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DECLARACIONS DE JOAN CARLES
GALLEGO, SECRETARI GENERAL
DE CCOO DE CATALUNYA

El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya assegura que prorrogar els pressupostos de
2014 no és raó per no recuperar la paga extra dels
funcionaris públics: “que no ens enganyi més el govern”.
En declaracions a La Xarxa de Comunicació Local, Joan Carles Gallego ha explicat que una pròrroga pressupostària “no és exactament aplicar els
mateixos números que l’any anterior”. En aquest
sentit, diu que la pròrroga “permet ajustar capítols
concrets de despesa” i és aquí on veu marge clar per
recuperar la paga extra dels treballadors públics.
Pel que fa a la pobresa energètica, el líder del sindicat Comissions Obreres a Catalunya considera que
és un problema que no està ni molt menys resolt.
Gallego ha carregat contra l’acord que el govern ha
posat damunt la taula per evitar talls en el subministrament dels serveis bàsics a les persones més vulnerables: “ens volen fer creure que aquests problemes es resolen des de la beneficència, i jo no hi estic
d’acord”. Gallego reconeix que es refia ben poc de
les empreses subministradores i critica el fons creat
per pagar les factures: “si em volen apujar els impostos que ho facin, però el govern ha d’assumir la
seva responsabilitat de garantir l’equilibri social”.
Joan Carles Gallego també ha valorat la posada
en marxa novament de la producció de Donuts a
la planta Panrico de Santa Perpètua de Mogoda, al
Vallès Occidental, però recorda que el conflicte no
està resolt i encara hi ha feina per fer. “Que es reactivi una planta sempre és bona notícia”, diu Gallego, “però Panrico ha estat una empresa autoritària
sense voluntat de negociació”. Per això li demana
que assumeixi nous compromisos, com la possibilitat de “readmetre algun dels acomiadats a mesura
que la fàbrica vagi recuperant l’activitat”.
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ELS AJUNTAMENTS DE MENYS
DE 20.000 HABITANTS TINDRAN EL
PRIMER ACORD MARC DE
CONDICIONS LABORALS
DE CATALUNYA

A Catalunya hi ha 947 ajuntaments, dels quals 63 són de més de
20.000 habitants. Existeixen uns 300 aproximadament, que tenen
Acord o conveni que regulen les condicions de treball de laborals
i funcionaris. Això vol dir que uns 647 municipis no disposen de
regulació pròpia i negociada de les condicions laborals dels seus
empleats públics.
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Per solucionar tot això, des de CCOO, fa més de 20 anys que defenem la creació d’un espai de negociació per tota l’administració
local de Catalunya, que es concreta en un Acord Marc de condicions laborals pels empleats públics locals catalans (funcionaris i
laborals), que contribueixi a la millora de les condicions de vida i
treball de tothom que no disposa de cap acord o conveni.
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, va reconèixer a les entitats
municipalistes la capacitat de negociació supramunicipal. Els sindicats ja el tenim prèviament reconegut a l’Estatut dels Treballadors i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.
Per aquest motiu els sindicats CCOO i UGT i les entitats municipalistes ACM i FMC, conscients d’aquestes necessitats de regulació pactada, van constituir la taula de negociació.
Partint de la realitat que existeixen convenis i acords en prop de
300 entitats locals, es va plantejar l’àmbit de negociació als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, i als Consells Comarcals.
El contingut d’aquest acord permet avançar en l’equiparació de les
condicions laborals entre laborals i funcionaris d’una mateixa administració, així com l’homogeneïtzació en el conjunt de empleats
públics locals de Catalunya: permisos, jornada, drets, conceptes
salarials, polítiques d’igualtat, salut laboral, règim disciplinari...
Aquest Acord de condicions no suposa una aplicació automàtica
i obligatòria als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, donat
que en respecte a l’autonomia municipal s’ha de produir a través
d’una adhesió de cada entitat local, prèviament negociada entre
l’administració i les organitzacions sindicals.

Aquesta manca de regulació negociada fa que en molts municipis
s’estigui aplicant al personal laboral convenis col·lectius sectorials del sector privat, que res tenen que veure amb la realitat i funcionament de l’administració local. En alguns casos s’apliquen tres
o més convenis en una mateixa administració.
I pel que fa al personal funcionari això provoca que s’apliqui únicament la normativa de funció pública sense cap negociació de la
mateixa al centre de treball.
La negociació de les condicions de treball en els ajuntaments petits
es difícil de dur a terme, i més quan en molts casos no disposen de
representants legals dels treballadors/es.
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El dia 19 de desembre del 2014, a l’Ajuntament de Solsona, s’ha
signat el primer “Acord Comú de condicions dels empleats públics
dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants”. La
signatura ha comptat amb la participació dels màxims representants de les organitzacions signants:
·Miquel Buch, President de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM)
Xavier Amor, President de la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC)
Joan Carles Gallego, Sec. General Comissions Obreres de
Catalunya (CCOO)
Josep Maria Àlvarez, Sec. General Unió General de Treballadors
de Catalunya (UGT)
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CCOO continua la campanya contra la
privatització i iniciarà una ofensiva
reivindicativa independentment del
desenvolupament del procés
Després de no avalar l’acord entre Aena, UGT i USO, des de
CCOO continuem amb la nostra campanya contra la privatització
en tots els àmbits, portant a terme multitud d’iniciatives. Des de
l’àmbit institucional hem continuant els contactes amb els grups
parlamentaris al Congrés així com amb institucions autonòmiques
i locals. Hem mantingut trobades amb tots els partits polítics contraris a la privatització amb l’objectiu que el rebuig a aquesta es
canalitzi a través d’iniciatives concretes, com proposicions no de
llei, sol•licitud d’una comissió d’investigació, etc. A més, tenim
com a objectiu situar a l’agenda pública i política l’estafa de la
privatització.

Hem contribuït al fet que es posi de manifest que la valoració que
el Govern fa d’Aena sigui considerada un frau d’una profunditat
que no en sigui assumible la venda a qualsevol preu.
I tot això ho hem acompanyat de mobilitzacions dels treballadors
i treballadores als aeroports de la xarxa, de recollida de signatures,
de compareixences als parlaments i d’altres iniciatives.
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Som conscients de les dificultats d’aturar el procés privatitzador,
però no ens resignem a no fer tot el que estigui a les nostres mans
per intentar-ho, mentre hi hagi la més mínima possibilitat. Això
ho hem fet en el marc d’una estratègia compartida amb les plata
formes ciutadanes, els agents socials, polítics i institucionals amb
els quals compartim la posició contrària a la privatització d’Aena.
De moment, el Govern ha ajornat la publicació del fullet de l’OPV
i hem d’estar atents als veritables motius pels quals aquest fet s’ha
produït, encara que de moment avalen la posició de CCOO sobre
la improvisació i la falta de transparència amb la qual està duent
a terme aquesta injustificada privatització i que qualsevol element
d’incertesa que es generi en el procés pot frustrar l’operació de la
qual ningú pot ser còmplice.
Des d’aquesta perspectiva, CCOO va plantejar un procés negociador que permetés establir garanties d’ocupació i condicions de
treball per als treballadors i treballadores d’Aena i Enaire. Les
nostres reivindicacions no van ser reflectides en l’acord subscrit el
passat 2 de juliol, per la qual cosa, a partir d’ara, seguirem plantejant iniciatives en aquest sentit.

Referent a això, recentment hem celebrat una conferència, en la
qual han participat els delegats de CCOO als aeroports i als centres
de control, per avaluar l’estratègia seguida i definir l’acció sindical
en el futur. Amb la presa de decisions participativa que caracteritza
CCOO del Grup Aena s’ha avalat, per unanimitat, l’estratègia seguida fins ara i s’ha consensuat un full de ruta per al futur basada
en l’ofensiva reivindicativa per defensar l’ocupació i la millora de
les condicions laborals.
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ARTICLE D’EMPAR PABLO

Emmordassar al moviment sindical
L’anomenada “Llei Mordassa” incorpora unes previsions de tipificació d’infraccions, que com que no pondera (...) les circumstàncies específiques que concorren en l’exercici dels drets fonamentals de llibertat sindical i de vaga, poden produir efectes clarament
contraris a la Constitució. En la pràctica, aquesta regulació, con-

proporcionada posat que el dret de vaga ja està protegit sense que
resulti necessari un tipus penal específic. A la vista de la utilització
per part de la Fiscalia, en 90 procediments oberts que afecten 300
sindicalistes, de determinades figures delictives com el delicte de
coaccions a la vaga, com a via de criminalització de la protesta
laboral, aquest sindicat ha impulsat una campanya contra la penalització de l’exercici de vaga i la llibertat sindical, sota el lema
“Vaga No És Delicte”.
Les iniciatives dutes a terme pel sindicat en el marc d’aquesta
campanya de sensibilització, reivindicació i mobilització, impliquen presentar una Queixa davant la *OIT, un Informe-denuncia
davant el Comitè Europeu de Drets Socials, impulsar innombrables mocions en ajuntaments d’àmbit local i de comunitats autònomes, teixir imprescindibles aliances amb el moviment sindical
europeu i internacional, la societat civil organitzada a través del
Cim Social i amb associacions com a Jutges per a la Democràcia o
la Unió Progressista d’Inspectors de Treball, convocar concentracions, manifestacions, organitzar jornades d’experts o coordinar
l’acció jurídica per garantir la màxima protecció de les persones
afectades davant el que considerem una injustícia i una vetllada
envestida contra el moviment sindical, enfront dels qui tenen interessos contraris a la població assalariada.

vertirà un conflicte laboral en un conflicte d’ordre públic.
La Llei de Seguretat Ciutadana no és una iniciativa aïllada. Precaritzant condicions de treball i de vida als treballadors i treballadores, suprimint drets de ciutadania, reprimint l’exercici de les
llibertats democràtiques i podrint amb la seva acció política l’entramat i els valors constitucionals, aquest Govern i les seves aliances, presenten una batalla ideològica i de model social que estem
lliurant avui, de nou.

Però com deia, a la persecució de la llibertat sindical des del 315.3
del Codi Penal, se sumen altres mesures del Govern pensades per
capçaner llibertats públiques i limitar drets com és el projecte de
llei orgànica de Seguretat Ciutadana, rebutjada per múltiples sectors socials i polítics.
Pel que ens afecta més directament a les organitzacions sindicals,
l’anomenada “Llei Mordassa” incorpora unes previsions de tipificació d’infraccions, que al no ponderar les circumstàncies específiques que concorren en l’exercici dels drets fonamentals de llibertat sindical i de vaga, poden produir efectes clarament contraris
a la Constitució. En la pràctica, aquesta regulació, convertirà un
conflicte laboral en un conflicte d’ordre públic.

En un context de profunda crisi, econòmica, social i institucional,
de creixent indignació ciutadana, d’injustícies i pobresa, en lloc
d’enfortir les vies de diàleg, el Govern ha imposat una demolidora reforma laboral que està suposant una enorme reculada en les
llibertats sindicals i la negociació col·lectiva, aguditzant la precarització de les condicions de treball, que no ha creat ocupació
i ha propiciat l’increment dels conflictes laborals: expedients de
regulació d’ocupació, vagues sectorials i d’empresa; ha proposat
una reforma del Codi Penal que criminalitza l’exercici de vaga i
capçana la llibertat sindical i ha presentat una llei de Seguretat
Ciutadana que limita el dret fonamental de manifestació i reunió,
relativitzant els principis de legalitat i seguretat jurídica, i afeblint
l’estat de dret i les llibertats democràtiques.

L’exercici de la llibertat sindical i la vaga no impliquen únicament
el dret a “deixar de treballar”, sinó que segons diverses sentències
del Tribunal Constitucional, abasta la publicitat del fet mateix de
la vaga, les seves circumstàncies o dels obstacles que s’oposen
al seu desenvolupament, a l’efecte d’exposar la posició sindical,
recaptar la solidaritat de tercers o superar la seva oposició. El dret
de vaga implica el dret de requerir uns altres l’adhesió a la mateixa
i a participar, dins del marc legal, en accions conjuntes dirigides a
tal fi. L’activitat de l’anomenat “piquet de vaguistes”, amb les seves funcions d’informació, propaganda i persuasió als treballadors
perquè se sumeixen a la vaga o dissuasió als quals han optat per
continuar el treball, integra el dret reconegut per l’article 28.2 de la
Constitució, del Títol Primer de Drets i Deures Fonamentals.

El PP ha fet oïdes sordes a l’exigència sindical, no solament d’àmbit nacional, sinó europeu i internacional, de supressió de l’article
315.3 del Codi Penal. Aquesta exigència es fonamenta que aquest
precepte té el seu origen en l’ordenament penal franquista, la finalitat del qual era reprimir les vagues. Avui aquesta norma és des-

Els supòsits de la nova Llei de Seguretat Ciutadana, afectaran fonamentalment a treballadors i treballadores en l’àmbit de serveis
essencials o als denominats serveis bàsics; però poden afectar a la
resta de la plantilla quan exerceixin la llibertat sindical als espais
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i llocs públics, o fins i tot als seus respectius centres de treball,
doncs es determinen infraccions en aspectes vinculats a la protecció d’aquesta propietat i instal·lacions privades.
Encara que són bastants els supòsits concrets d’afectació dels drets
fonamentals de llibertat sindical i de vaga d’aquest projecte de Llei
de Seguretat Ciutadana, assenyalaré alguns per exemplificar la dimensió del que pretén aprovar el Govern. Es pot obtenir una informació detallada consultant l’Informe elaborat pels serveis jurídics
de CCOO.
Segons l’article 35.1 de la nova llei, atès que l’exercici del dret
de vaga o fins i tot les reunions de caràcter sindical en les instal·
lacions en la qual es presten serveis bàsics per a la comunitat o en
els seus voltants poden generar, com és consubstancial al dret de
vaga, un perjudici per al seu funcionament, això suposaria l’aplicació directa d’una infracció molt greu amb sancions que poden
oscil·lar entre 30.001 i 600.000 euros. A més, existeix una regla
d’atribució de responsabilitat als organitzadors o promotors (sindicats, comitès, seccions sindicals i fins i tot assemblea de treballadors). La delimitació d’aquest tipus d’instal·lacions es refereix
a energia, comunicació, subministraments, telecomunicacions que
engloben a milions de treballadors i treballadores.
Una altra infracció greu seria la recollida en l’article 36.4. Es permet la sanció de qualsevol acte d’obstrucció que pretengui impedir
a qualsevol autoritat, empleat públic o corporació oficial, l’exercici legítim de les seves funcions o comeses; això permet incloure
la labor informativa dels piquets per més que es limitin a traslladar
als empleats públics els objectius i finalitats de la vaga. La norma
no recull què s’entén per acte d’obstrucció i determina notable inseguretat sobre els supòsits de vaga, en els quals, a més, la seva
finalitat legítima és precisament alterar la normalitat productiva.
Un últim exemple, el “deslucimiento” de béns obre la possibilitat
de sanció administrativa de fins a 600 euros segons l’article 37.13
de la nova llei de Seguretat Ciutadana que ho tipifica com a infracció lleu. És a dir, serà sancionable la mera col·locació d’un adhesiu
en un ben públic o privat, sense al·lusió si més no a la denúncia del
propietari; amb el que es col·lisiona amb els actes de difusió dels
conflictes laborals i la vaga.
En definitiva, les reformes i projectes legislatius sobre Seguretat
Ciutadana i el Codi Penal del Govern que desmantellen principis
i drets fonamentals, formen part d’un model que CCOO combat
perquè dibuixa una societat autoritària, desigual, insolidària i injusta.

federació de serveis a la ciutadania



NÚM 134 desembre 2014

RENOVACIÓ DE LA SECCIÓ
SINDICAL DE L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA
Rosa Tomàs elegida secretària general per unanimitat
El passat dia 26 de novembre es va celebrar la conferència de la
secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona, amb un
acord absolutament unànim sobre les propostes d’acció en el proper mandat, i unanimitat també en l’elecció de la nova executiva
de la secció sindical i l’elecció de la companya Rosa Tomàs com a
nova secretària general de la secció sindical

Rosa Tomas amb el puny aixecat ( tercera per l’esquerra )
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LA HUELLA SINDICAL, un acte d’homenatge a l’afiliació d’AGÈNCIES DE VIATGES
El passat 10 de desembre, els companys i companyes d’Agències
de Viatges van organitzar un acte magnífic de reconeixement a
l’afiliació de les diferents seccions sindicals d’Agències de Viatges.
Amb una important participació, fonamentalment de companys i
companyes de l’àmbit sindical esmentat, tots i totes força joves
majoritàriament, és va agrair les diferents secretaries de la FSCCCOO així com al personal administratiu de la Federació,pel suport que han donat al treball sindical en aquest àmbit , fet que ha
possibilitat un increment del 61% en afiliació i també un 61% en
representació sindical. Durant l’acte també es va agrair a la direcció de CCOO de Catalunya el seu suport.

federació de serveis a la ciutadania



NÚM 134 desembre 2014

Concentració de delegats contra el trasllat
de l’Agència Tributària de Catalunya
L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha comunicat la
seva intenció d’abandonar urgentment la seu de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), situada al Carrer Fontanella, número 6,
de Barcelona. El lloc de destí és l’àrea de la Zona Franca coneguda com a Marina del Prat Vermell. Aquest és un barri de nova
creació (antics terrenys industrials) que actualment encara no està
desenvolupat i que no disposa de prous mitjans de transport públic
(no hi ha metro i hi arriba un nombre molt limitat d’autobusos).
La Generalitat va vendre al febrer de 2013 l’edifici del carrer Fontanella, 6, i al mateix temps va subscriure un contracte de lloguer
per 20 anys amb el nou propietari. Així es manifestava la voluntat
de permanència de l’ATC en un edifici emblemàtic al centre de
Barcelona.
Les raons adduïdes ara per l’Administració de la Generalitat són
suposadament econòmiques (estalvi en l’import del lloguer en
traslladar-se a oficines amb un preu per metro quadrat més baix)
i d’una presumpta política d’ubicació de les oficines de la Generalitat en una nova “ciutat administrativa”. I, d’altra banda, el
motiu d’urgència del trasllat es una anomenada “oportunitat de
mercat”.
La realitat, però, és que un conegut comerciant de roba està interessat a instal·lar una de les seves botigues a l’edifici del carrer
Fontanella que actualment ocupa l’ATC, i sembla que algú a la
Generalitat està disposat a fer-li el “favor”.
Aquest és un trasllat que no vol ningú: ni el públic que acudeix
a l’ATC (contribuents particulars i professionals), ni els treballadors, ni la pròpia direcció de l’ATC. És un trasllat que no és
necessari, ja que l’edifici actual té prou espai per un futur creixement de l’ATC i, a més, fa tan sols 4 anys es va realitzar una
reforma integral de l’immoble. És un trasllat que no és urgent, ja
que únicament afavoreix la implantació de més botigues de roba
en una zona ja saturada i sense cap demanda social que justifiqui
la instal·lació immediata d’aquest tipus de botiga. És un trasllat
que no suposarà cap estalvi per a la Generalitat, ja que no s’ha
fet cap anàlisi cost-benefici de l’operació i en cap moment s’ha
considerat el cost social que suposa per als usuaris i treballadors
de l’ATC en temps i diners el fet de desplaçar-se fins a la Zona
Franca. Finalment, és un trasllat que va en contra de l’interès públic i únicament afavoreix l’interès privat i on apareix clarament
l’ombra de l’especulació immobiliària i d’una possible corrupció
en perjudicar el benefici públic en favor del benefici privat.
És així com es “deconstrueix” la que segons la pròpia Generalitat
és la principal “estructura d’Estat” actual a Catalunya. Per aquesta
raó, CCOO convoca concentració de delegats i delegades demà
dimarts, 16 de desembre, a les 11.00 hores, davant dels locals de
l’Agència Tributària de Catalunya (carrer Fontanella, 6, Barcelona), fer palès el rebuig a aquesta mesura. En el marc de la concentració es realitzaran declaracions als mitjans desplaçats.
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Inauguració de l’exposició “50 anys de CCOO Ferroviàries”
El 16 de desembre, es va inaugurar l’exposició “50 anys de CCOO Ferroviàries”, una mostra itinerant què demà inicia la
seva presència a Barcelona, un dels nuclis fonamentals en la història de les CCOO Ferroviàries.
L’exposició es troba a l’entrada dels locals de CCOO a Barcelona, a Via Laietana, 16. A l’acte d’inauguració, van participar
el secretari general del Sector Ferroviari estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Manuel
Tagües; el coordinador del Sector Ferroviari de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya,
Cristóbal Cobo; Manuel Fages, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya,
i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
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MOBILITZACIÓ A SANT FELIU
DE GUIXOLS
El dia 18 de desembre, durant més de dues hores i mitja, concentració de delegats de la FSC-CCOO davant L’ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols, per denunciar el conveni signat a la baixa
i retallat, la discriminació de l’aprovacio de l’adequació de llocs
de treball, tot il•legal i ilegitim, la persecució sindical i l’abús de
poder de l’Alcalde i el regidor de Turisme, PROU DE PREPOTÈNCIA, ALCALDE DIMISSIÓ !!!
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LA FSC.CCOO de les comarques gironines fa un acte de reconeixment a l’afiliació

Recull d’algunes imatges de l’acte
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SIGNAT EL CONVENI D’ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
El passat dia 19 de desembre es va signar el conveni d’Atenció
Somiciliària després de dos anys de negociació, mobilitzacions i
constant acció sindical per part de les companyes i companyes de
l’àmbit i el suport constant del Sector d’Intervenció Social de la
FSC-CCOO.
El conveni, concretament el pre-acord, va ser ratificat en assemblea sectorial el passat dia 11 i posteriorment signat el dia 19

RECONEIXMENT ALS COMPANYS I COMPANYES
DE L’ORGT PER LA SEVA LLUITA PER ACONSEGUIR LA INTEGRACIÓ REAL, EN CONDICIONS LABORALS I SOCIALS, A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
Durant 9 dies companys i companyes de CCOO van mantenir una tancada fins que hi haguès un procés negociador per
aconseguir la integració plena i real en tots els seus aspectes
a la Diputació de Barcelona. Una tancada que va tenir un
suport massiu de la plantilla de l’organisme i que es va posar
fí a mb un pre-acord que obria les portes a un procés negociador real

TV3 CONTINUEN LA MOBILITZACIÓ
EN DEFENSA DEL CONVENI
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El éxito de las huelgas en Italia
y Bélgica pone de manifiesto
el malestar con las políticas
neoliberales
En Italia, el 60% de los trabajadores y trabajadoras respaldan
la huelga general realizada el viernes, 12 de diciembre, y Bélgica también se ha paralizado el 15 en contra de las medidas de
austeridad en respuesta a la convocatoria de los sindicatos.
En Italia, dos de los principales sindicatos del país, CGIL y UIL,
convocaron una huelga general el viernes 12 de diciembre, que no
fue secundada por el otro gran sindicato, la CSIL. El detonante de
la movilización fue la reforma laboral promovida por el Gobierno
del primer ministro Matteo Renzi que, entre otras medidas, incluye
la eliminación del Artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores que
protegía a los trabajadores y trabajadoras contra los despidos improcedentes. Con la reforma, se pone fin a la obligatoriedad de
reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo en caso de que un
juez dictamine despido improcedente. La supresión de esta norma
coloca a las personas trabajadoras italianas en una situación de
indefensión, especialmente a los representantes de los trabadores
e implica, por tanto, un grave retroceso de las condiciones laborales.
Por otro lado, el 15 de diciembre se celebró una huelga general en
Bélgica convocada por los tres sindicatos belgas, FGTB, CSC y
CGSLB con un seguimiento masivo, llegando a paralizar prácticamente el país. Como ejemplo, hay que destacar que el aeropuerto
de Bruselas estuvo paralizado entre las 22 horas del domingo y las
22 horas del lunes.
En el caso belga, la huelga se convocó contra las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno de centroderecha recientemente
formado. Las medidas incluyen el retraso en la edad de jubilación
e importantes recortes en el gasto público.
En ambos casos, CCOO envió cartas de solidaridad a los respectivos secretarios generales, en las que mostraba su apoyo a las
movilizaciones en contra de las políticas neoliberales que están
aplicando los distintos gobiernos europeos y que tienen graves
consecuencias para los trabajadores, trabajadoras y las clases más
humildes.
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FSC-CCOO CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

federació de serveis a la ciutadania

15

NÚM 134 desembre 2014

VISITEU L’EXPOSICIÓ CCOO 50 ANYS D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
PODEU CONCERTAR VISITES GUIADES PER SECCIONS SINDICALS, GRUPS D’AFILIATS IA FILIADES, AMICS I
AMIGUES, AMB EL COMPANY jgalvez@ccoo.cat ( la durada de l’exposició s’ha allargat més enllà de la data inicialment
fixada)
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