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I els carrers van dir NO i van exigir.
NO a les polítiques destructives i generadores de desigualtats
socials, i destructives de drets socials i democràtics
Exigint els drets socials i democràtics i una altra política que SÍ
és possible perquè hi han alternatives.
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CCOO alerta que l’any 2014 comença amb menys
persones actives, menys ocupació i més atur

El 75% de la reducció de l’atur del primer trimestre del 2014
correspon a la pèrdua de població activa per disminució de
la població total i l’augment de les persones desanimades.
Augmenta la precarietat amb la destrucció de la ocupació indefinida.
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) per al
primer trimestre del 2014 indiquen que el nombre de persones aturades a Catalunya ha augmentat en un 0,1% respecte
al trimestre anterior, és a dir, hi ha 700 aturats i aturades més i
un total de 840.200 persones sense feina. A Espanya, la xifra
d’aturats el primer trimestre del 2014 ha estat de 5.933.300,
amb una taxa d’atur del 25,9%. La taxa d’atur a Catalunya
continua sent elevada i se situa en un 22,1%, 0,2 punts percentuals més que el trimestre anterior i -2,4 punts percentuals
respecte al 2013. Cal dir que els homes han augmentat l’atur
en 9.100 efectius i un 2% més, mentre que les dones han reduït l’atur en 8.500 dones aturades i un -2,2%. Respecte a
fa un any, l’atur s’ha reduït en 108.800 persones, xifra que
representa una disminució de l’11,5%. Això es tradueix en
-64.200 homes i -44.600 dones
OCUPACIÓ
Respecte a les dades de població ocupada, podem dir que per
a aquest primer trimestre del 2014 l’ocupació s’ha reduït en
38.100 persones respecte al trimestre anterior. En aquest cas,
l’ocupació ha suposat una caiguda de l’1,3%, mentre que a
la resta de l’Estat la tendència, també decreixent, s’ha traduït
en 184.600 persones ocupades menys i un -1,1%. En termes
interanuals, l’ocupació ha augmentat en 27.500 persones,
increment que significa un 0,9%. La taxa d’ocupació per al
primer trimestre del 2014 és del 48,7% a Catalunya. Aquesta
xifra representa 0,5 punts percentuals menys que el trimestre
anterior i 0,9 punt percentuals més que l’any 2013.
SITUACIÓ PER PROVÍNCIES
L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarragona registra la
taxa d’atur més elevada, amb un 26,2% per al darrer trimestre de l’any, seguida de Girona (25%) i Barcelona (21,6%).
Lleida, la darrera demarcació, a molta distància de la resta de
províncies, se situa en un 16,4%.
CONTRACTACIÓ A CATALUNYA
El primer trimestre del 2014, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit es redueix en 30.200 persones
respecte a fa un any, mentre que incrementa el nombre de persones amb contracte temporal en 34.000 persones assalariades més. Aquesta tendència evidencia una clara precarització
de les condicions de treball, lluny d’una millora del mercat de
treball i d’increment de l’ocupació estable i de qualitat.
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El Projecte de Llei de Justícia Gratuïta limita Contra l’externalització de serveis
de forma injusta la capacitat del treballador de La plantilla del Club Natació Sant Andreu va
fer vaga i acusa el seu president d’una gestió poc
defensar
transparent

Aquest projecte de llei dóna continuïtat a l’ofensiva que el
Govern del PP està dirigint contra els béns i els serveis bàsics ,
l’Estat de Benestar i els drets i llibertats de la ciutadania , amb
un protagonisme especial d’aquest Ministeri , la única pretensió
és imposar mesures restrictives amb l’excusa de la reducció del
dèficit públic .
Per això , exigim la necessitat de preservar el dret d’assistència
jurídica gratuïta en l’ordre social , tant dels treballadors i
treballadores com dels beneficiaris de la Seguretat Social , així
com de les organitzacions sindicals i òrgans de representació del
personal en totes les seves instàncies i graus .
A més , reclamem que aquest dret es doni també en l’àmbit
contenciós administratiu en tots els processos en què es plantegen
qüestions de personal , incloent-hi el personal funcionari i
estatutari , o en qüestions vinculades amb l’accés i reconeixement
a les prestacions públiques .
CCOO i UGT demanem també el reconeixement de la justícia
gratuïta en l’àmbit concursal , en relació a la intervenció processal
dels treballadors i treballadores o les organitzacions sindicals i
òrgans de representació de personal a les empreses .
Resulta inacceptable parlar de privilegi dels treballadors en el
reconeixement del dret constitucional a tenir la protecció dels
tribunals de Justícia en la defensa dels seus drets , però la veritat és
que s’estan ressentint a marxes forçades a causa de les contínues
reformes legals que els vulneren sistemàticament .
Per això , CCOO i UGT reclamem el dret d’assistència jurídica dels
sindicats quan exerceixin un interès plural dels afiliats ; l’obligació
del pagament de costes d’aquests , encara que tinguin reconegut el
benefici de justícia gratuïta ; el dret d’assistència jurídica gratuïta
a les víctimes d’accidents , per a la reclamació de la indemnització
pels danys i perjudicis ; i la justícia gratuïta als estrangers , entre
altres qüestions .

El Comitè d’Empresa del Club Natació Sant Andreu de Barcelona
va convocar una vaga aquest dilluns, 28 d’abril, de 24 hores, contra
l’externalització dels serveis. Durant tot el dia, els treballadors
s’estan manifestant a l’entrada de les instal•lacions, situada a
la Rambla de Fabra i Puig, 45-47. La protesta va coincidir amb
l’Assemblea General Ordinària, però la Junta Directiva ha decidit,
deliberadament, anul•lar-la en el darrer moment amb arguments
totalment falsos.
El Comitè denuncia que la Junta Directiva està preparant
una subrogació encoberta de la plantilla, fet que suposaria un
empitjorament de les condicions salarials i laborals, així com de la
qualitat i l’atenció als socis i abonats. Tot i que la Junta ho nega als
treballadors i les treballadores, aquesta ha anunciat la subrogació
en una reunió de socis com una mesura per abaixar quotes.
El Comitè també protesta contra l’actual president del club i,
també, directiu de la Real Federación Española de Natación
(RFEN), Antoni Valls, per una gestió poc transparent, per contractar
empreses relacionades amb familiars i per trobar-se immers en un
procés judicial que pot finalitzar amb la seva inhabilitació per al
càrrec. A més, asseguren que a l’Assemblea General Ordinària
els socis haurien demanat la seva dimissió i no s’hauria aprovat
la gestió econòmica. En els darrers quatre anys, s’han produït 14
dimissions a la Junta Directiva que Valls presideix.
CCOO se solidaritza amb els treballadors i les treballadores del
Club Natació Sant Andreu per aquesta subrogació encoberta que
perjudica les condicions laborals de la plantilla i que ocasionarà
una pèrdua de la qualitat en els serveis als socis.

El Govern no pot malbaratar més d’un segle d’empara als
treballadors imposant tal desequilibri en les relacions laborals a
favor dels interessos empresarials , pel que resulta imprescindible
que modifiqui en profunditat aquest projecte de llei per tal de
no restringir al màxim el benefici de justícia gratuïta per als
treballadors i descoratjar així la seva aspiració a reconèixer el seu
dret mitjançant la via judicial .
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Per primera vegada el Tribunal Suprem
qüestiona la constitucionalitat de la
retallada de la paga extra al personal
funcionari
El Ple del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem,
amb el suport favorable del Ministeri Fiscal , ha resolt per
unanimitat plantejar al Tribunal Constitucional qüestió
de constitucionalitat per possible infracció de l’aplicació
retroactiva de la supressió de la paga extraordinària de
desembre de 2012 al personal funcionari de les administracions
públiques. El ple, en el seu acte de 2 d’abril de 2014, notificat
ahir a les parts, planteja la qüestió en relació amb el recurs
interposat per un funcionari del Tribunal Constitucional.
El sentit de l’acte qüestiona l’aplicació retroactiva de la
supressió de la paga efectuada en el sector públic, per
possible contravenció tant de la irretroactivitat de drets
individuals que garanteix l’article 9.3 de la Constitució, com
per possible vulneració del principi de seguretat jurídica del
mateix article 9.3, mitjançant modificació extraordinària de
drets i normes consolidades.

representació sindical en el sector públic que permeti fer
efectiu el dret de les empleades i empleats públics que es ve
reconeixent àmpliament, alhora que possibilita la suspensió
de les enormes quantitats d’accions judicials que se segueixen
tramitant amb idèntica pretensió a tot l’Estat. Igualment,
CCOO exigeix que s’obri un procés de negociació en l’àmbit
de la Mesa General de les Administracions Públiques que
permeti recuperar l’ocupació i les condicions laborals i
salarials retallades pels successius governs des de l’inici de
la crisi.

L’acte conté, addicionalment, la concreció del sistema
de meritació del dret corresponent, deixant clar que, amb
caràcter general, aquest s’estén des del 1 de juny de 2012
fins el 15 de juliol del mateix any, incloent quaranta-quatre
dies de retribució.
Aquest acte s’uneix a altres molts pronunciaments que
es produeixen en el conjunt de l’Estat, tant en jurisdicció
social com contenciosa, que reconeixen el dret al cobrament
de l’esmentada part proporcional. Aquest dret ja ho han
reconegut diverses administracions autonòmiques i locals
que han acordat amb les organitzacions sindicals seu
abonament.
Comissions Obreres , sindicat majoritari a la funció pública,
demana al Govern un acord urgent amb la
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Els sindicats demanen a Ocupació que CCOO exigeix negociar les mesures que s’estan
compleixi les recomanacions de l’OIT aplicant en l’AGE
Divendres 11 d’abril, en el Consell de Ministres es va presentar
sobre la reforma laboral
L’Organització Internacional del Treball ( OIT ) ha adoptat les
conclusions i recomanacions del Comitè de Llibertat Sindical de
l’esmentat organisme , que reconeix la vulneració del dret de llibertat sindical i de negociació col · lectiva produïda per la reforma
laboral de 2012 duta a terme pel Govern de Espanya mitjançant
Reial decret llei .
CCOO i UGT van presentar el 10 de maig de 2012 una queixa
davant l’OIT per la vulneració del dret de llibertat sindical i de
negociació col · lectiva reconegut i garantit pels convenis 87 , 98
i 154 de l’OIT , amb motiu de la reforma laboral duta a terme pel
Govern el 2012 .
El Comitè de Llibertat Sindical de l’OIT ha emès un informe en
què constata l’absència de consulta amb les organitzacions sindicals més representatives en les qüestions d’interès comú , malgrat
la seva importància , i recorda la transcendència de la negociació
col · lectiva i del respecte dels compromisos assumits en els convenis col · lectius , alhora que efectua una sèrie de recomanacions
i demana que se li mantingui informat de l’evolució de la situació .
Les conclusions i recomanacions d’aquest informe han estat adoptades pel Consell d’Administració de l’OIT en la reunió del passat
mes de març .
Els secretaris d’Acció Sindical i d’Internacional dels dos sindicats s’han dirigit a la ministra d’Ocupació demanant-li una reunió
per conèixer les mesures que el Govern preveu adoptar per donar
compliment a aquestes recomanacions i esmenar la situació denunciada .

l’informe trimestral , corresponent al mes de març sobre el seguiment de les mesures de la Comissió per a la Reforma de les
Administracions Públiques ( CORA ) .
El Govern segueix sense fer públiques la majoria de les fitxes
CORA , operant sense diafanitat , el que converteix les seves actuacions en una gestió opaca , contradictòria amb el enunciat en la
recent Llei de Transparència , en impedir a organitzacions socials
i sindicats que coneguin les actuacions previstes amb suficient antelació , a l’efecte de poder afrontar amb mínimes garanties els
perillosos processos de contrareforma que s’estan duent a terme i
que estan debilitant àrees molt sensibles i essencials dels serveis
públics , degradant les condicions laborals i econòmiques de les
empleades i empleats públics .
En l’informe , a més d’enumerar i classificar les mesures , segons
les administracions afectades , per l’origen de la subcomissió de
la qual procedeixen i establir un quadre de la fase en què es troba
el seu compliment, analitza les principals actuacions realitzades,
moltes d’elles de caràcter fortament lesiu per als empleats i les
empleades públiques de l’Administració de l’ Estat , com són les
mesures estratègiques en matèria d’ocupació pública, que CCOO
ha vingut criticant i rebutjant en els últims anys .
Un dels molts i dels més importants drets que el Govern ha retallat
als empleats i empleades públiques és el de la negociació col · lectiva , situació que s’evidencia una vegada més en aquest informe ,
com si d’un trofeu aconseguit a exhibir fos .
L’Administració no ha negociat amb els sindicats , res del que es
diu en aquest informe , CCOO no ha participat en taula , reunió o
trobada algun referent a això .
Els diferents punts dels que enuncia l’esmentat informe com assumptes a tractar de forma immediata , de dur-se a efecte , han
de ser conseqüències del desenvolupament de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic en l’Administració General de l’Estat , per tant
exigeixen debatre i acordar en el marc d’una autèntica negociació
col · lectiva , que no s’ha donat , ni el Govern té previst articular .
CCOO , tot i que l’ha demanat en repetides ocasions , no coneix el
disseny de carrera administrativa que diu tenir prevista el Govern
per posar en marxa , de manera que desconeixem , pel deliberat
ocultisme de l’Administració, com es va a aplicar per facilitar la
mobilitat interna i interadministrativa , ni la promoció interna , ...
De moment l’Administració s’ha limitat a comentar algunes experiències pilot que s’han realitzat en l’Administració de l’ Estat fins
ara , però segueix pendent concretar i aprofundir en les propostes
d’uns i altres interlocutors , sense haver-se avançat res en aquest
terreny de manera avaluable i mesurable .

CCOO denuncia davant les empleades i empleats públics la manca de voluntat negociadora del Govern en totes les mesures que
s’estan aplicant a l’Administració de l’Estat i exigeix ¿¿l’obertura
d’un profund procés d’informació i discussió entre els sindicats
i els responsables autoritzats de les Administracions Públiques ,
amb la urgent convocatòria de les taules que fossin necessàries .
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NO AL TANCAMENT DE LA PLANTA DE Sentència de l’11 d’abril de 2014 que
PAPER DE TORRASPAPEL DE SARRIÀ determina que la mort d’un Agent Rural
deriva d’un accident laboral
DE TER
Una vegada analitzada amb caràcter d’urgència la situació davant
de la decisió comunicada el 30 d’abril, en una reunió celebrada als
locals de Torraspapel de Sarrià de Ter, entre la direcció de l’empresa i els seus assessors jurídics, el comitè d’empresa i els assessors
dels sindicats, de CCOO. UGT i USOC, en la que anuncien el
tancament de l’activitat productiva de la fàbrica de paper de Sarrià
de Ter, al·legant pèrdues del grup i dels elevats costos productius
de la planta de Sarrià, així com les repercussions de la reforma
energètica del Govern de l’estat en relació a la baixada de preus en
la producció elèctrica fruit de la cogeneració,
La FSC-CCOO vol manifestar la seva rotunda disconformitat amb
aquesta decisió, que no ha tingut en compte les possibles alternatives per garantir els llocs de treball i la viabilitat de planta, com
tampoc han tingut en compte l' impacte en els llocs de treball,
estem davant 132 possibles acomiadaments i l' impacte social en
la població de Sarrià de Ter i àrea metropolitana de Girona.
La planta de Torraspapel de Sarrià de Ter es una fàbrica emblemàtica pel sector, que ja ha sofert diversos EREs que la van deixar
una plantilla molt per sota de la seva capacitat productiva, estem
davant d’una deslocalització en un procés de gravíssima crisis
econòmica que ens afecta durament des del 2009 i considerem
aquests anunci de tancament, com un despropòsit irresponsable,
desproporcionat, sense causes objectives que ho justifiquin.
La Planta de Sarrià està en ple funcionament, dins de les limitacions que el Grup havia decidit i esta productivament, tecnològicament i professionalment preparada per continuar i ser viable en
el sector del paper.
És per això que CCOO, estudiarà amb molta precisió la documentació que aquest matí s’ha donat, sobre la situació econòmica del
GRUP TORRASPAPEL de la multinacional GRUP LECTA i en
concret sobre la situació de la planta de Sarrià i fa una crida a la
mobilització, començant per la manifestació del 1r de maig que
tindrà lloc demà a Girona, dels seus treballadors/res i dels ciutadans i ciutadanes, i a recolzar al seu comitè d’empresa, per EXIGIR i demanar la continuïtat de la planta de Sarrià, en defensa de
la totalitat dels llocs de treball,
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Com sabeu, en un primer moment, l’Administració, la Seguretat
Social i la Mútua es van negar a tractar el cas com un accident
laboral. Aquesta negativa, d’una banda limitava les indemnitzacions i les prestacions socials als familiars del nostre company, i
d’altra banda ens mostrava com se’n poden arribar a espolsar les
responsabilitats per les deficiències organitzatives que patim en el
Cos d’Agent Rurals.
Doncs bé, avui ens plau informar-vos que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), en una Sentència de l’11 d’abril de
2014, i que hem conegut recentment, ha donat la raó a la família.
La Sentència, defensada pels advocats de CCOO, determina que
la mort del company Jaume deriva d’un accident laboral, cosa que
dóna dret a les indemnitzacions, assegurances i pensions que corresponguin pel fet en qüestió.
A pesar que encara es pot recórrer la sentència mitjançant recurs
de cassació davant el Tribunal Suprem, considerem realment important aquest pronunciament del TSJC.
-------------------------------------------------------------------

ALIER ANUNCIA QUE ENTRA EN
SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS
De res han servit els esforços de reducció i congelació salarials ni els acords de flexibilitat, una altra vegada, els treballadors i treballadores d’una empresa viable paguem les
conseqüències de les polítiques energètiques del Govern del
PP i la mala gestió de la direcció.
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Jordi Tomàs nou Secretari General del
sindicat intercomarcal Vallès Oriental
Maresme Osona
El dia 30 d’abril es va realitzar el congrés constituent del nou
Sindicat Intercomarcal Vallès Oriental Maresme Osona, que va
aprovar la resolució general de constitució del nou Sindicat Intercomarcal, va elegir nova direcció i nou Secretari General en la
figura del company Jordi Tomàs

Lalo Plata secretari general Unió Intercomarcal

Jordi Tomàs nou secretari general sinidcat intercomarcal

Intervenció de Manuel Fages, secretari general FSC-CCOO
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Forta presència de companys i companyes de
la FSC a les manifestacions del 1r de maig
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