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De tots és coneguda la campanya mediàtica que, des de
fa anys, es ve impulsant des dels sectors conservadors
del nostre país darrere de menyscabar la confiança de
les treballadores i treballadors pel que fa als seus representants sindicals.
Per a això, s’ha vingut utilitzant els mitjans de comunicació tradicionals que els són afins, en un descarat intent
de soscavar la confiança d’aquests en els únics que, avui
dia, defensen els drets que, a cop de Reial decret, s’estan
retallant pel Govern de forma sistemàtica.
Després de l’atac a la negociació col·lectiva i l’intent de
fer fallida el marc global de relacions laborals en els sectors productius, la fiscalia ha emprès una labor de persecució i sanció contra l’exercici de l’activitat d’aquest
sindicat com no s’havia vist mai en democràcia.
En un estudi elaborat per la Confederació Sindical de
CCOO s’han detectat, en l’actualitat 51 procediments
oberts i més de 200 imputacions a representants i dirigents de CCOO, en el que és un atac directe a un dels pilars de la nostra democràcia i dret bàsic contemplat en
la Constitució, com és el dret a la vaga, amb peticions de
penes que en la majoria dels casos excedeixen les penes
mínimes contemplades en la llei.
Per CCOO resulta inacceptable la persecució que
s’està duent a terme al sindicalisme de classe a través
de la imputació penal de dirigents i delegats i delegades de CCOO, en un clar intent de coartar, a través
de l’amenaça personal que suposen les penes de presó,
l’exercici del legítim dret a la vaga que tenen les treballadores i treballadors del nostre país.
Aquesta organització sindical, igual que la resta de Comissions Obreres, no cedirà a l’amenaça, doncs creiem
legítima l’actuació de les nostres i els nostres companys
en la seva lluita sindical.
Com a Sindicat durem a terme la nostra tasca sense por,
amb la fermesa que ens confereix ser els seus legítims representants, tenint per bandera el diàleg, sense abandonar la resta d’instruments que la legislació ens confereix
i mantenint la nostra consciència de classe.
Comissions Obreres ha estat, és i seguirà sent un instrument de resistència i de lluita per aconseguir una societat més democràtica, més igualitària i més justa. Som un
dic de contenció imprescindible perquè els desaprensius
que mouen els fils de la nostra desesperança no acabin,
com somien, amb la il·lusió d’una vida millor.
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Involució democràtica i
criminalització dels sindicats i la vaga
________________________________________
Per Joan Carles Gallego Herrera

Més de 200 persones, treballadors i treballadores, sindicalistes,
d’arreu de l’Estat, estan encausats en processos judicials oberts
per haver participat en les darreres vagues generals o en vagues
sectorials o d’empresa. Se’ls acusa de coaccions, aldarulls, desobediència a l’autoritat, desperfectes a mobiliari urbà, etc. La realitat, però, és que l’obertura de l’expedient judicial es deriva de la
convocatòria i celebració d’una vaga àmpliament secundada, en
la qual els i les sindicalistes han participat activament com a piquets informatius, penjant pancartes i enganxant cartells, celebrant
assemblees, sumant-se a les manifestacions. Però els ministeris i
conselleries d’Interior han ordenat l’actuació de les policies amb
l’únic objectiu de criminalitzar els sindicats i la vaga. Per això es
pressiona i reprimeix vaguistes i manifestants, es realitzen detencions arbitràries, s’encausa els detinguts i es demanen fortes multes o penes de presó. És una clara ofensiva per restringir el dret de
vaga i, sospitosament, coincideix amb les insistents exigències de
la patronal d’endurir la normativa i limitar el seu lliure exercici.
Aquests darrers 35 anys, els treballadors i treballadores hem exercit democràticament el dret de vaga, un dret reconegut constitucionalment, un dret de titularitat individual, però d’exercici col•lectiu.
Ara, les autoritats públiques i representants empresarials el volen
qüestionar, perquè saben que els sindicats són bel•ligerants i actuen com a dic de contenció davant els atacs als drets laborals, contra
les retallades i en defensa de l’ocupació i els drets socials.
Fa temps que el sindicalisme de classe està sent atacat sistemàticament des de determinats àmbits mediàtics representatius dels sectors més conservadors del país, amb l’únic objectiu d’afeblir-lo en
la seva capacitat d’intervenció en el conflicte social, sigui a l’empresa, sigui a la societat. Una campanya sistemàtica i implacable
que disposa de potents mitjans i que apunta al cor de les relacions
laborals. No s’ataca el sindicat en relació a una actuació o altra;
s’ataca l’existència mateixa del sindicalisme democràtic i la seva
funció d’organitzar i representar interessos. Estem davant d’una
ofensiva de la dreta més conservadora i reaccionària, que vol dur
el sindicalisme de classe extramurs de la democràcia.
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Es constata que, en molts dels procediments penals impulsats al
conjunt de l’Estat des de determinats sectors de la fiscalia i oberts
contra els sindicalistes, s’utilitzen els mateixos criteris i se segueix
una determinada política d’instrucció.
Procediments penals en què la fiscalia demana pena de presó, amb
actuacions sense precedents, pel fet d’exercir un dret fonamental
com és el dret de vaga. Els mateixos jutjats comencen a desmuntar
aquesta estratègia de la fiscalia, com hem vist en alguna de les
causes obertes. És el cas, per exemple, de la causa en què es demanaven 2 anys de presó per als sindicalistes de La Rioja per la vaga
general del 2010, quan en la sentència el jutge dicta l’absolució
dels encausats, al•legant manca de càrrega probatòria, reconeixent
la protecció de l’exercici del dret de vaga i la publicitat dels seus
continguts, i que la presència en els piquets informatius no comporta delicte de coacció, ja que és legítim intentar convèncer els
treballadors de seguir la convocatòria. Encara hi ha molts casos
pendents de judici, però també hi ha qui ha estat condemnat a multa o presó; per això, cal mantenir la pressió i la denúncia, exigint
la llibertat dels empresonats. La persecució a la llibertat sindical
no és un fet aïllat, s’inscriu en les polítiques d’atac a les llibertats
públiques i de limitació de drets que les darreres reformes legals
estan duent a terme en matèria de Codi penal o de seguretat ciutadana o en relació amb la negació de la gratuïtat en l’accés a la
justícia.
Es necessita una resposta sindical, política i social per fer front a
la criminalització de l’activitat sindical i l’ofensiva penal contra el
dret de vaga. Des del sindicalisme internacional no s’entén el que
està passant al nostre país, per això es reclama també la intervenció de l’OIT. Són inacceptables els processos oberts contra centenars de sindicalistes, contra persones decents, per haver exercit
un dret constitucional com el dret de vaga. El sindicalisme és una
peça fonamental de la democràcia i és una eina imprescindible en
l’organització i defensa dels drets dels treballadors. Per això s’ha
de ser intransigent davant d’aquests atacs, que s’inscriuen en una
involució legislativa per afavorir els interessos d’una minoria.
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COMUNICATS CONFEDERALS
IMPORTANTS
---------------------------------------------------Nota de premsa confederal: el PP retira
l’esmena sobre indefinits no fixos
El Área Pública de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Función Pública, celebra que finalmente el Grupo
Parlamentario Popular haya decidido retirar las enmiendas
relativas a la regulación de la figura de los denominados “indefinidos no fijos” en el proyecto de ley de racionalización y
ordenación del sector público. Esta figura se refiere a aquellas personas con contrato temporal que, como consecuencia
de la existencia de fraude de ley en la contratación o cesión
ilegal, eran reconocidos como indefinidos por sentencia,
pero no podían considerarse fijos de plantilla al entender
que no cumplían los preceptos constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
CCOO denunció el pasado 11 de junio que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado había registrado las citadas
enmiendas por las que modificaba el Estatuto Básico del
Empleado Público para dar una regulación a la figura de los
“indefinidos no fijos”. El sindicato ya advirtió que con este
cambio normativo se pretendía “dar carta blanca a las administraciones para incumplir la legislación laboral sobre contratación de personal, creando un espacio de excepción de
total impunidad en el ámbito de las administraciones y sector
público en general, ya que el incumplimiento de las normas
laborales en materia de contratación no tendría consecuencia alguna, a diferencia de lo que el ordenamiento jurídico
contempla para el resto de trabajadoras y trabajadores”.
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gunos de ellos, de manera expresa con los dos grupos mayoritarios en la Cámara alta (Socialista y Popular). En todo ese
proceso, CCOO trató de convencer de que las enmiendas, en
los términos en que estaban planteadas, no cabían en nuestro
ordenamiento jurídico y ponían en riesgo miles de puestos
de trabajo y, con ello, la prestación de servicios públicos esenciales. El sindicato reconoce la receptividad que tuvo por
parte de todos los grupos parlamentarios a sus argumentaciones.
“Tal y como hemos venido planteando en las diferentes reuniones de estos días, entendemos que es necesario preservar
el empleo y los servicios públicos. Y es necesario que esto se
haga con absoluto respeto al cumplimiento de la legislación
existente en materia laboral, cumplimiento en que la Administración debería ser especialmente vigilante. Por ello creemos que la solución a esta situación —que, recordamos, viene motivado por el incumplimiento de la legislación laboral
por las administraciones— tiene que venir de la negociación
con las organizaciones sindicales de medidas que permitan
la estabilidad del empleo público, respetando, como no puede ser de otra manera, el cumplimiento de los preceptos
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el acceso al
mismo, pero respetando también los pronunciamientos judiciales y la legislación laboral”, concluye el sindicato.

Desde que CCOO tuvo conocimiento de las citadas enmiendas, inició una intensa campaña de denuncia del contenido de dichas enmiendas y de información a las trabajadoras
y trabajadores y a las diferentes administraciones de las consecuencias que tendrían de aprobarse. Esos mismos planteamientos los trasladaron tanto al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas como al Ministerio de Empleo.
Paralelamente, el sindicato contactó con los diferentes grupos parlamentarios del Senado y mantuvo reuniones con al
federació de serveis a la ciutadania
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COMUNICATS CONFEDERALS
IMPORTANTS

--------------------------------------------------------------------COMUNICAT CONFEDERAL SOBRE REFORMA
FISCAL

Se acumulan ya ocho medidas de recorte al despido
o protección por desempleo
La reforma fiscal supone un nuevo golpe para los
trabajadores despedidos
CCOO denuncia que el gobierno centra su campaña
mediática sobre la reducción de los impuestos visibles, pero esconde los efectos de incremento sobre
los no visibles. Se reduce el IRPF sobre las rentas
muy bajas y las altas, pero mucho menos sobre las
rentas medias que además tendrán que tributar por
los despidos. El impacto de esta medida se centra
en quienes sufren con mayor intensidad la crisis: las
personas que pierden su trabajo.
Un ejemplo de este engañoso mensaje del gobierno es el
caso de las rentas del trabajo. Aunque es cierto que hay una
rebaja de tributación, ésta es más sensible en las rentas muy
bajas (menos de 12.450 euros/año) y altas (más de 53.450
euros/año), pero mucho más moderada en las rentas medias
donde se concentra la mayoría de trabajadores. Igualmente,
se reduce la tributación que es especialmente visible como
la del IRPF que podemos comprobar cada mes en nuestras
nóminas, pero se incrementa en otras figuras menos visibles,
como la tributación de las indemnizaciones por despido, o el
impacto que habrá que determinar de la nueva regulación de
mínimos exentos, la deducción por rendimientos del trabajo
o el nuevo concepto de renta exenta con progresividad.
La reforma fiscal supone un nuevo golpe para los trabajadores despedidos, con la obligación de tributar por las indemnizaciones por despido. El gobierno suma con ésta ocho
reformas que tienen como objetivo reducir los derechos
asociados a la protección por despido y que han tenido la
siguiente secuencia:
1º) Reducción de los requisitos exigidos para considerar
despido objetivo (lo que ha facilitado el despido en las empresas).
federació de serveis a la ciutadania

2º) Reducción de la indemnización por despido (ampliando
el acceso al despido con indemnización de sólo 20 días por
año trabajado, máximo 12 mensualidades y llevando la de
despido improcedente a 33, máximo 24 mensualidades).
3º) Reducción de la cuantía de la prestación contributiva por
desempleo (pasando del 60% al 50% de la base reguladora
de la prestación a partir del 7º mes de percepción)
4º) Retrasando la edad de acceso al subsidio de desempleo
para trabajadores de edad avanzada (desde los 52 años hasta
los actuales 55 años)
5º) Reduciendo el tiempo que es posible percibir el subsidio
de desempleo para mayores de 55 años (antes hasta la edad
ordinaria de jubilación a los 65 años, ahora hasta la primera
edad posible de jubilación a partir de los 61 años).
6º) Reduciendo la cotización asociada al subsidio de desempleo de mayores de 55 años (antes cotizando por el 125% de
la base mínima de cotización, y ahora haciéndolo sólo por
la base mínima)
7º) Ampliando los ingresos que se tienen en cuenta para determinar el acceso al subsidio de desempleo de mayores de
55 años (antes se computaban sólo los ingresos del trabajador en paro, mientras que ahora se computan los de toda la
unidad familiar).
Y 8º) Ahora intentando endurecer la tributación de las indemnizaciones por despido.
Con ello, se ahonda aún más la presión sobre los costes salariales como vía de aumento de la competitividad y para que
las personas en desempleo presionen a la baja las condiciones salariales para acceder a un empleo.
El conjunto de medidas que aúna la propuesta de reforma
fiscal del gobierno no refuerza lo que necesitamos, un sistema fiscal más justo y eficaz. Por el contrario, la reforma
apuesta por un sistema tributario donde ganan peso relativo
los impuestos indirectos (que no tienen en cuenta el nivel de
renta de las personas) frente a los directos (sobre la renta y
el patrimonio) y donde no parecen disminuir las diferencias entre las rentas del trabajo, el capital, el patrimonio y la
herencia.
Se avanza en la desigualdad, seña de identidad del modelo
con el que se afronta esta crisis.
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SIGNAT EL PREACORD DE PRÒRROGA
2014-2015 DEL PACTE DE L’ÀMBIT
PENITENCIARI
Els companys de l’Agrupació del personal Penitenciari de
CCOO, junts a la resta d’organitzacions sindicals han arribat
a un important acord de pròrroga del pacte de condicions del
personal penitenciari.
L’Administració, un cop valorades les darreres demandes
de les organitzacions sindicals accepta incorporar-les al text
definitiu tant de la proposta d’Acord de pròrroga com en
el text de la Resolució, fet que permet, finalment, després
de vuit tensos i intensos mesos de negociació, arribar a un
Preacord de pròrroga per als anys 2014 i 2015, que restarà
pendent de ser aprovat per la plantilla de treballadors en el
referèndum vinculant que convocarem a l’efecte.

CP LLEDONERS Dilluns 30/06 a les 14:00h
CO GIRONA Dimarts 1/07 a les 11:30h
CP PUIG BASSES Dimarts 1/07 a les 14:00h
CP BRIANS-1 Dimecres 2/07 a les 13:30h
CP BRIANS-2 Dimecres 2/07 a les 14:30h
CP JOVES Dijous 3/07 a les 13:30h
CP QUATRE CAMINS Dijous 3/07 a les 14:30h
REFERÈNDUM Del dia 4 al dia 7 de juliol

Ara el calendari d’assemblees per informar del pre-acord a
les plantilles entre el 26 de juny i el 3 de juliol i de les dates
de la votaciódel referèndum és el següent
CP HOMES Dijous 26/06 a les 14:00h
CO-BCN2 Dijous 26/06 a les 14:00h
CP TARRAGONA Divendres 27/06 a les 11:30h
CP PONENT Divendres 27/06 a les 14:00h
CP DONES Divendres 27/06 a les 14:00h
PHPT Dilluns 30/06 a les 12:00h

federació de serveis a la ciutadania
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CCOO ELEVA AL SINDIC DE GREUGES, Concentració de delegats i delegades del Servei
QUEIXA SOBRE LA SITUACIÓ DELS d’Atenció Domiciliària davant de la Federació
de Municipis de Catalunya
INTERINS DE LA GENERALITAT
El passat divendres 13 de juny, la Coordinadora del Sector
Generalitat de les CCOO de Catalunya va presentar una
QUEIXA davant el Síndic de Greuges denunciant el Govern
de la Generalitat per violar els drets relacionats amb la
negociació col·lectiva, a la igualtat i a la no discriminació
en l’Administració Pública de les treballadores i treballadors
que tenen la condició de personal interí i on se sol.licita el
restabliment dels drets conculcats i la seva reparació als/les
treballadors/es afectats/des.

CCOO i la resta d’organitzacions sindicals del sector del
Servei d’Atenció Domiciliària demanen a les administracions
que s’acabi l’actual sistema de subhasta dels serveis al millor
postor i que s’implementi un sistema de concurs públic
transparent i amb control real a les empreses adjudicatàries,
que garanteixi el resultat final de la qualitat del servei. Cal
que els plecs de condicions s’estableixin sobre la base del
conveni autonòmic dels serveis d’atenció domiciliària.
Per fer evident l’exigència a l’Administració local, es va
realitzar una concentració de delegats i delegades davant la
seu de la Federació Catalana de Municipis, el proper dia 27,
a les 10 hores (Via Laietana 33, Barcelona).

#ReAccioSocial #ReAccioSocial #ReAccioSocial

federació de serveis a la ciutadania
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TEXT DE LA RODA DE PREMSA DELS SINDICATS
DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL SOBRE SITUACIÓ DE L’EMPRESA HABITATGES MUNICIPALS
DE SABADELL S.A. (VIMUSA) ( juny 2014 )
En aquest acte els representants sindicals dels treballadors
de l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA) hem fet arribar a cadascun dels Diputats al Parlament de Catalunya la sol•licitud d’un pla de pagaments
del deute (Aprox. 4.000.000€) que té la Generalitat en concepte d’ajuts a l’habitatge amb l’esmentada empresa, i que
està causant greus tensions de tresoreria que podrien fins i
tot provocar el tancament d’aquesta, i que ja ha provocat
l’acomiadament de 7 companys.
Per una altra banda, els delegats sindicals volem denunciar
la passivitat, manca d’iniciativa i voluntat per part de la direcció de VIMUSA per a trobar noves fonts d’ingressos que
ajudin a la subsistència de l’empresa. En reiterades ocasions
i ja sigui a través d’aquests delegats o dels propis partits polítics de l’oposició, en el Ple de l’Ajuntament o en el propi
consells d’administració de VIMUSA, s’ha demanat un pla
de viabilitat. Acomiadar gent no és la solució, i acabar tancant l’empresa tampoc.
En diverses ocasions, s’han entregat a la direcció d’empresa
propostes per tal de reorientar els serveis que VIMUSA pot
oferir a la ciutat. Algunes d’elles requereixen d’una certa inversió i no en volen sentir ni parlar, però d’altres, només
precisen de la voluntat de voler fer. A dia d’avui, l’equip de
govern, no ha tingut a bé l’oferiment del Diputat al Parlament de Catalunya i regidor de l’Ajuntament de Sabadell del
grup d’EUiA sr. Joan Mena, de promoure una reunió amb
el Conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila, per tal
d’aconseguir un pla de pagaments del deute de la Generalitat.
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Davant d’aquesta manca d’esma és quan ens posem a pensar
i ens preguntem...per què no fan res? Els interessa tancar VIMUSA ja que el propi Ajuntament és deutor? Amb el deute
de la Generalitat queda camuflat el deute del propi Ajuntament? Per què quan l’Ajuntament es va acollir al crèdit de
l’Estat Espanyol per pagar al seus proveïdors no va tenir en
consideració el deute que tenia amb el seu proveïdor VIMUSA?. Estan emmascarant el balanç econòmic del propi Ajuntament? Segur que sí, si reconeixen el deute del propi Ajuntament amb VIMUSA, de l’ordre també de 4.000.000€...
VIMUSA no ha rebut mai una assignació pressupostària per
part de l’Ajuntament, i així ens agradaria que continués sent.
Però per aconseguir això, l’Ajuntament hauria de fer front al
pagament del deute que té amb VIMUSA (4.000.000€), i els
seus dirigents, gerent, alcalde i consellers, haurien de perseguir al departament de la Generalitat que correspongui per a
que es faci efectiu el pagament del deute d’aquesta. També
s’hauria de treballar en redirigir l’activitat de l’empresa...
Els temps canviants fan que les necessitats dels ciutadans
també canviïn, i els serveis a oferir, han d’evolucionar amb
les noves necessitats.
L’única cosa que demanem és que tothom pagui, que es
facin responsables de les decisions, bones o dolentes preses fins ara, i que així no es vegi compromesa la viabilitat
d’una empresa que durant quasi 50 anys ha donat tant bon
servei a la ciutadania de Sabadell treballant colze amb colze
amb el departament d’habitatge de la Generalitat per a fer
arribar a la nostra població els avantatges de les polítiques
d’habitatge.
Els ciutadans tenim assumit les nostres responsabilitats
com a tals. Paguem els nostres impostos. Nosaltres demanem exactament el mateix al Govern de la Generalitat i de
l’Ajuntament de Sabadell, que paguin els seus deutes.
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CCOO convocarà vaga a l’Administració de no haver-los convocat mai una taula sectorial de negojustícia, també a Catalunya, si es privatitzen ciació per tractar de forma seriosa i amb objectivitat
sobre els registres civils, com amb la societat, privantels registres civils
CCOO convocarà vaga a l’Administració de justícia
si el ministre Gallardón no retira la decisió anunciada
aquest dimarts al Senat de privatitzar els registres civils,
i acusa el ministre de culminar amb aquesta decisió la
defensa dels interessos propis i dels alts responsables
del Ministeri de Justícia, inclosos els del president del
Govern.
L’anunci de Gallardón al Senat, on informà que els registres civils es privatitzaran i es lliuraran als registradors mercantils, és una nova decisió –per a CCOO- indecent, que atempta contra els drets del conjunt de la
ciutadania.

la d’un servei públic en el qual milions de dades de
l’àmbit personal passaran a mans privades. CCOO li
exigeix a Gallardón retirar aquesta decisió inacceptable, que ha anunciat al senat i que ja ha publicat a la
seva pàgina web.
CCOO ha exigit ja al ministre Gallardón que amb caràcter immediat acudeixi a una reunió de la taula sectorial de l’Administració de justícia, que ha de ser convocada amb urgència

Per a aquest sindicat, les paraules de Gallardón atempten
a la intel·ligència de les persones: els registres civils
fora de l’àmbit públic i privatitzats no seguiran sent
ni gratuïts ni universals, i es destruiran milers de llocs
de treball. La voluntat del Govern de destruir els serveis públics transferint-los al negoci privat és evident
i aquesta n’és una mostra més. No sols afecta els treballadors i treballadores del sistema, afecta el conjunt
de la societat i, de manera molt especial, les classes populars.
CCOO acusa al ministre de Justícia d’haver actuat i de
seguir actuant de forma cínica i deslleial, tant cap als treballadors i treballadores de l’Administració de justícia,
per
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Signat el conveni de col·laboració i promoció de serveis amb descompte per als afiliats
Dilluns 7 de juliol a les 16.45 h
i afiiades a CCOO
Taula rodona ‘La Reforma de l’Administració
Local i la cartera de serveis socials’
Colònies en familia al mes d’agost a preus
socials 2014
La Secretaria de Dona i Cohesió Social de CCOO de
La Fundació Catalana de l’Esplai ha
generat un codi promocional específic
per als afiliats i afiliades a CCOO. Amb
aquest codi, a la pàgina web: http://estiu.fundesplai.org es podran fer les inscripcions a les colònies i camps de treball 201 que promou
directament la Fundació.

Catalunya farà una taula rodona titulada ‘La Reforma
de l’Administració Local i la cartera de serveis socials’,
a la sala d’actes de la seu de CCOO a Barcelona (Via
Laietana, 16, planta baixa).
Serà el dilluns 7 de juliol a partir de les 16.45 h, quan
hi haurà la inauguració a càrrec d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió Social del sindicat, prèvia a
la taula rodona, que acabarà a les 18.30 h, moment de
la cloenda a càrrec de Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya.

Per tenir més informació cal que visiteu el web de CCOO de
Catalunya www.ccoo.cat
-------------------------------------------------------

COMPANYS I COMPANYES DE LA FSCCCOO a la manifestació de Barcelona el 28 de
juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB (Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals), convocada per la Plataforma Comissió Unitària 28 de
Juny
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