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Més del 67% de la plantilla d’AENA
ratifica el preacord
La Secció Sindical de CCOO del Grup AENA ha valorat positivament l’alta participació, propera al 70%, del personal en el referèndum celebrat avui per ratificar el preacord assolit el passat dia 16 de
març entre els sindicats i la direcció de l’empresa davant la privatització parcial de l’organisme de gestió i navegació aèria.
El 67,72%, del total de
10.500 treballadors i treballadores, entre personal de
manteniment,
enginyers,
bombers, informàtics, senyalers de pista, personal
administratiu i personal tècnic d’operacions i personal
d’atenció a passatgers usuaris i clients (APUC) de tota la
xarxa pública d’aeroports ha
donat el seu suport a un preacord que garanteix la viabilitat econòmica financera de la xarxa actual d’aeroports.
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EDITORIAL
CONTRA LES RETALLADES SOCIALS I
LABORALS, OMPLIM LA PLAÇA DE SANT
JAUME EL PROPER DIA 14 D’ABRIL

La política de retallades del govern de la Generalitat va més enllà , prou greu per si mateix, dels
acomiadaments d’interins i laborals dels diferents
departaments i empreses públiques, va més enllà de
la no cobertura de vacants i les no substitucions de
les baixes i permisos de maternitat o paternitat. Ens
trobem davant de l’explicitació d’una política de retallada brutal de l’estat del benestar, d’una retallada
impotant de drets dels ciutadans i les ciutadanes. La
política, obertament neoliberal, ens porta a un increment de les llistes d’espera a la sanitat, a la degradació de l’ensenyament públic, a l’increment de la
inseguretat als centres penitenciaris, a un emptjorament del transport públic i dels mitjans públics audiovisuals..........
No és tant sols un conflicte laboral, que ho és i molt
greu, ens trobem davant d’una actuació política afavoridora del benefici privat reduint i degradant els
serveis públics.

En els aeroports de Barcelona, València i Màlaga més del 70% del
personal que ha participat en la consulta ha donat suport al nou model
de gestió aeroportuària que s’articularà a través d’AENA Aeroports, les seves filials i societats mercantils concessionàries. A Palma,
aquest suport ha sobrepassat el 80% mentre que a Madrid ha arribat
al 58%.

Des de CCOO no ens quedarem amb els braços
creuats veiem com es retalla de manera brutal
l’ocupació, com es produeixen acomiadaments de
companys i companyes, i per suposat no restarem de
braços creuats davant aquest greu atac a l’estat del
benestar, als drets socials. Els problemes econòmics
de la Generalitat no els genera el personal i en qualsevol cas en situació de problemes financers apostar
Cal destacar que tot el personal de les empreses concessionàries per quasibé fer desapareixer un impost com el de
successions sembla com a mínim insultant que ens
s’acollirà a l’actual conveni col·lectiu del Grup AENA, la vigència retallin drets, acomiadin personal i ens degradin els
ha estat ampliada fins al 31 de desembre del 2018 i es renovarà de serveis públics.
manera automàtica excepte si qualsevol de les parts el denuncia.
DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS COM
GARANTIA DE DRETS, DEFENSEM
L’acord garanteix també el manteniment dels drets laborals, econòL’OCUPACIÓ, DEFENSEM ELS DRETS
mics i de Seguretat Social. Així mateix, l’acta del preacord subscrit
SOCIALS I LABORALS
incorpora la consolidació dels llocs de treball estructurals actualment
coberts amb contractes temporals per cobrir amb contractes indefiMOBILITZA’T EL DIA 14 D’ABRIL
A LES 18 HORES A LA PLAÇA SANT
nits i fixa les garanties de manteniment de les plantilles actuals.

JAUME, OMPLIM LA PLAÇA,
MANIFESTEM EL NOSTRE REBUIG
A LES RETALLADES
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CCOO rebutja la nova retallada de sous i defensa el
conveni i els llocs de treball a la TV3 i la CCMA

CCOO no està d’acord amb la retallada unilateral de
sous a TV3, Catalunya Ràdio i totes les empreses de
la CCMA anunciada pel Consell de Govern, retallada
que vulnera novament el conveni col·lectiu 2009-2011
i trenca amb la negociació col·lectiva a les empreses
del grup.
CCOO defensa l’equiparació de tots els treballadors
amb les condicions pactades en el conveni de TV3 i el
manteniment dels llocs de treball i la capacitat productiva dels mitjans públics audiovisuals de Catalunya.
El Consell de Govern no concreta ni els procediments
ni els terminis per dur a terme tot el que planteja: rebaixes salarials, unificació del grup en una única empresa... Davant d’aquesta situació properament seran
convocades assemblees de treballadors i treballadores
les quals han de marcar l’inici de mobilitzacions per
defensar les condicions laborals al grup i la capacitat
productiva dels mitjans de comunicació audiovisuals
públics de Catalunya.

“defensem les condicions laborals al grup i la
capacitat productiva dels mitjans de comunicació audiovisuals públics de Catalunya”
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CCOO denuncia el bloqueig
CONVENI DE CONTAT CENTER
de les negociacions del
MOBILITZACIONS
Conveni d’Acció Social
Més del 70% del sector de Telemàrqueting ha secundat les aturades convocats a nivell estatal!!!

Les plantilles de Contact Center, fartes de la situació, han
participat massivament en les
aturadesconvocades
Per a la FSC-CCOO, el problema de la desregulació dels
serveis d’atenció al client no
comença i acaba amb els usuaris. S’ha posat de manifest
l’important nombre de queixes
d’aquests a les associacions
de consumidors, però aquesta manca de regulació afecta
profundament a les plantilles
de els Contact Centers que, a més de ser la veu audible de
les companyies davant dels usuaris, han de lidiar amb una
patronal que es resisteix a pagar-los els endarreriments corresponents a l’IPC de 2010, mentre manté el Conveni Col.
lectiu bloquejat.

Després d’un any i tres mesos des de la denúncia del primer conveni, no veiem una clara voluntat negociadora de les
patronals AEISC I AESAP, sinó clarament obstruccionista,
amb propostes cada vegada més antisocials, com per exemple la seva proposta de congelació salarial de tres anys de
Des de la FSC-CCOO fem una crida a tots / es que enca- durada o retallar dies de lliure disposició, ja reconeguts en
ra no s’han sumat a les mobilitzacions per demanar la seva el conveni.
participació
Per aquest motiu CCOO vàrem convocar el passat dia 24
Us recordem que es continua amb les aturades fins al 13 de març una concentració de delegats i delegades davant
del FORUm on es realitzava el tercer congrés del TERCER
d’abril, tots els dilluns i dimecres, en els següents horaris:
SECTOR, per exigir el desbloqueig de la negociació del conveni, que sigui una veritable negociació, que no signifiqui
cap pèrdua de les condicions laborals actuals que tenen els
TORN DILLUNS DIMECRES
treballadors del sector. Reivindiquem no només unes millores econòmiques, sinó unes mínimes clàusules socials que
dignifiquin les condicions de treball.
MATÍ 11,30 A 11,45 12,00 A 12,15

TARDA 18,30 A 18,45 18,00 A 18,15
NIT 00,30 A 00,45 1,00 A 1,15

FES-HO PER ELS TEUS DRETS, FES-HO
PER TU I PER TOTS Desconnecta’t!!!
PARTICIPA A LES MOBILITZACIONS
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Si no hi ha resposta positiva per part de les patronals, la mobilització continuarà en defensa de la negociació col.lectiva,
d’un conveni i unes condicions laborals dignes

MOBILITZA’T
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Jornada sindical 12 de maig
Negociació i Ocupació A les Administracions
Públiques
Aquesta jornada va dirigida als delegats i delegades, i seccions sindicals, de les nostres Administracions Públiques per tractar dos problemàtiques molt actuals: d’una banda, la negociació col·lectiva, la constitució i funcionament dels instruments de negociació després de l’EBEP, i per l’altre, la situació de possibles acomiadaments
i expedients de regulació d’ocupació que es puguin plantejar arrel de la situació de crisi i les constant retallades
pressupostaries.
09:30 Inscripció i recepció de materials
10:00 L’EBEP I LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
. Matèries de negociació, composició taules, mesa general de negociació, representativitat, validesa dels
acords...
Fèlix M. Belzunce -- Secretari de Negociació Col·lectiva FSC Catalunya
11:15 Descans
11:30 LES AA.PP.: CAUSES D’ACOMIADAMENT OBJECTIUS
D’ACOMIADAMENT COL·LECTIUS
Rosa Gonzàlez Rozas -- Advocada del Gabinet Jurídica FSC Estatal

I

PROCEDIMENTS

12:30 PROPOSTES D’ACCIÓ SINDICAL
Raul Olmos Mata -- Secretari d’acció sindical FSC Estatal
Jose Gabriel Tinoco -- Coordinador Sector
Adm. Local FSC Catalunya
Joan Mª. Sentís -- Coordinador Sector Generalitat FSC Catalunya
14:00 Cloenda de la jornada
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LA MOBILITZACIÓ CONTINUA EN DEFENSA
DELS LLOCS DE TREBALL, DELS SERVEIS
PÚBLICS I DEL COMPLIMENT DELS ACORDS:
EL 14 D’ABRIL 2011 A LES 18:00 HORES OMPLIM
LA PLAÇA SANT JAUME (BARCELONA)
DAVANT DE LES RETALLADES D’OCUPACIÓ, FRONT ELS
ACOMIADAMENTS, EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS COM
GARANTIA DE DRETS A LA CIUTADANIA

Programa de CCOO a CCOO dóna suport a la ILP per cancel·lar
TVC: “Hipoteques”
la hipoteca amb el lliurament del pis

Segons l’acord establert entre
CCOO i Televisió de Catalunya el
1993, el segon diumenge de cada
mes, el Canal 33 emet, al matí, un
espai informatiu que tracta temes d’actualitat des del punt
de vista sindical.
El proper programa de CCOO de Catalunya serà el capítol
180, i porta per títol “Hipoteques”.
Data: 10/04/2011
Hora: 10.00 aproximadament
Lloc: -Canal 33 - Televisió de Catalunya
federació de serveis a la ciutadania

COO dóna suport a la iniciativa legislativa popular
(ILP) per fer que el lliurament del pis cancel·li el
deute hipotecari. Aquesta iniciativa està promoguda
per diferents entitats: CCOO de Catalunya, AICECADICAE, CONFAVC, Observatori DESC, Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, Taula d’Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya, Unió de Consumidors de Catalunya, UGT i l’advocat i promotor Martí
Batllori.
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