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Defensem convenis, la negociació col·lectiva. No a les retallades Abans parlàvem de reformes quan volíem ‘modificar una
cosa per donar-li una nova forma amb l’intent de milloraral sector públic!

Concentració davant del Parlament

Delegats i delegades de diferents sectors afectats per l’actitud de les
diferents patronals i delegats i delegades de la Generalitat s’han concentrat davant del Parlament de Catalunya, el dia que s’iniciava el
debat de política general, per evidenciar el conflicte social, per exigir
la defensa de la negociació col·lectiva i dels convenis paralitzats a
causa l’actitud de les patronals, així com per manifestar el rebuig a les
retallades que es fan als treballadors públics.

la’, tal com ens diu el diccionari de la llengua. Avui quan
s’anuncia una “reforma” desconfiem perquè ho associem
a canvis normatius que suprimeixen o limiten drets conquerits. Els governs han decidit emprar el mot reforma
com a esmena, correcció o retorn a posicions prèvies. Una
o altra accepció és una opció política: o s’associa a canvi
per millorar o a canvi per retornar al punt de partida.

Quan analitzem les reformes, sigui la laboral, la de pensions, la de les administracions locals, l’educativa, la sanitària, etc., trobem en comú la voluntat de modificar el
marc actual. Però en tots els casos es vol fer despullant
de drets, garanties o recursos. No es vol la millora, sinó
l’ajust o l’adequació. Sempre la mateixa justificació: ferho sostenible, adaptar-ho als canvis, racionalitzar, etc. Poques vegades es parla de millorar l’atenció a les persones,
de crear nous drets o de millorar la qualitat del servei. Són
reformes profundament ideològiques, que empobreixen
la majoria de la societat i augmenten les desigualtats.
Són decisions polítiques que no estan justificades ni pel
context tecnològic o de coneixement ni per les necessitats
econòmiques o de funcionament dels mercats en un context de globalització. Aprofiten la situació de crisi i l’alt
nivell d’atur per imposar-les.
La reforma laboral ha provocat l’abaratiment dels costos
laborals, via desocupació i empitjorament de les condicions laborals. La productivitat augmenta i la capacitat
de crear riquesa no disminueix, tot i disminuir el nombre
de treballadors i treballadores ocupats, el resultat és el
traspàs de les rendes del treball al capital. O sigui, una minoria s’enriqueix a costa de la majoria, que s’empobreix.
Per això, augmenta el poder unilateral de l’empresari i
s’afebleix la capacitat negociadora dels treballadors i de
les seves organitzacions sindicals.
La reforma de pensions que promou el Govern vol fer
perdre capacitat adquisitiva a les pensions actuals i futures. Es volen promoure sistemes privats que facin negoci
amb l’estalvi dels treballadors en actiu. Ho fan per motius
ideològics.
La reforma de les administracions locals, que promouen
en paral·lel i amb continguts similars tant el Govern de
l’Estat com a Catalunya la Generalitat, vol modificar
l’actual marc normatiu per impedir que els municipis
prestin molts dels serveis que prestaven a la ciutadania (escoles bressol, serveis socials, etc.). Expliquen que
l’estalvi serà de 8.000 M€ a l’Estat i d’uns 1.000 M€ a Catalunya. Queda clar que el que volen és ajustar i retallar
despesa i allunyar la participació ciutadana.
Del bloc del Joan Carles Gallego Secretari Gnral CCOO Cat
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LA CAMPANYA DE CCOO CONTRA
LA LLEI DE REFORMA DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EN
MARXA
El passat dia 25 de setembre es van realizar dues importants
iniciatives en el marc de la campanya contra el projecte de llei de
reforma de les administracions locals.
A Sabadell, i convocada per CCOO es va realizar un debat amb
els diferents grups polítics i la participació del company Salva
Lara del Sector de l’Administració Local, amb la participación
de treballadors de la corporació, entitats veïnals, associacions de
pares i mares, etc; amb un nivel d’assistència molt alt. La important
iniciativa dels companys i companyes de la secció sindical de
CCOO a l’Ajuntament de Sabadell ajuda a configurar aliances
ciutadanes doncs és una llei que destrueix serveis públics com a
garantía de drets de ciutadania.
A Rubí, de manera conjunta les seccions sindicals de CCOO i
UGT a l’Ajuntament, van organitzar una important assemblea
informativa i de concienciació entre els treballadors i treballadores
de la corporació, amb un nivel d’assistència i participación
altíssim.
Amdues experiències les valorem com molt positives i les
emmarquem en la campanya de CCOO contra aquest projecte de
llei regressiu, privatitzador, recentralitzador i destructor de drets
de ciutadania
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Davant l’aprovació per part del Govern Central
del projecte de la llei reguladora del Factor de
Sostenibilitat i l’Índex de Revalorització de les
pensions

CCOO de Catalunya denuncia que
els pensionistes a Catalunya poden
perdre durant els propers 9 anys
entre 3.600 euros i 8.600 euros a l’any
amb la nova normativa
El Govern del PP ha aprovat el projecte de llei que suposarà la
pèrdua del poder adquisitiu de tots els pensionistes, 1.633.700
persones actualment al nostre país, per no revalorització automàtica
de les pensions amb l’IPC. El nou Índex de revalorització de les
pensions, tindrà en compte altres paràmetres diferents a l’evolució
dels preus a l’hora de fixar l’actualització anual de les pensions, el
que suposarà que, tant les actuals, com les noves pensions, pateixin
una reducció d’entre el 14,8% i el 28,3% durant els propers 15
anys. S’aplicarà a partir de 2014.
Així mateix, les noves pensions es calcularan no només en base
a les cotitzacions realitzades i al nombre d’anys de cotització,
com fins ara, sinó en base a un índex que reduirà la pensió segons
com evolucioni l’esperança de vida a partir dels 67 anys. Serà
d’aplicació a partir de 2019.
El Govern Rajoy amb l’aprovació d’aquest projecte de llei mostra,
de nou, el seu menyspreu pel diàleg social i la concertació política,
ignora els acords socials i la normativa vigent, menysté les propostes
de CCOO per a millorar els ingressos del sistema que podrien
suposar un increment de casi 48 milions d’euros i es desentén
del dictamen del Consejo Económico y Social que desaconsella
l’aplicació d’unes mesures que faran perdre poder adquisitiu,
que només contemplen l’esperança de vida com a paràmetre de
càlcul i que no distingeixen suficientment els reptes estructurals i
conjunturals que ha d’afrontar el sistema de pensions.
La norma suposa la pèrdua del poder adquisitiu de les pensions
en desvincular la seva actualització de l’evolució dels preus,
trencant així el principi de justícia social de que les pensions
són renda substitutiva del treball, però també amb incidència
macroeconòmica ja que les pensions tenen un important paper en
la demanda interna i el consum i per tant, en la generació d’activitat
econòmica i d’ocupació.
També incompleix allò establert a l’Acord de pensions de 2011
i a la Llei 27/2011 (en vigor) respecte el Factor de Sostenibilitat.
L’objectiu del mateix era mantenir l’equilibri entre cotitzacions i
prestacions i així garantir la sostenibilitat del sistema de pensions.
La reforma unilateralment decidida per l’Executiu és una simple

federació de serveis a la ciutadania

núm. 111 1a quinzena octubre 2013

reducció de la despesa i de la protecció de les pensions, que obvia
absolutament mesures de millora dels ingressos.
S’incompleix, també, la data d’aplicació acordada, que era el
2027, per avançar la seva aplicació en 13 anys. De nou, el Govern
pretén resoldre un problema conjuntural, com és la crisi i la
pèrdua d’ocupació que ha fet reduir dràsticament els ingressos per
cotitzacions mitjançant mesures de caràcter estructural que han
d’afrontar el repte demogràfic, com és el Factor de Sostenibilitat.
Calen mesures de millora d’ingressos a curt termini i, en canvi,
s’apliquen mesures irreversibles que només actuen sobre la
despesa.
CCOO de Catalunya manifestem el nostre més absolut rebuig a
unes mesures que vulneren els drets dels pensionistes, tan actuals
com futurs; que suposen la pèrdua del poder adquisitiu; que
reduiran totes les futures pensions; que no garanteixen el futur
del sistema; que són injustes i arbitràries; que són irreversibles i
que enfronten generacions ja que es presenta com a inevitable el
sacrifici dels actuals pensionistes per a garantir pensions futures.

Proposta de CCOO per a l’augment d’ingressos del
sistema públic de pensions
El sindicat reitera la seva proposta de millora d’ingressos amb
mesures a prendre en el curt termini, que s’estabilitzaran els
comptes del sistema de pensions i el compliment dels compromisos
de revaloració de les pensions , i mesures en el mitjà i llarg termini
, que serviran per assegurar la sostenibilitat del sistema .
Carlos Bravo , secretari confederal de Protecció Social de CCOO
, ha exigit aquest dijous que l’Executiu retiri la seva proposta per
a la revaloració de les pensions i s’ajusti al que estableix la Llei
27 /2011, que va néixer de l’acord unànime de les organitzacions
sindicals i empresarials per establir un factor de sostenibilitat .
Les reformes proposades pel Govern , si es posessin en marxa tal
qual s’han presentat , sense altres mesures de millora de ingressos
que puguin corregir totalment o parcialment els seus efectes ,
suposaran una pèrdua de poder adquisitiu de les pensions d’entre
un 14,8% i fins un 28,3 % els pròxims 15 anys .
Un pensionista que percebi una pensió de 1.000 euros mensuals ,
sota el sistema de revaloració actual , percebria , després de 10 anys
, una pensió de 1.219 euros . Amb la proposta actual del Govern
, si la pensió es revalorizés al 0,25% , la pensió que percebria
passats aquests mateixos 10 anys , seria 1.025 euros , és a dir , 196
euros mensuals menys. Per tant , el pensionista , després d’aquest
període , podria arribar a veure reduït el seu poder adquisitiu en
fins a un 15,9% , o fins al 20 % si la inflació del període fos similar
a la mitjana dels 10 últims anys , un 2, 5% .
CCOO ha elaborat un informe que analitza la proposta que el
Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres , i els efectes
derivats de la seva aplicació , i proposa unes mesures alternatives
, que actuen en el curt , el mitjà i el llarg termini , augmentant els
ingressos del sistema de pensions .
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El president Mas, de nou, ha utilitzat els treballadors i les treballadores dels serveis públics com a hostatges
davant el govern de l’Estat

CCOO de Catalunya reclama al president Mas les condicions laborals que ha
manllevat als treballadors i treballadores dels sectors públics
CCOO no compartim ni avalem de cap manera les polítiques econòmiques del govern del senyor Rajoy, però no obviem les responsabilitats
del senyor Mas. El govern de la Generalitat té marges d’actuació que li permeten mantenir, renegociar o trencar els seus compromisos
patronals, i marges d’actuació que li permeten mantenir, renegociar o trencar d’altres compromisos (comissions, lloguers, deutes,
subvencions...) amb determinats grups financers o empresarials que no han parat de tenir beneficis. No hi ha cap decisió que no sigui
expressió de voluntat política, cap política no és inexorable.
Recordem a la societat catalana que el senyor Mas és responsable de la pèrdua de llocs de treball en els serveis públics, la pèrdua d’una
paga (-7% salari) que cobraran a la resta de l’Estat, la pèrdua de complements específics de cada col•lectiu. I recordem que la pèrdua
d’un 15% de la jornada i el salari de 16000 persones interines o substitutes de la Generalitat és també responsabilitat del senyor Mas.
Les polítiques per al personal d’administració i serveis que prepara la Generalitat en aquests moments posa en risc uns altres 6714
llocs de treball de persones interines com a conseqüència d’un concurs de trasllats tan necessari com mal plantejat. CCOO vol negociar
un concurs de trasllats que permeti la mobilitat, millori el servei públic i mantingui íntegrament la plantilla, cosa que és possible i
raonable.
CCOO reivindica el restabliment de l’ocupació, el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores dels serveis públics i la renegociació
de les condicions de treball en el pressupost de 2014. CCOO exigeix el cobrament de la paga que ens deuen de 2012 i 2013.
CCOO té interès en discutir una reforma de les administracions públiques per millorar els drets i els serveis a la ciutadania, però
s’enfrontarà sempre al desmantellament de l’estat del benestar i a la privatització del patrimoni de Catalunya.
EL SECTOR DE LA GENERALITAT DE CCOO CONTINUA LA SEVA CAMPANYA INFORMATIVA “CCOOMÒBIL”

federació de serveis a la ciutadania



núm. 111 1a quinzena octubre 2013

digital
.

La vaga continua
Continua la mobilització
MEMBRES DEL SECTOR GENERALITAT HAN POGUT SER INVITATS COM A
dels treballadors i
PÚBLIC AL DEBAT DE POLÍTICA GENERAL AL PARLAMENT DE CATALUNYA
treballadores de Justícia
La mobilització i la vaga dels
treballadors de l’Administració
de justícia continua, amb noves
convocatòries de mobilització,
malgrat l’actitud entorpidora del
Departament de Justícia, que ha
decidit de manera unilateral ampliar els serveis mínims fins un
60% de la plantilla i ha obligat,
fins i tot, a realitzar totes les tasques ordinàries als deganats i no
tan sols aquelles de caràcter urgent i/o essencial com fins ara i de
manera habitual es realitzen.
Davant d’aquesta actitud i actuació del Departament de Justícia,
les organitzacions sindicals valoraran les actuacions pertinents de
resposta que es considerin adequades.

-------------------------------CCOO
va
participar
a la concentració per
l’alliberament de Marc
Marginedas, periodista segrestat a Síria
El periodista d’El Periódico Marc
Marginedas ha estat segrestat a
Síria mentre cobria la informació
sobre el conflicte armat en aquest
país.
CCOO exigeix l’alliberament del
company Marc Marginedas, periodista molt conegut per la seva
feina com a corresponsal en zones
en conflicte durant els últims anys
i que s’ha guanyat el reconeixement dels treballadors dels mitjans
de comunicació que han coincidit
amb ell.
El segrest d’en Marc és el símbol Companys del Sector Generalitat de FSC-CCOO han estat invitats com a públic, per part d’un grup
de les dificultats dels periodistes parlamentari, hi han pogut expressar el rebuig a les retallades, amb cartells i posteriorment amb
per desenvolupar la seva feina i declaracions als diferents mitjans de comunicació.
per aconseguir portar a la ciutadania una informació veraç. Silenciar per la força la veu dels
periodistes sempre implica la
voluntat de negar la llibertat als
ciutadans.
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Autobusos de Barcelona
La gran majoria no secunda propostes de vaga
Resultats referendum a autobusos Barcelona
Per immensa majoria, un 82,9 % dels votants, els treballadors i
treballadores de l’empresa autobusos de barcelona vota favorablement a la proposta de realitzar mobilitzacions sense aturades
SIN
PAROS

1 PARO
ALMES

INDEFINIDA

1509

186

71

82,9%

10,2%

3,9%

NULS

BLANCS

El resultat del referendum és clar, la immensa majoria vol realitzar les mobilitzacions que s’acordin però no vol fer vaga, tal com
plantejava CCOO

Ni forma, ni dota suficientment la policia portuària

CCOO denuncia que l’Autoritat Portuària de
Barcelona no assumeix les seves competències
en matèria de seguretat
CCOO considera preocupant que l’Autoritat
Portuària de Barcelona
doni per “oblidades”, en
el millor dels casos, les
seves competències en
matèria de seguretat marítima, que han d’executar
els seus agents, és a dir la
policia portuària.
Recordem que l’Autoritat
Portuària de Barcelona té
competències de seguretat
ciutadana en el seu àmbit
jurisdiccional. Per aquest
motiu, CCOO considera
inadmissible que la policia portuària no disposi
del material necessari per
realitzar la seva tasca i
que fins i tot hagi de pidolar l’ús d’una embarcació
a d’altres cossos policials o entitats privades.
La policia portuària de Barcelona, en el seu àmbit jurisdiccional, sovint ha
de realitzar serveis marítims (desaparicions, rescats, pesca furtiva...) i no té
cap embarcació.
CCOO s’ha dirigit a l’Autoritat Portuària de Barcelona per exigir
l’assumpció de les seves competències en aquesta matèria així com la corresponent dotació de material necessari per als seus agents.
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Govern obre la porta a la privatització dels serveis
La mobilització continua en el sector El
ferroviaris
d’ambulàncies
CCOO s’oposa a la segregació de
Ambulàncies la mobilització continua en el sector RENFE i ADIF en diferents societats
amb una vaga convocada per als dies 28, 29, 30 i 31
anònimes
d’octubre.
Davant de la postura patronal, obsessionada a fer pagar als
treballadors i treballadores les retallades pressupostàries del
Govern de la Generalitat, així com a reduir els serveis vers la
ciutadania, les organitzacions sindicals han convocat noves
mobilitzacions, que comencen aquest dilluns, 23 de setembre, i que desembocaran en una nova vaga els propers dies
28, 29, 30 i 31 d’octubre.
Ni els treballadors ni les treballadores ni la ciutadania han de
pagar cap retallada i menys encara quan les empreses mantenen el seu ampli marge de beneficis i es neguen a modificarlo. Les polítiques de retallades i austericidi del Govern de la
Generalitat són antisocials i suïcides, i aquestes estan sent
ben aprofitades per empreses com les del sector per reduir
costos i serveis de manera innecessària i inacceptable.
Les mobilitzacions previstes són les següents:
− CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ el dia 14
d’octubre davant de la Basílica de la Sagrada Família, amb
recorregut a peu fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
− CONVOCATÒRIA DE VAGA per als dies 28, 29, 30 i 31
d’octubre.

CCOO s’oposa a la segregació de RENFE i ADIF en diferents
societats anònimes i posarà en marxa diverses accions per conscienciar el conjunt de la plantilla i els usuaris i usuàries, del perill
que comporta la política injustificada del Govern en relació amb
el ferrocarril públic.
RENFE ha comunicat avui als sindicats de l’empresa que, demà,
el Consell de Ministres aprovarà definitivament la segregació de
l’empresa en 4 societats anònimes, però només si la Comissió Delegada autoritza aquesta segregació. Una segregació que se suporta en les previsions de prosperitat de les noves societats fetes en el
seu moment i que no responen a cap realitat contrastada.
CCOO ja va denunciar en el seu moment el “nyap” argumental
d’aquest procés, així com la realitat que s’amaga darrere d’aquesta
operació: no assumir el fracàs que ha suposat l’enfonsament del
negoci de mercaderies, així com el fracàs de la liberalització
d’aquest trànsit el 2006, que ha passat d’ingressar 370 milions
d’euros el 2007 a ingressar-ne 177 el 2012 .
En viatgers, RENFE està molt per sota de països molt menors,
tant en nombre de viatgers com en ingressos. I la solució sembla
ser que és desprendre’s de la responsabilitat perquè l’assumeixi
la iniciativa privada, que és l’objectiu final de la segregació en
societats anònimes.

Amb aquesta política del Govern s’entra en una fase definitiva
d’una liberalització i futura privatització de serveis públics que
només garanteix que unes poques empreses privades facin negoci
gràcies a les facilitats donades pel Govern.
En aquest marc de liberalització no es garanteix un millor servei i
tampoc no es millora la seguretat de la circulació de trens, tal com
ja ha demostrat l’experiència en altres països.
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La seguretat aèria , pendent de la votació del Parlament Europeu
La seguretat de milions de passatgers aeris a tot Europa està pendent de la votació que el Parlament
Europeu celebrarà el proper 30 de setembre , la Unió Europea pretén modificar les limitacions del
temps de vol per a pilots i tripulants de cabina de passatgers ( TCP ) .
El Parlament Europeu té davant seu una gran responsabilitat el 30 setembre 2013
Els pilots i les tripulacions de cabina , que al mes de gener van realitzar aturades a tot Europa per advertir sobre els perills que la fatiga
suposa per a la tripulació , consideren que la proposta de la Unió Europea és inacceptable i demanen el seu rebuig pel Parlament Europeu
.
CCOO creu que la comissió pretén imposar les seves decisions polítiques mentre que obvia les preocupacions justificades de pilots ,
tripulants de cabina i els informes dels experts en seguretat sobre la fatiga que es produirà en els dos col · lectius .
Per a CCOO , les noves normes només empitjoraran la situació de les tripulacions dels avions que volaran gairebé sense descans, cosa
que pot resultar molt perillós .
És inadmissible que un pilot d’avió pugui volar si porta despert 22 hores contínues , això és el que pretén la Unió Europa i el comitè de
Transports del Parlament Europeu , mesures que estan sent molt criticades per “ insegures “ .
El projecte de reglament conté gran nombre de disposicions que són contràries al que experts científics consideren segures i diverses
disposicions constitueixen un flagrant risc per a la seguretat del vol . Entre els exemples més notables es troben les disposicions
propostes per als vols nocturns , mentre que la comissió permet entre 11 i 12h30 de temps de vol a la nit, els experts recomanen un
màxim de 10 hores , sent aquest el límit de seguretat .
La proposta també permet que les tripulacions es mantinguin a l’espera durant 8 hores per encarregar-se més tard d’un vol de fins a 14
hores, el que suposa que aterraran portant més de 22 hores de servei , el que fa que els vols ja no siguin segurs .
CCOO considera que la proposta de la Comissió Europea és un exemple contundent del dèficit democràtic de la UE. Mentrestant, els
membres del Parlament Europeu , només tindran dret a dir “ sí” o “ no” a la nova normativa , i no seran capaços de posar en dubte moltes
de les disposicions addicionals ,
Per a CCOO és necessari que els diputats i diputades diguin prou i s’atreveixin a rebutjar la proposta de la comissió, per anteposar els
interessos de la ciutadania als interessos de les companyies aèries i de no fer-ho així demostrarien una clara irresponsabilitat .
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CLOENDA DE EL PRIMER BLOC FORMATIU: FORMACIÓ PER L’ACCIÓ
Amb dues sessions, una per cada grup, sobre polítiques comunicatives i la comunicació externa, es va cloure el primer bloc formatiu
del programa Formació per l’Acció organitzat per la FSC amb l’objectiu de, millorar el coneixement de l’organització, millorar la
competència de delegats i delegades de CCOO per poder ser més efectius en
la seva tasca quotidiana en defensa dels drets dels treballadors i els drets de
ciutadania.
La cloenda d’aquest primer bloc va estar a càrrec del Secretari General de la
FSC-CCOO Manuel Fages el qual va destacar la importància d’aquestes actuacions formatives i encara més va destacar com i de quina manera s’havien dut
a terme, amb la col.laboració i participació de diferents companys i companyes
de la Federació que han fet possible el seu desenvolupament.
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11 de setembre del 73- 11 de setembre 2013, 40 aniversari del cop d’estat a Xile
Sempre estaran en el nostre record

Victor Jara ( cantant, poeta, , assassinat pels militars)

Salvador Allende (President de Xile mort durant cop d’Estat
defensant la democràcia)
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PabloNeruda (Poeta, mort 1rs dies del cop)
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