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CCOO alerta que l’ocupació generada
durant el 2014 és precària i es concentra en
sectors d’escàs valor afegit
CCOO alerta que el
2014 acaba amb
un increment del
nombre de persones aturades i
una reducció de
l’ocupació,
que
posen en dubte la
suposada recuperació econòmica. CCOO critica l’excés d’eufòria
dels governs del PP i CiU, i apunta que la lleugera
creació d’ocupació, durant l’any 2014, es basa
de nou en un model de creixement econòmic
centrat en els baixos costos i la baixa qualitat de
l’ocupació.
Les dades
Els resultats de l’Enquesta de població activa
(EPA) del darrer trimestre del 2014 indiquen que
el nombre de persones aturades a Catalunya ha
augmentat un 4,2% respecte del trimestre anterior, és a dir, hi ha 30.400 aturats i aturades més,
que deixen un total de 756.500 persones sense
feina. A Espanya, la xifra d’aturats i aturades el
quart trimestre del 2014 ha estat de 5.457.700,
amb una taxa d’atur del 23,7%. La taxa d’atur a
Catalunya continua sent elevada i se situa en un
19,9%, 0,8 punts percentuals més que el trimes-

tre anterior i 2 punts percentuals menys respecte
del 2013. Cal dir que els homes han augmentat
l’atur en 24.700 efectius i un 6,5%, mentre que
les dones ho han fet en 5.800 dones aturades i un
1,7% més. Respecte a ara fa un any, l’atur s’ha
reduït en 83.000 persones, el que representa una
disminució del 9,9%. Això es tradueix en 47.300
homes aturats i 35.800 dones aturades menys.
Respecte de les dades de població ocupada, en
el quart trimestre del 2014 l’ocupació s’ha reduït
en 26.700 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas, l’ocupació ha suposat una reducció del 0,9%, mentre que a la resta de l’Estat
la tendència ha estat creixent. Exactament, s’ha
donat un augment de 65.100 persones ocupades més i un 0,4% d’increment. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 49.300
persones, increment que significa un 1,6%. La
taxa d’ocupació del quart trimestre del 2014 és
del 50,2% a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,5 punts percentuals menys que el trimestre
anterior i 1 punt percentual més que l’any 2013.
L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb un
23,1% per al quart trimestre de l’any, seguida de
Girona (22,4%) i Barcelona (19,5%). Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de
províncies, se situa en un 14,5%.

18 DE FEBRER, JORNADA D’ACCIÓ MUNDIAL
“En defensa de les llibertats i del dret de vaga”
Concentració a Barcelona, a les 17.30 hores, davant
la Delegació del Govern (carrer de Mallorca, 278).
- Per la derogació de l’apartat tercer de l’article
315 del Codi penal.
- Per la retirada del projecte de reforma del Codi
penal i per la retirada de la modificació del projecte
de llei de seguretat ciutadana.

editorial
Alguna cosa es mou a
Europa?
El resultat de les eleccions gregues és la
resposta clara d’un poble que ha dit prou a
les polítiques d’austericidi de la Unió Europea i als partits que les han estat aplicant.
Unes polítiques que han desmantellat
els serveis públics i el teixit productiu, i
que han fet créixer l’atur, les desigualtats
i la pobresa a límits insuportables per a
la majoria de la població. Mesures inútils
que han enfonsat l’economia grega i que
han fet augmentar el deute a nivells impagables.

Les conseqüències de les polítiques europees per fer front a la crisi que han provocat l’empobriment de la majoria de la
població i la indignació de l’electorat amb
els polítics responsables estan enfonsant
l’economia i fan inviable la recuperació.
Cal canviar les polítiques a Europa. És una
qüestió de sentit comú. L’austeritat deprimeix l’economia i impedeix créixer i crear
ocupació per poder tornar el deute. Per
això caldrà estar atents als propers moviments de la Comissió Europea i del Banc
Central Europeu, que ja s’han començat a
produir, i continuar exigint amb el vot i amb
les mobilitzacions una Europa al servei de
la ciutadania i no dels mercats.

www.ccoo.cat
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CCOO considera una prioritat l’aprovació
de la renda garantida de ciutadania
abans del final de la legislatura

Davant la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, CCOO de Catalunya ha recordat al president Mas que la garantia d’una
renda de subsistència per a aquelles persones
sense feina ni ingressos és una prioritat de
país. La pobresa i l’exclusió social creixen a
Catalunya a mesura que es prolonga la crisi
i es retallen els serveis socials. L’enduriment
de les condicions d’accés a la renda mínima
d’inserció (RGC) impedeix que moltes persones sense recursos puguin gaudir de l’ajut fins
que no demostren que fa un any que estan
sense ingressos.
El Parlament de Catalunya està debatent sobre la proposta de llei de la renda garantida
de ciutadania, una iniciativa legislativa popular
que va aconseguir més de 120.000 signatures de suport. La RGC és un dret reconegut a
l’Estatut. Des de CCOO de Catalunya exigim
que, de forma prioritària i abans de finalitzar la
legislatura, la RGC sigui una realitat que doni
resposta als milers de persones sense ingressos ni capacitat per aconseguir-los i eviti la
seva pobresa i l’exclusió social.

CCOO se solidaritza amb la plantilla de
Fainsa de Martorelles per la venda de
l’empresa

Els treballadors i les treballadores de Fainsa de
Martorelles van ser informats, el passat 14 de
gener, de la venda de l’empresa al grup francès Trainvest. La plantilla està sorpresa per la
venda, ja que es tracta d’una empresa que, ara
per ara, continua sent líder en el sector dels
seients per a transports col·lectius, amb resultats econòmics positius. A més, la planta de
Martorelles continua tenint els millors índexs
de productivitat i de qualitat del conjunt de
l’empresa.
En cap moment l’empresa ha presentat als representants dels treballadors i treballadores la
documentació dels termes en què s’ha produït
aquesta venda i del pla industrial que es vol
aplicar. La plantilla resta amoïnada pel que suposarà aquesta venda a un grup estranger. El
sindicat vetllarà per donar totes les garanties
de continuïtat a la factoria catalana.

Preocupació pel futur d’Euroterminal
d’Anovo i d’Indra BPO

CCOO ha convocat mobilitzacions, els dijous a
les 11 hores, per denunciar el perill que corren part dels llocs de treball de l’empresa
Indra BPO del sector de les tecnologies de
la informació i la comunicació. La pèrdua de
dos projectes per a Orange a favor d’una altra
empresa pot afectar la continuïtat de 60 llocs
de treball entre la plantilla pròpia i el personal
d’ETT. CCOO també ha mostrat el seu rebuig
al tancament de la planta d’Euroterminal del
grup Anovo dedicada a la reparació de telefonia mòbil per a Orange. L’expedient d’extinció
pot afectar 110 treballadors de la planta ubicada a l’Hospitalet de Llobregat.

El darrer trimestre del 2014, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit
s’incrementa en 63.300 persones respecte a ara
fa un any, mentre que el nombre de persones
amb contracte temporal s’ha reduït en 18.800
persones assalariades menys. Pel que fa al tipus
de jornada, les persones amb jornada parcial es
redueixen en 23.300 i les que treballen a jornada
completa s’incrementen en 72.500, respecte de
l’any 2013.

insuficient creació d’ocupació i aquesta és majoritàriament precària; la destrucció d’ocupació
es constata en tots els sectors menys en el de
la construcció: es mantenen xifres insostenibles
d’atur i una taxa de desocupació del 19,9%,
que ens deixen lluny d’assolir els objectius de
l’Europa 2020, i, finalment, l’atur entre els joves
es redueix de manera insuficient mentre que
s’incrementa entre els majors de 45 anys.

Les conclusions
Aquestes dades qüestionen la suposada recuperació econòmica, ja que es tanca l’any amb un
increment de persones aturades i una reducció
de l’ocupació respecte del tercer trimestre. La
reducció de la contractació temporal és deguda
a la finalització dels contractes de Nadal i no a
una major estabilitat laboral. A més, la reducció
de l’atur respecte a ara fa un any es dóna, en
gran part, per una reducció de la població activa.
A Catalunya només s’han ocupat 49.000 persones més el 2014, mentre continua la xifra desorbitada de més de 750.000 persones sense feina.
L’estudi qualitatiu de les dades de l’EPA del quart
trimestre del 2014, realitzat per la Secretaria de
Socioeconomia del sindicat, mostra diferents
elements destacats del nostre mercat de treball. Entre d’altres aspectes, l’estudi recull que
la població activa continua decreixent; hi ha una

http://bit.ly/1ETgayu

Aquest informe, el podeu trobar al següent enllaç:

Davant d’aquest escenari, CCOO de Catalunya
denuncia que la lleugera creació d’ocupació es
basa de nou en un model de creixement econòmic centrat en els baixos costos i la baixa qualitat
que ens ha dut a patir amb major intensitat els
efectes de la crisi. Reitera que el nostre mercat
de treball continua generant treballadors i treballadores pobres i amb dificultats per construir
projectes de futur. Alerta que els pressupostos
per al 2015 mantenen la política de retallades,
sense preveure inversions públiques en sectors
tractors de l’economia i sense apostar per la protecció de les persones i les polítiques d’ocupació,
i, finalment, CCOO de Catalunya insisteix que no
es pot parlar de recuperació econòmica mentre es mantinguin els actuals nivells d’atur i
l’ocupació segueixi sent insuficient i precària.

Concentració de protesta de la Plataforma
per una Catalunya Social contra els
pressupostos antisocials
La Plataforma per una Catalunya Social ha convocat una concentració el dimecres, 4 de febrer, a
les 17.30 hores, a les portes del Parlament de Catalunya per denunciar que els pressupostos
que s’estan discutint són marcadament antisocials i que no van encaminats a la solució dels greus
problemes de desigualtat que pateix la societat catalana.

Comença la XIII Escola de joves sindicalistes Ángel Rozas
Un any més, Acció Jove – Joves de CCOO de Catalunya organitza l’Escola de joves sindicalistes
Ángel Rozas, aquest any amb el títol “A l’ofensiva”.
L’escola és una trobada de dos dies en els quals
s’analitza la situació dels joves en el mercat de treball i les seves conseqüències socials i sindicals.
Aquest any, l’escola es durà a terme els dies 30 i
31 de gener a l’alberg J. M. Batista i Roca, del Masnou. Durant les dues jornades s’impartiran diverses
classes sobre el TTIP, un taller de gènere, un sobre
la vaga no és delicte, i un taller de piquets, entre
d’altres. I avui divendres, al vespre, hi assistirà el

secretari general, Joan Carles Gallego.
El jovent, un cop més, ha estat un dels col·lectius
que ha pagat el preu més alt d’una crisi que no
ha provocat. Acció Jove fa una crida a donar una
resposta contundent, a posar alternatives sobre la
taula, a frenar la deriva de pèrdues i a començar
a recuperar el terreny perdut. I per tot això, cal
formar-se, debatre, organitzar-se i actuar. Amb
aquest objectiu està organitzada l’Escola de joves
sindicalistes Ángel Rozas 2015, perquè el canvi en
la situació actual passa per un sindicat més jove i
una societat més justa.
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Un informe de CCOO certifica
l’envelliment del professorat a
Catalunya
La Federació d’Educació de CCOO ha elaborat un informe sobre l’envelliment del professorat a
Catalunya, que demostra que les plantilles de professorat públic han envellit de manera continuada en els darrers anys i de manera accentuada respecte de les de la resta de l’Estat.
L’informe mostra que entre el curs 2005-2006 i el curs 2012-2013, els 13.927 docents que
han incrementat aquestes plantilles només han fet créixer en 682 el nombre de docents joves
(menors de 30 anys). Les noves dades del curs 2014-2015 empitjoren aquesta situació. Així,
revisant l’evolució del nombre de docents en general i del nombre de docents joves entre els
cursos 2005-2006 i 2014-2015 veiem que en aquest període el nombre total de docents ha
augmentat en 14.859, mentre que, per contra, el nombre de docents menors de 30 anys ha
disminuït en 926. Això vol dir que s’agreuja la diferència entre el nombre de docents joves que
correspondria en funció del creixement de les plantilles i el de docents joves que realment hi ha
a les aules de Catalunya, passant del dèficit de 1.275 el curs 2012-2013 a un dèficit de 2.287
docents joves en el curs actual.
Respecte de la resta de l’Estat,
l’envelliment del professorat a Catalunya és més accentuat. El percentatge
de docents catalans en edats situades
entre els 40 i els 59 anys també supera
el de la resta de l’Estat en la mateixa
franja (59,34% per 56,31%), cosa que
també passa amb el percentatge de docents majors de 40 anys (60,84% per
59,72%). CCOO considera que les noves
dades de Catalunya corresponents al
curs actual empitjoraran encara més aquesta situació, ja que disminueix el professorat jove i
augmenta tant el professorat amb edats compreses entre els 40 i el 59 anys i el d’edat superior
als 60 anys.
Com es demostra en l’informe, Catalunya s’allunya cada cop més dels estàndards europeus
recomanats per l’OCDE per evitar l’envelliment del professorat. En relació amb la ràtio professor
de menys de 30 anys / professor de menys de 50 anys, que l’OCDE recomana que sigui igual o
major que 0,5, a Catalunya tenia un valor de 0,34 en el curs 2005-2006, i ha passat a 0,26 en
el curs 2012-2013 i a 0,17 en el curs 2014-2015.
Dèficit estimat en 5.752 places noves
Quant a les jubilacions i al cobriment de les vacants que generen, l’informe ressalta que les
polítiques de congelació de les plantilles adoptades pel Govern del PP i secundada pel Govern
de CiU han generat un dèficit estimat en 5.752 places, la qual cosa, a més de provocar una
clara disminució en la qualitat de l’ensenyament, contribueix a accentuar l’envelliment de les
plantilles catalanes, ja que no permet noves contractacions de professorat jove.
Pel sindicat, s’han de portar a terme un seguit de propostes per millorar aquestes dades. Cal
replantejar l’edat de jubilació del professorat, incentivar de nou la jubilació voluntària, estudiar la possibilitat d’implantar el contracte de relleu i desbloquejar l’oferta pública de places
docents, tornant a una taxa de reposició del 100% i recuperant, en les properes convocatòries
d’oposicions, les 5.752 places que s’han perdut per l’aplicació de taxes més reduïdes en els
darrers anys. Aquestes propostes contribuirien a acostar-nos cada cop més a la ràtio que recomana l’OCDE.

Forta reducció de la
població de nacionalitat
estrangera com a
conseqüència de les
nacionalitzacions
L’informe que presenta CCOO de Catalunya
“Situació laboral de la
població estrangera a
Catalunya”, amb dades
del 2014, assenyala que
s’ha produït una reducció
de 72.496 empadronats
i empadronades estrangers, un 6,3% en termes
relatius. Es tracta de la reducció més important produïda fins al moment.
Aquesta important reducció de persones empadronades de nacionalitat estrangera s’explica,
en bona part, pel molt fort increment de les concessions de nacionalitat durant l’any 2013, que
gairebé tripliquen les de l’any anterior. Cal aclarir, però, que les raons d’aquest gran increment
de les nacionalitzacions són de tipus administratiu. El 2013 s’han aprovat moltes sol·licituds
el procés de les quals havia estat aturat entre el
2010 i el 2012.
La dada del 2013 és, doncs, el resultat de
l’acumulació d’expedients, molts dels quals,
en cas d’haver seguit els terminis previstos,
s’haguessin resolt en anys anteriors.
La caiguda d’ocupació causada per la crisi
econòmica i la reducció de població estrangera
en edat de treballar, tota d’origen extracomunitari, són les principals característiques de la
situació dels estrangers i estrangeres en el nostre mercat de treball durant l’any 2013. Entre el
2007 i el 2013 la població ocupada estrangera
s’ha reduït en un 43,8%, el triple que la població
ocupada de nacionalitat espanyola (-13,7%). En
el cas de la població extracomunitària, aquesta
pèrdua d’ocupació arriba al 51,6%.
D’altra banda, es continua reduint la irregularitat
laboral en el col·lectiu de treballadors i treballadores estrangers, perquè la pèrdua d’ocupació
és superior a la reducció de l’afiliació a la Seguretat Social.
L’estudi, el trobeu complet en aquest enllaç:

http://bit.ly/1Cz4KAg
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Recursos, eines i estratègies
per treballar en català
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya ha portat a terme, recentment, dues activitats per potenciar i millorar l’ús de la llengua
catalana entre les persones vinculades al sindicat.
La primera d’aquestes actuacions ha estat una sessió de recursos d’Internet (diccionaris generals i especialitzats, enciclopèdies,
cercadors, correctors, traductors i gramàtiques) que poden ser de
gran utilitat als delegats i delegades i al personal tècnic i administratiu en el moment de redactar documentació diversa tant interna
com externa.
La segona iniciativa ha estat un taller de redacció de notícies,
organitzat conjuntament amb la Secretaria de Comunicació i
Xarxes Socials. En aquest cas, les persones destinatàries (majoritàriament responsables de Comunicació de diversos àmbits) han
pogut aprofundir en la comunicació corporativa del sindicat, en
les característiques de les comunicacions difoses als mitjans de
comunicació i en com s’ha de comunicar durant les mobilitzacions.
Així mateix, s’ha incidit en les qüestions lingüístiques, estètiques
i formals d’una notícia, i també s’han treballat dos exemples de
males pràctiques.
Activitats com aquestes fan que hi hagi una millora de l’acció comunicativa en català en l’àmbit sindical i que les persones que hi
participen adquireixin una major autonomia en les seves tasques
laborals diàries i, alhora, ens permeten donar a conèixer el Servei
Lingüístic i difondre el material que elaborem.

El Museu d’Història de Catalunya prolonga
l’exposició “CCOO: 50 anys d’història de
Catalunya (1964-2014)” fins a l’1 de maig
El 20 de novembre va tenir lloc l’acte inauguració de l’exposició “CCOO”: 50
anys d’història de Catalunya (1964-2014)” al Museu d’Història de Catalunya.
En principi, l’exposició estava programada fins al 20 de febrer, però el Museu
d’Història ha decidit prolongar-la fins al proper 1 de maig, dia en què tindrà lloc
la cloenda dels actes del 50è aniversari de CCOO.
CCOO celebra aquesta decisió i anima a visitar l’exposició, que mostra el paper
de CCOO en la construcció de la Catalunya actual, com ha influït en el passat i
en el present, i com es vol projectar cap al futur.
L’exposició pretén explicar la història de la societat catalana en els darrers 50
anys a través de les experiències dels treballadors i treballadores del nostre
país, de la seva vida dins i fora de l’empresa, de l’organització del moviment
obrer –essencialment a Comissions Obreres–, de manera que es pot percebre
el protagonisme del sindicalisme en els avenços socials i laborals, i quina és la
seva contribució en la construcció del nostre país.
Nova edició de l’speaker’s corner
El proper dimecres 4 de febrer, a les 18,30 hores, a l’ “Speakers’corner”, espai de debat habilitat dins l’exposició CCOO 50 anys d’història de Catalunya
(1964-2014), tindrà lloc un debat amb Jordi Borja, professor UOC i president
de l’Observatori DESC sobre “Ciutats i urbanització: crisi de ciutadania en
època de globalització”. Ho presenta Mireia Belil, directora de la Fundació
Fòrum Universal de les Cultures.

Bon balanç de la campanya de CCOO de
recollida de joguines i material escolar durant
les festes de Nadal
CCOO va impulsar, les passades festes de Nadal,
la campanya “Cap nen sense joguina ni material
escolar”. Fruit de la coordinació entre diferents
iniciatives internes del sindicat i d’entitats externes, va començar entre el 9 i el 24 de desembre
a locals de CCOO de Barcelona (Via Laietana), del
Vallès Oriental - Maresme - Osona i del Vallès Occidental - Catalunya Central (en aquest cas, fins
al 9 de gener).
La campanya va ser una suma de sinergies sindicals: dels companys i companyes que treballen
en centres penitenciaris i que col·laboren amb
l’associació Sonrisas Azules, d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya i de la Xarxa d’Acció
Solidària (que porta a terme una campanya de
recollida de material escolar des del juliol del
2014).
Només en dues setmanes es van recollir unes
600 joguines noves i de segona mà en bon es-

tat, i 6 caixes de material escolar. El lliurament
d’aquestes joguines es va realitzar a REIR (Recursos Educatius per a la Infància en Risc), una
associació de Granollers que treballa amb famílies i amb infants en risc d’exclusió social i que
col·labora amb serveis socials d’ajuntaments per
ajudar famílies amb necessitats.
Les caixes de material escolar van ser entregades a la Xarxa Acció Solidària (XAS) com a aportació a la campanya que organitza, des del mes
de juliol del 2014, sota el lema “S’ha de garantir
que tots els nens i nenes de Catalunya accedeixin
a l’escola en igualtat de condicions”. Es va donar suport econòmic a 7 escoles de Catalunya,
en barris amb un alt nivell de risc de pobresa i
exclusió social, fruit de la donació de la Fundació
Obra Social “la Caixa”, i ajuda en material escolar
de la mateixa campanya i d’aquesta campanya
de Nadal.

L’impuls per part del sindicat de crear la Xarxa
Acció Solidària, i aquests tipus d’iniciatives sindicals de recollida de material –com la de material
sanitari que es va fer per a Gaza, o la iniciativa
de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO en suport dels refugiats i refugiades sirians al Líban,
o amb els treballadors i treballadores en vaga
de l’empresa A. J. Ruz a Sils (Girona)– són molt
positives.
Aquestes campanyes, malgrat que són petites i
noves, expressen, en un moment de crisi, una
consciència i una cultura de solidaritat de la classe treballadora, que és el ciment del sindicalisme
de classe, de la solidaritat i de l’internacionalisme.
Aquestes iniciatives representen la recuperació
dels valors de solidaritat del sindicat.
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Ja està en marxa el Programa d’activació de l’ocupació, un ajut
necessari que pot excloure molts beneficiaris per l’excés de requisits
Des del dia 15 de gener del 2015 es pot sol·licitar
el Programa d’activació de l’ocupació, un ajut de
426 euros destinat a les persones aturades de
llarga durada sense ingressos i amb responsabilitats familiars que compleixin un seguit de requisits addicionals. Aquest programa sorgeix de
la pressió sindical que va forçar el Govern central a articular un ajut econòmic per a persones
aturades de llarga durada davant l’augment de
la desprotecció per atur que la prolongació de la
crisi ha generat.
Malauradament, la plasmació de l’acord sobre
protecció per a aturats i aturades de llarga durada entre Govern, patronal i sindicats ha estat un
reial decret llei, la modalitat estrella del Govern
de Rajoy, en el qual s’estableixen tot un seguit
de requisits que, a la pràctica, impediran l’accés
a un elevat nombre de persones desocupades de
llarga durada en situació d’emergència.
Massa requisits
El programa exigeix que la persona que pretén
ser beneficiària tingui set requisits: estar a l’atur
i que hagi treballat prèviament; estar inscrit com
a demandant d’ocupació des del dia 1 de desembre del 2014 i durant 360 dies en els darrers 18
mesos; tenir responsabilitats familiars; no tenir

rendes superiors al 75% de l’SMI (486,4 euros
mensuals); que faci 6 mesos des de l’esgotament
d’un Prepara, Prodi o la tercera RAI o de qualsevol ajut assistencial posterior, i que hi hagi un
cessament involuntari del treball si després de
l’esgotament dels ajuts s’ha treballat.
El requisit de la inscripció continuada com a demandant d’ocupació i que exceptua períodes en
els quals s’ha tingut una feina inferior a 90 dies
serà incomplert per a molts potencials beneficiaris que, en haver esgotat tot tipus de protecció,
no mantenen la inscripció perquè, erròniament,
consideren que no suposa cap avantatge mantenir-se inscrit. Un 30% de les persones aturades
desprotegides no consten com a aturades registrades.
Així mateix, molts aturats i aturades no podran
demostrar l’existència de càrregues familiars
perquè, per la seva edat, és difícil tenir fills menors de 26 anys, tot i que en alguns casos tinguin
fills majors sense feina i que segueixen sent dependents econòmicament parlant.
Addicionalment als requeriments personals, també s’exigeixen requisits d’obligació d’activació.
Aquests no depenen de les circumstàncies personals, sinó del fet que el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) hagi elaborat, dins el termini

CCOO guanya les eleccions a PADESA
malgrat la repressió sindical
CCOO guanya les eleccions sindicals a PADESA d’Amposta després de quatre anys
molt difícils, d’un intent de revocació i de l’acomiadament d’un membre del comitè
d’empresa i del delegat sindical.
CCOO ha guanyat amb el resultat de 6 delegats i delegades d’un total de 12 que formen el comitè d’empresa, amb 129 vots. CCOO a PADESA d’Amposta ha patit el boicot de la direcció
en les eleccions sindicals, que va acomiadar la presidenta del comitè, Irene Matamoros, uns dies abans
que s’obrís el procés electoral. També va acomiadar el delegat sindical de CCOO, Pascual Murillo, dient
que, ambdós, feien mal ús del crèdit horari sindical. Tant la Irene com el Pascual es van presentar a les
llistes per CCOO. Tots dos estan a l’espera del judici que tindrà lloc el pròxim 19 de febrer, a Tortosa.
CCOO ha obtingut també bons resultats en altres eleccions, com a l’Institut de Recerca de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron. Els treballadors i treballadores han donat majoritàriament el suport a la candidatura de CCOO, que ha renovat la totalitat del comitè amb 17 delegades i delegats.
A més, CCOO guanya a la Fundació Privada Osona amb 9 delegats, igual que al Consorci d’Atenció
Primària CAPSE i a Ibercaja amb un total de 6. També guanya els 9 delegats de l’Associació Sant Tomás
– Parmo, els 9 de Nestlé Petcaré España i al Grup Luxiona, on CCOO aconsegueix 6 delegats per 2 la
CGT i 1 la USOC.

d’un mes des de la sol·licitud de l’ajut, un itinerari personal d’inserció laboral amb les mesures
de recerca activa de feina i l’assignació d’una
persona tutora. Caldrà que la persona sol·licitant
acrediti, almenys, tres accions de recerca de feina, que poden ser entre altres: treballar; enviar,
com a mínim, currículums a tres empreses diferents, i inscriure’s, almenys, en una agència de
col·locació o en dos portals d’ocupació públics o
privats.
Sobre aquest programa, hi tenen competència
dues administracions: per una banda, el Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) és responsable
de les polítiques passives d’ocupació i de la resolució que reconeix l’ajut; per una altra banda,
el SOC és competent en matèria de polítiques
actives d’ocupació i, per tant, de les accions
d’activació de l’ocupació.
Tot i que valorem molt positivament que es pugui
comptabilitzar la percepció de l’ajut amb el treball –ja que és un important incentiu que no es
perdi l’ajut en cas de trobar una feina, que, molt
probablement, és un contracte precari i de curta durada–,el fet que les empreses contractants
descomptin, del salari que han de pagar, l’import
de l’ajut pot tenir un efecte de tancar la porta al
mercat de treball a persones aturades de llarga
durada sense dret a l’ajut, així com generar un
nínxol d’ocupació amb persones perceptores de
l’ajut que van rotant a baix cost.
Programa necessari
Així doncs, aquest programa era necessari davant la crítica situació en la qual viuen milers de
persones aturades de llarga durada sense protecció i amb absència d’ingressos i responsabilitats familiars, però els excessius requeriments
poden excloure un alt nombre de persones en
situació de necessitat.
Paral·lelament, és imprescindible la màxima coordinació entre les dues administracions i que el
SOC es doti dels recursos materials i humans necessaris perquè cap persona potencialment beneficiària pugui ser exclosa de l’ajut per incompliment de les obligacions en matèria d’activació
que li corresponen.
Més informació a:

http://bit.ly/1BtsfXq
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CCOO celebra la sentència judicial
contra l’empresa A. J. Ruz per la seva
activitat contra el dret de vaga
El Jutjat Social de Girona ha estimat la demanda de CCOO contra les
empreses A. J. Ruz i Servei i Gestió Med. Ruz, SL.
La decisió judicial condemna aquestes empreses a cessar les activitats contràries al dret de vaga, i en concret “a cessar de destinar a serveis mínims treballadors i treballadores vaguistes mentre altres no vaguistes efectuïn treballs
ordinaris i fora dels serveis mínims, tant pel que fa a conductors com a peons
de recollida i peons d’abocador; cessar d’ocupar treballadors i treballadores
d’empreses externes en els serveis d’A. J. Ruz, SL, i deixar sense efecte la
contractació de nou personal mentre duri la vaga”.
La sentència condemna A. J. Ruz, SL, i Servei i Gestió Med. Ruz, SL, a indemnitzar els treballadors i treballadores que hagin seguit la vaga amb l’import
dels descomptes pels dies de vaga, iniciada el 17 d’octubre del 2014 fins a
la data d’aquesta sentència. I es condemna també les empreses a indemnitzar els treballadors i treballadores en concepte de dany moral en l’import de
6.251 euros a repartir en parts iguals entre ells.
CCOO celebra aquesta sentència, que fa justícia a la lluita dels treballadors i
treballadores d’A. J. Ruz que fa més de 100 dies que estan vaga en defensa
de les seves condicions laborals i la seva dignitat.

Acte públic “Ser o no ser
Charlie: un abans i un
després per al dret a la
informació?”
La Xarxa Ciutadana pel Dret a la Informació i la Comunicació, de la qual forma part CCOO de Catalunya,
organitza un debat, el proper 11 de febrer a les 18.30
h a la sala d’actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya (rambla de Catalunya, 10, de Barcelona).
En aquest debat s’analitzarà l’estat del dret a la informació a Catalunya i a Espanya, tant des del punt de
vista de l’exercici professional del periodisme, com
des del punt de vista de la recepció de la informació i
la seva influència social. Es comptarà amb la presència dels ponents Carlos Zeller, professor de periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona; Dardo
Gómez, secretari d’Organització de la Federació de
Sindicats de Periodistes, i Miquel Gallardo, president
de l’APIC.
Cal confirmar l’assistència al següent correu
electrònic: dretalainformacio@gmail.com.

Les seccions sindicals de Seat i Nissan estrenen aplicacions per a mòbil
Les seccions sindical de Seat i Nissan han estrenat fa poc una aplicació per a mòbil
que ha de ser un instrument de servei a les respectives plantilles i un nou canal per
fer arribar els missatge del sindicat a treballadors i treballadores. Les apps evolucionaran fins a permetre la participació de l’afiliació.
Les dues apps tenen elements comuns com calendaris, rutes de transport (amb
Street View de Google Maps) a cada parada, els menús de menjador i entrepans, les
taules salarials i els beneficis socials. També contenen característiques especifiques.
Així, la de Seat té la informació específica del centre de treball de la persona usuària i
una aplicació per enviar els fulls de baixes per IT a l’empresa; així mateix, la de Nissan
disposa d’una extensa informació sobre les ofertes de consum i un podcast per sentir
els comunicats i les informacions que genera la secció sindical.
Dues iniciatives que creixeran aprenent l’una de l’altra i que seran seguides per moltes més. Elles són una mostra de la nostra capacitat sindical i tècnica per oferir eines
útils a la gent treballadora, que neixen amb una idea clara: no són sols un bon recull
d’informacions, sinó que han de ser “CCOO de sempre, ara a la teva butxaca”.

Les pots descarregar aquí:

app de Seat: http://seat.ccoo.cat/app
app de Nissan: http://nissan.ccoo.cat/app
Vídeo informatiu de l’app de Seat: https://www.youtube.com/watch?v=p72pFdHb54A&feature=youtu.be

