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Editorial
Quan el Consell Nacional de CCOO de Catalunya
va acordar realitzar un procés participatiu i obert,
l’Assemblea sindical oberta, des de Perspectiva vam
considerar la conveniència de publicar un número que
pogués contribuir al debat.

Assemblea sindical oberta
Si tu participes, CCOO avança

CCOO impulsa l’Assemblea sindical oberta
L’assemblea sindical oberta és un espai per definir el paper del sindicat davant la
nova realitat social i on tothom pot participar
El 20 de novembre del 1964, a l’església de Sant Medir de Barcelona, 300 homes i
dones sindicalistes es van reunir en assemblea per definir quina era la millor forma
d’organització i lluita per defensar les condicions de treball i de vida dels treballadors i les treballadores. Naixia, així, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Aquest número, amb una nombrosa participació (Antonio Baylos: Les reformes laborals no han vingut per
quedar-se, Ignacio Muro: Final de la crisi, més febles
més confusos?, Gemma Lienas: Prou realitats volem
promeses, Aritz Cirbian: Avançar o perdre, Manel
Garcia Biel: Els necessaris canvis democràtics en el
sindicat i la societat, Juanma Tapia: Defensar la democràcia avui és promoure l’evolució qualitativa i social
de la propia democràcia, Katiana Vicens: Més democràcia per favor, Carlos Pellejero: Crisi i democràcia,
Orentino Alonso: Ai! democràcia, Manuel Alcaraz:
Crisi i política: adaptació i nova cultura democràtica, Gina Argemir: Destapar la il·lusió de democràcia,
Ricard Bellera:Sindicalisme ampli, Montse Delgado:
Crisi i democràcia: el neoliberalisme o la vida, Pepe
Gálvez: El dilema polític del sindicalisme, Pepe Fernández: Construir una nova identitat democràtica,
Carlos Tuya: Democràcia ampliada, Javier Doz: Crisi,
democràcia i igualtat, Xavier Navarro: Democràcia,
Joan Coscubiela: Esperances i incerteses, Manuel Fages: Cap a l’Assemblea sindical oberta), està centrat en
tres conceptes: democràcia, crisi, sindicat.
Sobre aquests eixos, els diferents articulistes han fet les
seves aportacions i reflexions. Aportacions i reflexions
diverses i alhora complementàries; així, veureu algunes reflexions amb un contingut més polític, d’altres
més centrades en el concepte de democràcia i crisi, i
algunes altres que intenten reflexionar sobre els tres
elements que es van plantejar com a idees centrals.
El resultat final és una publicació, creiem, de força
qualitat, amb aportacions importants a un debat, necessari, en el qu el sindicat ha de ser protagonista

50 anys més tard, volem que sigui l’assemblea la que defineixi quines són les propostes i les formes de lluita i d’organització que ens serveixin per fer front als nous
reptes en relació amb les condicions de treball i vida, i fer que CCOO continuï sent
el sindicat útil per construir un futur de drets i igualtat.
Per això a partir de l’1 de Maig, i com a continuació dels actes de commemoració
de la fundació de Comissions Obreres, iniciarem el procés de debats cap a l’assemblea sindical oberta, amb la qual clourem els actes del 50è aniversari.

http://perspectiva.ccoo.cat/
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Cap a l’Assamblea sindical oberta
Manuel Fages
Secretari general de la FSC-CCOO Catalunya
( article publicat a perspectiva.ccoo.cat nª 3 )

Els set anys que portem de profunda crisi econòmica han posat
al descobert també que el model polític, fruit del consens democràtic sorgit de la transició, es troba acabat, un model que el pas
del temps i l’immobilisme dels partits tradicionals, bàsicament el
bipartidisme PP i PSOE, ha assolit un alt grau de desafecció de la
ciutadania cap a la política, augmentant l’abstenció i la sensació de
“tots són el mateix”, etc.
La dramàtica situació generada per la crisi econòmica, amb els inacceptables nivells d’atur, les contínues retallades en drets socials
i l’empobriment continuat de la societat, principalment de la classe
mitjana i de la classe treballadora, així com la falta d’expectatives
d’una generació de joves, segurament la més preparada de la nostra història, han donat lloc al qüestionament del sistema polític
d’aquest país, sentint-se no representats per l’actual “classe política”. Aquest aire fresc de rebel·lia i de conscienciació, jo no
diria política, però sí social, va tenir la seva eclosió en el 15-M,
semblant que els ciutadans anaven a prendre major presència en
la vida política d’aquest país, exigint una democràcia real. Curiosament en plena expansió del moviment 15-M es produeixen les
eleccions municipals amb un aclaparador triomf de la dreta del PP,
que juntament amb la majoria absoluta aconseguida en 2011 han
donat la major concentració de poder aconseguida per un partit en
la democràcia espanyola.
La veritat és que a mesura que avança la crisi, transformant-se
en una crisi social i política, coincidint a més amb l’aparició
d’importants casos de corrupció que afecten alguns partits polítics
i institucions, es fa més palesa la necessitat d’insuflar una alenada
d’aire fresc a la nostra anquilosada democràcia, i fins i tot d’iniciar
un nou procés constituent.
La societat reclama a hores d’ara major grau de participació en la
vida política. No en tenim prou amb votar cada quatre anys, són
necessaris nous elements de control sobre l’acció política, de fiscalització de la gestió i d’assumpció de responsabilitats per aquells
que tenen l’obligació del bon govern del que no és seu, sinó que
la societat hem dipositat a les seves mans, però el govern actual i
el partit que el sustenta, al contrari d’escoltar les demandes socials
respon amb mesures repressives, com són la “llei mordassa “, la
reforma del codi penal, etc.
En definitiva, en el context actual es constata la pèrdua de qualitat
dels nostres sistemes democràtics, el descrèdit de totes les institucions –governamentals, judicials, polítiques, socials, també sindicals- i s’accentua la necessitat d’introduir canvis profunds en un
moment d’exigència de regeneració i de nou impuls democràtic.
Transparència en les actuacions, rendiment de comptes, mecanismes participatius, utilitat en l’acció,… són elements que cal repensar en l’actual marc de democràcia representativa insuficient.
En aquestes noves realitats el mercat de treball està suportant, de
fa temps, continuats i profunds canvis. Les relacions laborals han
anat evolucionant imbuïdes també de la lògica de la ideologia he
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gemònica, que ha utilitzat els avenços tècnics i la internacionalització dels processos productius i de distribució per reforçar el
poder unilateral de l’empresari, afeblint així el dels treballadors
organitzats i deixant en la indefensió els col·lectius més febles,
esmicolant les unitats productives per introduir una major flexibilització dels processos i una precarització laboral amb l’objectiu
final d’augmentar la taxa de guanys.
En aquestes noves condicions el sindicat té dificultats per ser la
forma organitzativa dels treballadors de les petites unitats productives o de serveis, per unificar reivindicacions de col·lectius
segmentats en condicions i expectatives vitals diferents, per dotar
d’eficàcia les formes de lluita tradicionals.
Aquests canvis en el mercat de treball es produeixen en l’escenari
d’una triple crisi –econòmica, social i polític-institucional- on el
paper i la funció social del sindicalisme tendeixen a quedar desdibuixats, la seva credibilitat qüestionada i la seva utilitat ignorada.
En els darrers temps el sindicalisme en general, i CCOO en particular, ha estat sotmès a un intent de descrèdit des de la dreta
econòmica i social, que ha intentat a través dels seus mitjans de
comunicació el desmantellament del sindicalisme, com últim fre
als seus interessos ultra liberalitzadors del mercat laboral. D’altra
banda, la presència de persones vinculades als sindicats en alguns
dels casos de corrupció, al costat de la percepció de part de la societat que els dos sindicats formaven part del sistema polític-social
a què abans fèiem referència i per tant que som part del problema,
traslladant a l’opinió publicada, més que a l’opinió real dels treballadors, la inutilitat dels sindicats i la seva decadència.
Una crítica social i mediàtica, possiblement en alguns casos interessada, però que no hem de deixar de llegir atentament. Hem
d’esbrinar sobre quin substrat es realitzen aquestes crítiques i quines de les nostres pràctiques les afavoreixen per canviar-les.
Seríem uns imprudents si el sindicat no fes un profund procés de
reflexió sobre si la seva estructura, així com les seves pràctiques,
són adequades al moment històric en què ens trobem i sobretot si
són les apropiades per afrontar el futur, amb l’objectiu de seguir
sent l’instrument necessari per als treballadors i treballadores.
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CCOO ja ha iniciat aquest procés, primer procedint a una profunda
reorganització sectorial i en el cas de la CONC, també territorial;
posteriorment amb l’aprovació d’unes “mesures per reforçar les
millors pràctiques i un codi de conducta”, amb una àmplia participació de l’afiliació, però des de la CONC considerem que cal
encara un avanç més gran.
El passat 20 de novembre iniciàvem els actes de celebració del
50è aniversari de la CONC, de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya. Ho fèiem amb la voluntat de posar en valor el paper i
la funció del sindicalisme al llarg dels últims 50 anys i, alhora, ressaltar el valor social del treball. Però també amb la voluntat de reivindicar la utilitat del sindicalisme per construir un futur de drets i
d’igualtat. Volem aprofitar el conjunt d’actes que es realitzaran al
llarg de tot l’any per revisar i actualitzar les formes, les propostes
i l’acció del sindicat per encarar el futur en termes d’utilitat i de
representativitat.
Per això hem llançat la iniciativa de desenvolupar una Assemblea
Sindical Oberta, amb la qual pretenem que la societat ens ajudi
a reflexionar sobre els problemes que apressen avui al món del
treball i com ha de reaccionar i organitzar-se el moviment sindical,
com afrontar problemàtiques com la de la precarietat laboral, la
desocupació…
Un debat obert a l’afiliació, però també al conjunt dels treballadors
i treballadores i a la societat en general. Hem d’utilitzar múltiples
instruments de participació i recull de visions: debats argumentats i contrast de posicions, sessions de treball, tallers de participació, sondejos d’opinió. Un debat al qual convoquem el conjunt
d’organitzacions sindicals i socials per reflexionar junts i debatre
plegats, per definir les noves estratègies del moviment sindical català avui i durant els propers anys.
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escassa. Com oferir respostes organitzatives, sociopolítiques i
d’assessorament en la nova realitat del mercat de treball.
En una situació de por i de desmobilització dels treballadors i treballadores hem de trobar noves formes de visibilitzar el conflicte.
Hem de situar l’ètica com a valor central de l’activitat sindical, més
enllà de la transparència i de les bones pràctiques. L’ètica és un
valor que identifica els treballadors i treballadores i l’organització
sindical. L’ètica també implica el compromís de transmetre els valors de solidaritat, igualtat, suport i ajuda mútua.
El procés de l’Assemblea Sindical Oberta, no pot ser un procés
a l’ús de les practiques sindicals, sinó que la seva utilitat radicará també en la flexibilitat; flexibilitat en la forma de realitzar les
assemblees preparatòries, flexibilitat en la forma de realitzar aportacions, flexibilitat en els mètodes utilitzats per a això, i sobretot
confiança en què totes les aportacions seran valorades i que les
conclusions del debat que ens portarà fins a la tardor hauran de
ser el punt de partida perquè dissenyem el model de sindicat que
volem per al futur pròxim, un model de sindicat dissenyat per a
tots i totes i entre tots i totes.
Estem convençuts i convençudes que l’assemblea sindical oberta servirà per reforçar la funció i la utilitat del sindicalisme de
CCOO, i per a què els propers 50 anys continuem construint presents i futurs.
Us animem a participar-hi!

Les qüestions que volem debatre de manera oberta volen respondre a un seguit d’inquietuds i requeriments que emplacen el sindicalisme en aquests moments:
Parlar de participació vol dir espais de debat i maneres de prendre
les decisions no només en el sindicat sinó també a l’empresa i en
els espais on participem amb altres moviments socials.
Com organitzar els treballadors i treballadores. Els espais de concertació i la negociació col·lectiva han quedat molt reduïts i en
molts casos no són suficients per concretar propostes, i la vigilància dels drets laborals de molts treballadors i treballadores és
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ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA
VISITA EL WEB DE L’ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA I
PARTICIPA:http://www.ccoo.cat/assembleaoberta/

L’Assemblea sindical oberta vol ser un espai de debat i reflexió
obert a la societat per actualitzar el paper del sindicat i la seva
funció davant de la nova realitat social i laboral.
L’enquesta que teniu a continuació s’emmarca dins de la celebració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya i les vostres
respostes i reflexions serviran per orientar el sindicat de cara a
la seva organització i actuació en el futur.
Us animem a participar-hi!
En aquest enllaç trobareu l’enquesta referida, tanmateix també rebreu la mateix en format paper en la revista
LLUITA OBRERA, i alhora estem editant l’enquesta en format paper per dur-la a les diferents assemblees
https://enquestes.ccoo.cat/index.php/784485/lang-ca
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CCOO DAVANT DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS DEL PROPER DIA
24 DE MAIG
PROPOSTES SINDICALS DAVANT LES ELECCIONS
MUNICIPALS DE 2015
Davant la convocatòria de les eleccions municipals pel proper
24 de maig, CCOO volem fer arribar a totes les opcions polítiques que es presenten aquest document que conté de manera
esquemàtica algunes de les reflexions i propostes d’acció que
considerem necessàries per fer front, des de la perspectiva, les
competències i capacitats locals, als problemes més greus que
en l’actualitat estem patint els treballadors i treballadores, tant
com a tals, com des de la perspectiva de ciutadans i ciutadanes.
Ens sembla prioritari combatre l’atur, millorar la qualitat de
vida, evitar el risc de dualització social, lluitar contra el creixement de la pobresa i el risc d’exclusió, garantir els drets públics
de ciutadania i els àmbits de participació i, sobretot, planificar
el futur econòmic i també social del territori, entès com a municipi, com a ciutat o, en molts casos com ens supramunicipals.
Des de CCOO pensem que és necessari un canvi de cultura ocupacional. El treball basat en la precarietat i baixos salaris ens
porta a un empobriment estructural dels treballadors i treballadores, a una societat poc eficient, i, una vegada més, a augmentar el pes de les desigualtats. No exagerem, perquè aquesta és
una situació que es fa cada dia més palesa als nostres pobles i
ciutats. Demanem per tant a les administracions locals un compromís amb els valors del treball, garantia de la cohesió social
i el progrés local.
Ens marquem globalment uns paràmetres que des de CCOO
considerem els desitjables i els que corresponen a una societat
moderna i amb expectatives de progrés per a tota la ciutadania
i alta qualitat de vida. Proposem doncs comprometre’ns per assolir els següents
OBJECTIUS:
• Uns municipis socialment equilibrats i cohesionats.

• Alts paràmetres de qualitat de l’espai públic, de la mobilitat
pública i del medi ambient, concebuts com a drets.
PROPOSTES CONCRETES:
Activitat econòmica i ocupació
• Compromís municipal de situar l’atur i la precarietat laboral
com un eix cabdal de l’acció del govern de la ciutat:
- Lluita contra l’atur de llarga durada (plans d’ocupació, polítiques formatives, acompanyament a l’accés al mercat de treball...).
- Lluita contra l’atur juvenil, contra la precarietat, i contra la
subocupació.
- Garantia d’espais locals de concertació. Poden ser formulats
de moltes maneres. Per exemple els pactes per l’ocupació, o
estructures com consells econòmics i socials, o altres.
- Configurar plans d’actuació urgents contra l’atur, amb integració de recursos propis i d’altres administracions, si cal o així es
veu. Assegurar la participació dels agents socials i, també, dels
col•lectius, entitats i plataformes organitzades contra l’atur.
• Debatre i prendre mesures estructurals i pro actives respecte a
la creació d’ocupació i a la economia local:
- Defensa de l’activitat industrial com a gran generadora d’ocupació al territori (no re-qualificar sòl industrial, adequació dels
polígons, xarxes telemàtiques, accessos adequats, transport públic, pla estratègic per a la reindustrialització, etc.).
- Garantir la connectivitat i mobilitat de treballadors i treballadores i de la ciutadania en general.
- Mesures de qualitat ambiental generadores d’ocupació. Ens
referim a la selecció i tractament de residus, la gestió pública
de les aigües i vetllar per la seva qualitat, propiciar projectes
d’economia verda, etc.

• Econòmicament diversos i complexes.

- Redacció, dotació pressupostària i execució de plans d’energia que englobin els edificis municipals com a escoles, llars
d’infants, instituts, casernes de policia local, centres cívics, edificis administratius, etc.

• Ambientalment sostenibles i saludables.

• Desenvolupar capacitats innovadores:

• Capaços d’assegurar als seus ciutadans l’accés als serveis propis d’una societat avançada.

- Analitzar el potencial d’atracció de valors, capacitat i d’instruments existents al territori.

• On exercir plenament els drets de ciutadania.

- Estimular iniciatives locals com a rehabilitació d’habitatge,
habitatge social, manteniment urbà municipal, etc.

• Amb mecanismes útils de participació real i directa de la ciutadania.
• Treball de qualitat i progrés econòmic i social.

federació de serveis a la ciutadania

- Analitzar les possibilitats de desenvolupar un turisme local de
qualitat, assegurant la convivència i la sostenibilitat socials i
ambientals.
Segueix a la pàgina 6


NÚM 140 maig 2015
El treball i la seva qualitat
• L’Ajuntament ha de prendre el compromís de vetllar per la qualitat del treball, la seva estabilitat, els drets laborals i el progrés
professional dels treballadors i treballadores.
• Compromís explícit amb el respecte estricte als drets dels treballadors i treballadores, directament municipals, o no.
• Actuacions conjuntes amb els agents socials per evitar deslocalitzacions i/o tancaments que responguin a pura especulació urbanística o per aprofitar-se de la reforma laboral.
• Garantir la negociació col•lectiva a l’Ajuntament, empreses municipals i dels entorns d’influència del municipi.
• Vetllar per la qualitat del treball de les contractes públiques incloent clàusules socials i laborals, subrogació, etc. en tots els projectes on la normativa ho permeti, també a sectors laborals on no
existeixi conveni. Control i seguiment del compliment d’aquestes
clàusules per part de l’Ajuntament amb participació de la RLT i
els agents socials.
Mobilitat, sostenibilitat, i qualitat ambiental
• El transit privat constitueix generalment el primer element de risc
d’accidentalitat en els trajectes de mobilitat obligada. Igualment,
és el principal focus de pol•lució atmosfèrica, per sobre d’altres
activitats. Millorar la qualitat de l’aire que respirem, assegurar
una mobilitat pública concebuda com a dret per a tothom, segura,
sostenible i eficient, és un objectiu irrenunciable des d’un punt de
vista local, territorial i global. En aquest sentit, els ens locals i,
també, els supra-locals han de vetllar per assolir:
- Una xarxa de transport públic suficient i accessible, amb freqüències i connexions adequades a les demandes ciutadanes, que
tingui en compte les necessitats dels centres de treball. Estudi en
quan a intermodalitat i, especialment, en quan a horaris i freqüències.
- Fòrum estable per analitzar, compartir i implicar-se en polítiques
sostenibles (transport públic, sostenibilitat ecològica, contaminació ambiental, trànsit de vehicles per la ciutat, etc.).
- Promoció decidida del viatge a peu i en bicicleta en els entorns
locals, amb la gestió adient del trànsit (pacificació), disseny de
carrils bici per les principals vies, urbanes i interurbanes, aparcaments segurs, senyalització específica, campanyes de sensibilització, gestió intel•ligent de l’aparcament en l’espai públic, etc.
- Generar plans de mobilitat urbana i plans de millora de la qualitat de l’aire, amb un procés participatiu que permeti la seva actualització i concertació.

públic concebut com espai de convivència i integració de la ciutadania i per a la ciutadania, sense obstacles i amb una visió de
proximitat.
Suficiència econòmica i fiscalitat local
• Aprofitar capacitat normativa local per a dissenyar polítiques fiscals pròpies, des de la perspectiva que aporti més qui més té i aplicant, en la mesura de les possibilitats municipals, la redistribució
dels recursos per sostenir les necessitats col•lectives locals.
• Pressupostos participatius. Cercar fórmules de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos i en el seguiment de la
seva aplicació.
• Compromís, durant el mandat, de vetllar per la no privatització
de serveis municipals. Igualment, analitzar la possible recuperació per a la gestió pública dels serveis que històricament s’hagin
pogut externalitzar i, hores d’ara, poden resultar més econòmics
i eficients amb gestió directa, sempre amb totes les garanties pels
treballadors i treballadores.
• Transparència en les bonificacions, subvencions, i desgravacions.
Assegurar la cohesió social
• Mesures estables de prevenció de la pobresa, de l’exclusió, de
les discriminacions, per raça, sexe, orientació sexual, etc.
• Serveis socials concebuts com a garantia de drets de les persones. Capacitat de gestió per a fer front a emergències socials.
• Dissenyar politiques d’igualtat, d’acord amb les demandes i realitats de cada poble o ciutat.
• Polítiques de progressivitat en els preus públics i en els serveis,
per facilitar l’accés a les persones amb menys recursos.
• Especial atenció als col•lectius en risc d’exclusió: infància (menjadors escolars, 0-3 anys ...), adolescència, joventut, gent gran
(Llei de dependència, atenció domiciliària, tele-assistència... ).
• Aplicar mesures a les persones sense llar: equips integrals, educadors, especialment, en èpoques climatològiques crítiques.
• Plans de supressió de barreres urbanes.
• Compromís municipal per crear un fons social amb els recursos
necessaris perquè cap família estigui exclosa de tenir una mínima renda de subsistència quan s’esgotin totes les possibles ajudes
d’altres administracions.

- Plans de mobilitat en els polígons industrials, redactats amb la
participació dels agents socials, que assegurin els accessos a les
zones industrials, el transport públic i la qualitat dels serveis.
- Possibilitat de desenvolupament del pla de desplaçaments del
propi Ajuntament i de centres de responsabilitat municipal.
- Vetllar per una xarxa suficient d’equipaments públics. Espai
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• Compromís de suport a la sostenibilitat de les llars amb paràmetres de confortabilitat mínims: accés a l’energia, evitar desnonaments, seguretat alimentària per a les famílies, llars adequades.
Formació i educació
• Avançar cap a la xarxa pública de 0 a 3 anys.
• Garantir l’ensenyament inclusiu i de qualitat. Utilitzar les oficines municipals d’escolarització per assegurar que no hi hagin
conductes discriminatòries en l’escolarització.
• Assegurar oferta suficient i accessible, local i territorialment, a la
formació professional. És essencial que respongui a les necessitats
de les economies locals i de les persones.
Cultura i memòria
• Impulsar i donar suport a les activitats culturals generades en el
si de la pròpia societat. Evitar dirigismes, estimular la creativitat
i la llibertat, tot facilitant la generació de cultura i no només el
consum cultural.

buits, que puguin tenir un ús social d’acord amb les necessitats
locals.
Traslladem aquestes reflexions i propostes amb la voluntat –expressada repetidament durant els 50 anys de la nostra existència
com a Sindicat formalment constituït– de portar la veu dels treballadors i treballadores als afers locals, comarcals i territorials, com
a ciutadans, però, també, en tant que persones treballadores amb
interessos propis prou definits en els centres de treball i, també,
com a contribuents i usuaris dels serveis públics. Des de CCOO
tenim el convenciment que poden ajudar a fer una ciutat millor per
treball, per viure i per conviure
PROPOSTES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS
PRIORITATS
• Situar l’atur i la precarietat laboral com a eix cabdal de l’acció del Govern local. Mesures concretes.
• Economia local i creació d’ocupació.

• Entendre la cultura popular com a dret de ciutadania i elaborar
projectes en aquest sentit.

• Recuperació industrial. Mesures polígons (transport, xarxes
telemàtiques, accessos, serveis, etc.).

• Impulsar polítiques locals i territorials de recuperació de la memòria democràtica.

• Defensa dels serveis públics, la seva qualitat i suficiència territorial.

Participació ciutadana

• Polítiques formatives vinculades a les realitats territorials.

• Assegurar marcs útils de participació ciutadana, en tots els terrenys i d’acord amb les demandes socials. Òbviament, com més
amunt hem destacat, en el terreny de l’ocupació, el diàleg social i
els pressupostos municipals, però, també, en els àmbits de politiques de cohesió social, urbanisme, mobilitat, gent gran, joventut,
etc.
• Participació que sigui útil en el seu disseny i avaluable en els
seus resultats i impactes locals. Concertació i aplicació de polítiques de transparència en els afers públics locals.
• Assegurar la generació d’espais per associacionisme, activitats
culturals locals i altres manifestacions.
Urbanisme i polítiques d’habitatge
• Dissenyar politiques urbanístiques locals des de la perspectiva de
la cohesió social, la qualitat de vida, la inclusió i la sostenibilitat.

• Qualitat del treball de responsabilitat directa i indirecta municipal.
• Polítiques de mobilitat pública. Xarxa de transport públic
suficient, de qualitat, segur i sostenible.
• Residus, depuradores, aigua i energia.
• Suficiència econòmica local.
• Mesures socials i laborals públiques de prevenció de la pobresa i la marginació social.
• Marcs de participació ciutadana que siguin útils al Sindicat.
• Polítiques d’habitatge. Dret a un habitatge digne. Evitar desnonaments.

• No renunciar a la promoció de l’habitatge protegit, accessible,
de qualitat. Polítiques de lloguer, on s’escaigui, i adreçades a
col•lectius amb dificultats especials.
• Analitzar les necessitats de disposar d’un parc d’habitatge públic
en règim de dret de superfície i de tinença de lloguer. Analitzar
localment o territorialment les noves necessitats per impulsar habitatge de diverses tipologies i mides.
• Definir polítiques per evitar desnonaments i l’existència de pisos
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ORDRE EMO/119/2015, de 22 d’abril, per
la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones
treballadores a les eleccions locals i al
Consell General d’Aran el dia 24 de maig de
2015.
Article 1
Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del
descans setmanal
1. El diumenge dia 24 de maig de 2015 les empreses han de concedir a les persones
treballadores que tinguin la condició d’electores i que no gaudeixin en aquesta data
del descans setmanal que preveu l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de
24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
un permís de quatre hores com a màxim dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot a les eleccions locals i al Consell
General d’Aran.
2. El permís esmentat té caràcter de no recuperable i és retribuït amb el salari que
correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.
3. No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una
jornada que coincideixi parcialment amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores; si és de més de dues hores i
menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores i, si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.
4. S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones
treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal
o convinguda.
5. Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret
a cap permís.
Article 2
Determinació del moment d’utilització de les hores
La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de
l’empresari o empresària.
Article 3
Justificant de votació
A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o
les empresàries tenen dret a sol·licitar a les se
ves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia
immediatament posterior.
2. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els ha de retribuir l’empresa un
cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.
Article 5
Permís als membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions
gaudeixen del descans setmanal
El permís de les cinc primeres hores que estableix l’article anterior es fa extensiu
a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la
votació i que acreditin la seva condició de membre de la mesa o interventor, en les
mateixes condicions que estableix l’article esmentat.
Article 6
Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal
Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del
diumenge 24 de maig de 2015 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d’apoderades i que aquest dia no gaudeixin del
descans setmanal que preveu l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
Article 7
Possibilitat de canvi de torn
Si alguna de les persones treballadores compreses en els articles 4, 5 i 6 d’aquesta
Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la
jornada electoral, l’empresari o l’empresària, a petició de la persona interessada, li
ha de canviar el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.
Article 8
Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís
Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i
no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada
s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores
pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.
Article 9
Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu
1. S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a
màxim quatre hores lliures, dins de la jornada laboral que els correspongui, a les
persones treballadores que facin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres
condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 24
de maig de 2015, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
2. Del permís esmentat, se’n pot gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia
14 de maig de 2015; en aquest cas és aplicable el que disposen els articles 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 2, 3 i 7 d’aquesta Ordre, i s’entenen substituïdes totes les referències als
col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina
del Cens Electoral.

Article 4
Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions
no gaudeixen del descans setmanal
1. A les persones treballadores que el dia 24 de maig de 2015 no gaudeixin del
descans setmanal que preveu l’article 37.1 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, i
que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de
concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a
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CCOO, per a la recuperació de retribucions
i drets
El Govern de la Generalitat es veu obligat
a rectificar el criteri de càlcul del retorn
dels 44 dies de la paga del 2012
CCOO sempre ha exigit al Govern de la Generalitat que pagui a
tots els seus treballadors i treballadores, de forma íntegra, la part
meritada de la paga del 2012 com a primer pas per recuperar el total de la paga del 2012 i negociar els terminis per a la recuperació
de la del 2013 i 2014.
CCOO ha recorregut per la via contenciosa administrativa l’acord
de govern del 10 de març del 2015 per entendre que recupera les
retallades dels acords de govern del 2012 i que van quedar sense
efecte per les del Govern central.
Vistes les nòmines del mes de març, hem comprovat que no havien pagat a tot el personal el 24,04% de la paga del 2012 i, a
sobre, l’aplicació del 5% de descompte de les retribucions del
2012 l’havien fet sobre una quantitat que no hem cobrat de forma
efectiva.
És a dir, apliquen el 5% al total de la massa salarial que hauríem
d’haver cobrat sense retallades, i no a la quantitat que realment
vam cobrar i que figura en el certificat de retribucions per a la
declaració de la renda del 2012.

Preacord en el Conveni sectorial
estatal d’arts gràfiques
El preacord va ser ratificat , a Catalunya, en assemblea de delegats
i delegades que es va realitzar el passat dia 14 de maig
CCOO aconsegueix frenar després d’una llarga negociació, les aspiracions de la patronal del sector de les arts gràfiques de retallar
drets als treballadors i treballadores del sector.
La mediació que s’ha produït al SIMA, davant la convocatòria de
vaga plantejada per CCOO i UGT per als dies 20 i 21 de maig, ha
permès arribar a un preacord pendent de ratificar en assemblees,
que suposa una recuperació salarial de 0,6 des de juny d’aquest
any i de 0,8 per a l’any 2016.
La patronal, finalment, ha retirat les seves propostes de congelació
de l’antiguitat, de major flexibilitat i de modificació de vacances
que han estat utilitzant com a contrapartida davant de qualsevol
tipus de pujada salarial.
Tot això ha estat possible gràcies a la mobilització i el suport mostrat pels treballadors i treballadores del sector des que el passat
dia 5 comuniquen la convocatòria de vaga, la rapidesa de les declaracions de suport a la convocatòria, les assemblees realitzades
i les pressions des dels diferents centres de treball cap les seves
patronals, ha estat sens dubte determinant perquè la representació
empresarial rectifiqui les seves pretensions.
Des de CCOO agraïm l’esforç realitzat per tots els treballadors i
treballadores del sector.

CCOO va denunciar, des del primer moment, que amb l’aplicació
del descompte del 5% del salari del 2012, en fer-se sobre una quantitat superior a la realment percebuda en aquell any, la Generalitat
s’està apropiant de forma no lícita d’una part de les retribucions
dels seus treballadors i treballadores.
En el dia d’avui, el Govern de la Generalitat ha penjat una nota, al
portal Atri, en la qual explica que finalment aquest descompte serà
sobre les retribucions realment percebudes i no sobre les teòriques
del 2012 i que farà l’actualització a la nòmina del mes de juliol.
Tot i aquesta rectificació entenem que l’actual Govern de la Generalitat pretén no pagar la resta de la paga del 2012 encara que ho
fes el Govern central.
CCOO seguirem treballant per la via sindical i legal per aconseguir la recuperació de les retribucions i la resta de drets laborals
i socials que ens han retallat en els darrers anys per la via de la
negociació i la pressió sindical del conjunt de treballadors i treballadores.
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CCOO exigeix transparència i la creació
d’una borsa de treball per a la contractació
del personal interí a la Generalitat

La mobilització a TV3 continua

L’anunci de l’aprovació pel Consell Executiu de la Generalitat de
l’acord que ha de permetre flexibilitzar la contenció de plantilles
i les limitacions en les contractacions de personal temporal fet pel
conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs,
no sembla respondre a les necessitats que es detecten en la prestació dels serveis públics de Catalunya.
CCOO vol manifestar que la política d’amortització de places feta
en els darrers anys ha comportat un fort increment de les carregues
de treball per a molts treballadors i treballadors i que és imprescindible que la Generalitat faci oferta pública d’ocupació que permeti
disminuir l’alt índex de temporalitat.
CCOO exigeix que les places temporals es cobreixin de forma pública i transparent amb la creació d’una borsa de treball.
Sorprèn, de tota manera, no trobar cap referència a un canvi en la
política de personal de l’atenció sanitària, educativa o de serveis
socials, per assenyalar les que arriben a un nombre més gran de
ciutadans.
------------------------------------------------------------------

Dues jornades de vaga general a correos, dos
èxits de participació malgrat els serveis mínims
abusius imposats

------------------------------------Els treballadors de l’ajuntament de
Barcelona es mobilitzen per reclamar al
govern local que pagui l’1% d’increment
i els endarreriments corresponents
CCOO assenyala que aquestes vagues són per millorar el servei
postal públic prestat als ciutadans i les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, amb unes propostes raonables per a un
col·lectiu de 52.000 treballadors i treballadores a tota Espanya, pel
qual reclamen un increment salarial després d’anys de congelació
i retallada, que han permès a l’empresa estalviar-se més de 500
milions d’euros, exigir un augment de plantilla i consolidació de
treballadors fixos després de la supressió de 15.500 llocs en els
últims cinc anys (11.000 en el que portem de legislatura) i garantir
la ultraactivitat dels drets.
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Manifestació 1er de maig, important presència de la FSC
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