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El Consejo Confederal ratifica el preacord
LA DELEGACIÓ DE CCOO DE CATALUNYA RATIFICA
EL PREACORD DEL PACTE
SOCIAL I ECONÒMIC QUE ES SIGNARÀ DEMÀ
ENTRE GOVERN, SINDICATS I PATRONAL
La Delegació de CCOO de Catalunya al Consejo Confederal del sindicat ha ratificat el preacord del Pacte Social i Econòmic
que es signarà demà entre Govern, Sindicats i Patronal. CCOO valora que gràcies a la pressió del 29 de setembre i les mobilitzacions realitzades ha estat possible un canvi de tendència en la línia de reformes unilaterals dutes a terme pel Govern .
L’acord assolit engloba importants continguts. A banda de l’acord sobre els sistema públic de pensions, s’impulsa una reforma de les polítiques actives amb un pla de xoc per a l’ocupació de joves i aturats de llarga durada i el manteniment d’una
prestació de 400 euros a tots els aturats no condicionada a cap programa formatiu per a totes les persones que esgotin la
prestació d’atur i no arribin a un mínim d’ingressos establert en l’acord.
D’altra banda se signa un acord bilateral entre patronal i sindicats en l’àmbit de la negociació col•lectiva amb compromís de desenvolupament en
el que es manté el futur dels convenis col•lectius, tot i que resta subjecte a la
seva modernització i millora i aposta per la flexibilització pactada a les empreses que faci compatible la modernització de
l’empresa amb la qualitat de l’ocupació.
Finalment també es recull un compromís entre govern i organitzacions sindicals per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors de la funció pública i s’obre un espai de negociació sobre polítiques industrials per garantir el futur canvi de model
productiu al nostre país.
Alguns apunts i aclariments en relació a l’acord de pensions

Els darrers dies, s’han anat difonent certes afirmacions respecte els termes de l’acord de pensions, l’actitud dels
sindicats i sobre els interessos que han mogut les nostres posicions. En alguns casos, s’ha pretès desvirtuar el
paper que hem jugat els sindicats en la negociació, i en altres, s’ha volgut treure valor a l’acord social. En tots els
casos, pretenem desmentir allò que, per a CCOO, no s’ajusta a la veritat.
L’acord és un pas enrera en la nostra negativa a la jubilació als 67 anys? No és cert La proposta inicial del
Govern, que va mantenir fins gairebé el final de la negociació, va ser la d’endarrerir, de forma obligatòria i generalitzada, l’edat legal de jubilació als 67 anys.
L’acord estableix, gràcies a la nostra pressió, el manteniment dels 65 anys com a edat ordinària de jubilació, un
sistema flexible de jubilació, instrument que s’ha demostrat útil els darrers anys per a acostar l’edat real de jubilació a la legal al nostre país, la jubilació als 67 anys en funció dels anys cotitzats i el manteniment de la jubilació
parcial.
CONTINUA PG 2

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 45- 2a quinzena gener 2011

La proposta inicial del Govern, que va mantenir fins gairebé el final de la negociació, va ser la d’endarrerir, de forma obligatòria i generalitzada, l’edat legal de
jubilació als 67 anys.
L’acord estableix, gràcies a la nostra pressió, el manteniment dels 65 anys com a
edat ordinària de jubilació, un sistema flexible de jubilació, instrument que s’ha demostrat útil els darrers anys per a acostar l’edat real de jubilació a la legal al nostre
país, la jubilació als 67 anys en funció dels anys cotitzats i el manteniment de la
jubilació parcial.
Qui tingui 38 anys i mig cotitzats podrà accedir a la jubilació als 65 anys, sempre
amb el 100% de la pensió i aquelles persones ocupades a professions penoses, perilloses o tòxics podran avançar la seva edat de jubilació.
Al mateix temps, es reconeix la jubilació anticipada als 63 anys com a dret subjectiu, és a dir, com una opció personal que no requereix, com fins ara, ésser acomiadat per l’empresa i romandre, com a mínim 6 mesos inscrit com a demandant
d’ocupació. Es manté la jubilació a partir dels 61 anys de treballadors o treballadores d’una empresa en situació de crisi. Paral•lelament, qui romangui al mercat
de treball més enllà dels 65 o 67 anys (en funció de la seva edat legal de jubilació)
rebrà incentius superiors per any addicional en actiu, entre el 2% i el 4%, en funció
dels anys cotitzats.
Es manté intacte el nombre mínim d’anys cotitzats per a accedir a la jubilació: 15
anys. S’ha evitat la pretensió del Govern d’ampliar aquest requisit a 25 anys, una
condició que hagués deixat sense dret d’accés a pensió contributiva a milions de
futurs pensionistes, sobretot dones.
Totes les futures jubilacions seran inferiors a les actuals amb el nou mètode
de càlcul?No és cert. L’efecte de l’ampliació del període de càlcul no serà negatiu
de forma generalitzada. En primer lloc, el nou mètode de càlcul entrarà en vigor el
2013 i anirà augmentant, de forma progressiva, el nombre d’anys cotitzats tinguts
en compte per a calcular la pensió fins el 2022 en que s’arribarà als 25 anys.
Qui hagi tingut una carrera professional continuada i ascendent (amb les majors
cotitzacions al final de la vida laboral) pot veure reduïda la pensió final, tot i que les
estimacions no superen el 8% de minoració.
En canvi, qui hagi tingut una vida laboral irregular o un final de carrera en l’atur o
amb caiguda de les bases de cotització, es veurà clarament beneficiat amb l’ampliació
del període de càlcul que pot superar el 30% de millora de la pensió.
La integració de llacunes de cotització (períodes sense cotització) i, la possibilitat
de poder utilitzar bases de cotització dels 24 mesos anteriors als anys de càlcul, per
a omplir buits de cotització durant el període de càlcul, garantiran una millor protecció econòmica.

Dones i joves no podran accedir a pensions en el futur? No és cert La
precarietat laboral i no les condicions d’accés al sistema de pensions poden
dificultar a joves i dones generar dret a una pensió en el futur.
S’han introduït mesures correctores per apaivagar els efectes negatius per a
l’accés a pensions de la incorporació tardana a l’ocupació, la no obligació
de cotització en els programes formatius a les empreses i les dificultats per a
romandre al mercat de treball dels joves i de les dificultats per a compaginar
ocupació i maternitat, sobretot de les dones.
Mares (i en alguns casos pares) que abandonin el mercat de treball per a tenir
cura dels seus fills/es tindran dret a reconeixement de 9 mesos cotitzats per
fill/a amb un màxim de 24 mesos, mentre que als joves se’ls reconeixeran
com a cotitzat el període de pràctiques formatives. També s’ha ampliat a 3
anys els període de cotització en cas d’excedència per a cura de menor.
De nou, el manteniment de 15 anys com a període de cotització mínim exigit
per a accedir a la jubilació, permetrà que els col•lectius amb major precarietat laboral puguin accedir a pensions contributives.
federació de serveis a la ciutadania

Editorial

L’Acord un repte i una
necessitat

Hem assolit un principi d’acord en
matèria de pensions i d’altres matèries , que ha estat ratificat per el
Consell Confederal de CCOO
Sense la vaga general,com posteriorment la ferma postura mobilitzadora
de CCOO en defensa del manteniment de l’estat del benestar i contra
la política antisocial del Govern,,
aquesta negociació no haguès estat
possible, els acords no haguessin estat possible.
Un acord que engloba importants
continguts. A banda de l’acord sobre els sistema públic de pensions,
s’impulsa una reforma de les polítiques actives amb un pla de xoc per a
l’ocupació de joves i aturats de llarga
durada i el manteniment d’una prestació de 400 euros a tots els aturats
no condicionada a cap programa formatiu per a totes les persones que esgotin la prestació d’atur i no arribin
a un mínim d’ingressos establert en
l’acord.
D’altra banda se signa un acord
bilateral entre patronal i sindicats en
l’àmbit de la negociació col•lectiva
amb compromís de desenvolupament
en el que es manté el futur dels
convenis col•lectius,
Finalment també es recull un compromís entre govern i organitzacions
sindicals per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors de la funció pública i s’obre un espai de negociació sobre polítiques industrials
per garantir el futur canvi de model
productiu al nostre país.
Estem doncs, en l’escenari del pacte
d’estat que CCOO venia reclament
des de feia 2 anys, un pacte que cladrà ampliar a les forces polítiques,
sense renunciar a continuar exigint
per mitjà de la ILP la modificació de
continguts de la reforma laboral
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CCOO denuncia assetjament laboral i sindical a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
CCOO denuncia la situació generada a l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de l’Hospitalet. Es tracta d’una autentica actitud
d’assetjament consistent en pressionar diversos tècnics esportius
–alguns dels quals porten més de 30 anys de servei- per tal de
que demanin el trasllat, arribant a oferir tot “l’ajut” necessari per
tal que marxin el més ràpid possible.
En el cas concret de la delegada sindical, aquesta ha estat informada de no tenir lloc al nou organigrama, arribant a amenaçar-la
amb “passar malament” els 4 anys de vida laboral que li resten,
si no marxa.
Aquesta treballadora, que forma part de la plantilla de
l’ajuntament des de fa més de 30 anys, treballant des del primer dia com a tècnica esportiva, i desenvolupant sempre totes
les funcions que li han encomanat, resulta ara que no té lloc a
l’organigrama de l’Àrea d’Esports.
Per entendre com s’ha arribat aquesta situació d’assetjament,
només cal repassar l’acció sindical de CCOO:
CCOO va sol•licitar la recusació del tribunal de la plaça de Titulat Superior Universitari per l’Àrea d’Esports, que és la
que ocupa el cap de servei d’Esports, perquè existia amistat entre un membre del tribunal i ell. També ¿ha demanat un
organigrama real i les funcions de cada lloc de treball per al personal d’Esports, que els nous llocs de treball i places es
cobreixin per promoció interna i una revisió de valoracions de llocs de treball.
Per tant, no resulta gratuït establir una relació entre l’acció del sindicat i la lamentable situació generada.
Per a CCOO és molt greu que el govern municipal toleri actituds i accions d’assetjament laboral i sindical. CCOO demana la intervenció de l’alcaldessa per a què es rectifiquin aquestes maneres de procedir.

CCOO guanya les eleccions
al Real Club de Polo
La candidatura de CCOO a les eleccions del Real Club de Polo
ha guanyat les eleccions en imposar-se en els dos col·legis electorals i aconseguir 8 representants.
Així, els 280 treballadors i treballadores han donat la seva confiança a CCOO per davant
de la UGT, que s’ha quedat amb només 5 representants.
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CCOO va convocar el passat dia 28 de gener
una vaga parcial a Aigües de Barcelona per
l’incompliment constant del conveni
Durant el 2010 es va produir un ERO a Aigües de Barcelona que està suposant una rebaixa en la plantilla de 194 persones per la via de les prejubilacions i les baixes incentivades voluntàries, i que finalitzarà a mitjan 2012 amb les últimes
prejubilacions. Aquest conflicte es va resoldre per la mediació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
signat el juliol de 2010.
A partir d’aquesta data la direcció de la companyia continua incomplint el conveni col lectiu i l’acord assolit d’una manera barroera i il·legal. L’acomiadament d’un operari amb el motiu subjectiu de la pèrdua del seu carnet de conduir, fora
de l’horari laboral, i el rebuig a la tornada de 3 persones en excedència han fet que CCOO, com a integrant del comitè
intercentres, convoqui una vaga parcial el passat 28 de gener, de tres hores de durada en cada torn de treball (matí de 10 a
13 hores, tarda de 17 a 20 hores i nit de 23 a 2 hores).

Important seguiment de la vaga a AGBAR
Seguiment massiu de l’aturada amb la concentracio de 500 persones devant de la torre Agbar, els acomiadaments fets des
de la direcció tenen la resposta al carrer.
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CCOO aconsegueix el doble de delegats que el segon
sindicat en les eleccions de l’Ajuntament
de Sant Quirze
La candidatura de CCOO en les eleccions sindicals de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ha aconseguit doblar el nombre de representants que ha obtingut la segona força més votada.
CCOO ha guanyat tant en el col·legi del personal laboral com en el de funcionaris, i ha aconseguit 10 delegats, el doble que la UGT, que només n’ha obtingut 5. El SPPME-CAT s’ha quedat amb només 3 representants.

Terrassa: la mobilització continua!
Com cada mes, la secció sindical de CCOO continuem manifestant-nos al Ple de l’Ajuntament en contra de les retallades
dels nostres sous.

Demanem un cop més el compliment del conveni col·lectiu i els acords pactats!

federació de serveis a la ciutadania
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IAG cotitza a les borses
IAG (International Airlines Group), companyia matriu
d’Iberia i British Airways, comença a cotitzar a les borses de Londres i Madrid.
L’execució de la fusió entre Iberia i British Airways,
anunciada el 29 de juliol, es va produir divendres passat,
i amb ella sorgeix la sisena companyia aèria del món per
facturació i la tercera a Europa, darrere de Lufthansa i
Air France-KLM. La nova empresa compta amb una flota de 406 avions, que cobriran 204 destins i transportarà
gairebé 60 milions de passatgers cada any. IAG té una
facturació anual de gairebé 15.000 milions d’euros.
Iberia i BA mantindran les seves marques i han creat
una nova societat comuna, amb el seu propi consell
d’administració i el seu compte de resultats, que presentaran de forma conjunta.

TAULES SALARIALS DELS
CONVENIS DE VIATGERS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA
I DE MERCADERIES DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA LES TROBAREU PENJADES AL WEB DEL SECTOR
CARRETERA DE LA FSC

www.ccoo.cat/fsc/carretera

CCOO exigeix la readmissió del secretari general
de la secció sindical de CCOO del CatSalut,
acomiadat de manera improcedent
L’FSC-CCOO de Catalunya es va concentrar el divendres dia 28, davant
de l’edifici del CatSalut per exigir la readmissió del company acomiadat.
L’acomiadament, reconegut com a improcedent per la mateixa empresa, ha
estat ratificat pel nou conseller, el qual, no ho oblidem, era fins ara president de la patronal del sector. L’acomiadament és la culminació d’un procés
d’assetjament personal i sindical que, curiosament, coincideix amb el procés
d’eleccions sindicals del personal laboral de la Generalitat
L’escrit d’acomiadament, assumeix la seva improcedència fent referència a
raons genèriques de caràcter econòmic i organitzatiu que reconeix que no pot
concretar. CCOO no tenim cap dubte que es tracta del darrer acte del persistent
procés d’assetjament personal i sindical que ha sofert el company,
CCOO hem instat les noves direccions del Departament i del CatSalut a revocar l’acomiadament. La resolució ràpida d’aquesta injustícia està a les seves
mans. Les argumentacions legals de la reclamació prèvia presentada contra la
resolució d’acomiadament tenen prou entitat per resoldre de manera favorable
la reclamació prèvia esmentada. En cas contrari, CCOO farem les actuacions necessàries per aconseguir la revocació d’aquest acomiadament. El dret al
lloc de treball és innegociable per a nosaltres i és una de les raons de ser de
CCOO.
No es pot tolerar aquesta greu i arbitrària actuació de l’Administració contra els drets dels treballadors i treballadores i dels
seus representants, així com del malbaratament de diners públics.
federació de serveis a la ciutadania
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La ineptitud de la direcció de RENFE i el
corporativisme de SEMAF van generar importants
alteracions en el servei de Rodalies de Barcelona
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO,
davant la situació creada el dilluns 24 en el servei de
Rodalies de Catalunya manifestem
• Les vagues encobertes o a reglament són pròpies
de sindicats corporatius i insolidaris que busquen
l’impacte en els usuaris dels serveis per aconseguir els
seus objectius.
• Demanem el cessament immediat del director general de viatgers i del director general de Recursos, tots
dos de RENFE Operadora, per ser els responsables
màxims d’aquesta situació.
• Després dels acords de juliol i novembre sobre desenvolupament professional entre la direcció de RENFE
Operadora i els sindicats SEMAF i UGT crèiem que
les negociacions sobre condicions laborals i econòmiques estaven tancades.
• Encara que CCOO s’ha oposat des de l’inici a aquest
desenvolupament professional creiem que la direcció
de l’empresa té els instruments suficients per posar en marxa els quadres de servei legals per al personal de conducció de
Rodalies.
• De nou s’ajunten la ineptitud de la direcció de l’empresa amb el corporativisme i la insolidaritat de SEMAF, després d’un
desenvolupament professional injust amb la resta de col·lectius de l’empresa, no es poden admetre nous increments econòmics pel mateix col·lectiu.
• La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO lamenta les alteracions del servei i que la mobilitat dels clients de Rodalies de Catalunya hagi estat segrestada durant les jornades que van durar les actuacions de vaga encoberta del SMAF

La manca de personal pot siginificar la supressió de
trens de mitjana distància regionals amb origen i/o
destinació Lleida
La falta de plantilla d’interventors i maquinistes a Lleida pot provocar, a curt termini, la supressió de trens de mitjana distància regionals amb origen i/o destinació
Lleida.
Actualment hi ha trens que circulen en la seva totalitat o parcialment sense interventors. A gairebé totes les estacions de la línia Lleida-Reus-Sant Vicenç de
Calders s’ha eliminat el personal d’estacions. La manca de maquinistes ha fet que
fossin substituïts trens per autocars.
Amb aquesta falta de treballadors no és possible crear la xarxa de rodalies a la
província de Lleida, tampoc és possible augmentar la freqüència de trens Avant de
Lleida a Barcelona, ni seguir atenent els serveis amb la resta de Catalunya i Aragó.
federació de serveis a la ciutadania
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