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CCOO convoca mobilitzacions el 24 de novembre de 2013

Mobilitzacions contra la reforma de les pensions
i per uns pressupostos socials
La Confederació Europea de Sindicats (CES), amb el seu president,
Ignacio Fernández Toxo, al capdavant, ha convocat jornades d’acció a tota Europa entre els dies 17 i 24 de novembre amb l’objectiu
d’impulsar i activar el Pla d’inversions i creixement de l’ocupació de
qualitat elaborat pel sindicalisme continental. Aquest Pla és una ambiciosa i detallada estratègia de reactivació econòmica per sortir de
la crisi i acabar amb les polítiques d’austeritat, mitjançant una forta
inversió anual i la creació de milions de llocs de treball en els propers
10 anys.
A Catalunya es convocaran manifestacions a Barcelona, Tarragona,
Girona, Lleida i Tortosa el diumenge 24 de novembre. L’objectiu és
mostrar el rebuig frontal de CCOO i els altres sindicats que formen
part de la CES a la reforma de les pensions que prepara el Govern del
PP i que significarà una enorme agressió al poder adquisitiu de les
pensions i la sostenibilitat futura del sistema, i reclamar també uns
pressupostos de l’Estat i de Catalunya que tinguin un caire social i
abandonin les retallades en sanitat, educació i serveis socials.
Prèviament, el dimarts 19 de novembre, a les 11’30h, es farà una assemblea conjunta de CCOO i UGT de delegats i delegades al Centre
Cívic de les Cotxeres de Sants de Barcelona (c/Sants, 79).
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Els alts índexs de desocupació (el 24% de la població que vol
treballar està desocupada a Catalunya, el 26% a l’Estat), en un
context de desigualtat social i pobresa (el 27% de la població està
en situació de pobresa o exclusió social) estan sent utilitzats pels
poders econòmics per reduir costos laborals. Amb les contrareformes laborals es permeten acomiadaments més fàcils i barats,
la inaplicació de convenis, la imposició de noves condicions contractuals i l’afebliment de la capacitat d’intervenció sindical. La
negociació entre empresaris i representants sindicals dels treballadors és enormement desigual. Aquells tenen la norma al seu favor i utilitzen la pressió dels alts índexs d’atur per titllar les condicions laborals existents “d’impossibles”, “privilegiades”, “no
competitives”, acusant qui les defensi de provocar l’inevitable
cessament d’activitat i els acomiadaments. Aquest xantatge també revesteix la forma de pressió moral, culpabilitzant la no-acceptació de rebaixes en les condicions laborals d’impedir noves
contractacions en un context on hi ha molta gent a la recerca
d’ocupació, disposada a treballar en les noves condicions.
La rebaixa de sous i augments de jornada s’acompanya en moltes
ocasions de la introducció de “flexibilitat” per aplicar canvis en
les condicions laborals. És el nou tòtem per justificar que amb
les actuals “rigideses” no és possible mantenir alerta la capacitat
productiva per atendre la demanda canviant. En diuen flexibilitat, però el que plantegen és la lliure disponibilitat laboral, de
jornada i retribució. Allò que és un concepte raonable acaba sent
font de conflictes si no s’acompanya d’informació, transparència
i negociació. El dilema no és flexibilitat sí o no. La disjuntiva i el
conflicte són la lliure disponibilitat davant la flexibilitat negociada o pactada.
En l’existència i l’augment de la pobresa, hi ha diversitat de factors que hi influeixen. Es tracta, per exemple, de la destrucció
d’ocupació, la permanència en la situació d’atur i l’esgotament
de les prestacions, la precarietat i l’empitjorament de les condicions de treball, de la mateixa manera que hi incideixen la caiguda de la protecció social i dels serveis públics, la pèrdua del
coixí familiar (que es pot veure afectat per la no-revaloració de
les pensions), la pressió sobre l’habitatge o els preus dels serveis
bàsics.
Per combatre la pobresa cal canviar les polítiques pressupostàries, millorar el funcionament del mercat de treball i reforçar la
negociació col·lectiva. Exigir uns pressupostos socials, de l’Estat i
la Generalitat, que impulsin polítiques per reactivar l’economia
i crear ocupació (dotar els serveis d’educació, salut, dependència
i inversions en infraestructures), que dotin les prestacions i proteccions socials (SMI, protecció d’atur, renda mínima d’inserció,
ajuts a l’habitatge, taxes sobre serveis bàsics, beques), i garanteixin el poder adquisitiu de les pensions. I hem d’exigir un marc
de relacions laborals que reforci la negociació, amb informació,
transparència i respecte als acords assolits. Per acabar amb les
pràctiques de xantatge, que utilitzen la por de la crisi, la pobresa
i l’atur, per imposar la lliure disponibilitat de les condicions laborals i la precarietat, hem de reforçar la capacitat d’organització,
participació i intervenció dels treballadors i treballadores.
(estracte d’article de Joan Carles Gallego, Secretari General de
CCOO de Catalunya )
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El Sector de Mitjans de Comunicació de la FSCCCOO considera una victòria sindical la nul·litat en
l’ERO a pesar de les amenaces del Govern Fabra

Comitè d’Empresa , vulnerar els drets fonamentals dels treballadors
i cometre frau procedimental, tal com recull recull la interlocutòria
de l’alt tribunal.

En el Dia Internacional en Defensa del Periodisme, ens

Els mitjans de comunicació estant patint un assetjament brutal, i
ens són mostra recents els casos de Telemadrid i RTRM de Murcia,
sotmesos a un procés de desmantellament que ha suposat la pèrdua
de centenars de llocs de treball. Les darreres resolucions judicials
darreres, però, estant donant la raó als treballadors.

despertàvem amb una bona notícia: el Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana va anul•lar l’expedient de
regulació d’ocupació de la Radio Televisió Valenciana en detectarhi “irregularitats importants”. Malauradament, aquesta alegria
va poc:. A mitja tarda el Govern d’Alberto Fabra, de manera
unilateral, amenaçava amb el tancament del canal autonòmic.

Sense informació no hi ha democràcia. La informació contribueix
d’una manera decisiva a la formació de l’opinió pública en llibertat
i respetuosa amb tots els grups i minories, sobretot en moments
de crisi com l’actual en què la pluralitat és fonamental perquè el
ciutadà pugui formar-se el seu propi criteri.

CCOO exigeix a la Radio Televisió
Valenciana que acati la sentència del TSJ i
que readmeti els treballadors acomiadats

El Sector de Mitjans de Comunicació de la FSC-CCOO condemna
fermament aquest nou atac a la democràcia, al periodisme, a la
llibertat d’expressió i al dret d´d’informació dels ciutadans i es
solidaritza amb els companys i companyes d’RTVV que han vist
dinamitzats els seus llocs de treball. D’altra banda, fa una crida al
Govern de la Generalitat Valenciana perquè acati la sentència del
TSJ de la Comunitat Valenciana i readmeti els 960 treballadors
acomiadats.

Cada vegada que es tanca un mitjà de comunicació s’incompleix
el que diu la declaración Universal de Drets Humans en l’article
19: “Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; aquest
dret inclou el de no ser molestat a causa de les seves opinions, el
d’investigar i rebre informacions i opinions , i el de difondre-les,
sense limitació de fronteres, per qualsevol mitjà d’expressió”

Els treballadors de Radio Televisió Valenciana van fer visible el
seu rebuig al tancament de l’empresa, amb la seva presència en
el plató de l’informatiu de les 20:30h, junt amb els presentadors.
L’informatiu va començar amb els presentadors envoltats d’uns 40
treballaldors , en representació de la plantilla.
Malgrat les amenaces del Govern de la Generalitat Valenciana
CCOO considera un triomf per els treballadors la resolució del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que
considera nuls els acomiadaments executats en l’expedient de
regulació d’ocupació de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) i
reconeix el dret a la readmissió en el seu lloc de treball dels 960
treballadors acomiadats.
La sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana desmunta la fal.
làcia dels arguments econòmics, tècnics i organittzatius al.legats
pels màxims responsables d’ RTVV per tirar endavant l’ERO fos
com fos. Per fer-ho no van dubtar en amagar informació al
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El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA RECONEIX EL DRET DEL PERSONAL
LABORAL DE LA GENERALITAT A COBRAR
LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE
MERITADA FINS AL 15 DE JULIOL DE 2012

Cal recordar que resta pendent de resolució la demanda que
va presentar CCOO -en aquest cas pel que fa al personal
funcionari de la Generalitat de Catalunya- i que va per
la via més lenta del Contenciós Administratiu, tot i això
esperem que resolgui també favorablement per al personal
funcionari.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, davant la demanda interposada per CCOO,
juntament amb altres tres sindicats, contra la decisió de
la Generalitat de Catalunya de no abonar la paga extra de
desembre del 2012, ha sentenciat que el personal laboral té
dret a l’abonament de la part meritada fins al 15 de juliol de
2012.

Des de CCOO demanem al Govern de la Generalitat que
no faci perdre més temps i diners als contribuents i aboni
la quantitat de diners el més aviat possible als treballadors
afectats.

Aquesta sentencia, que no és ferma i que pot ser recorreguda
davant del Tribunal Suprem, afecta directament a 12.176
treballadors laborals dels departaments de la Generalitat de
Catalunya, però és clar que també té una afectació indirecta
a la resta de personal laboral de la Generalitat que treballa
a Consorcis, Empreses Públiques i Fundacions. En total,
aquesta devolució de la paga extra meritada fins al 15 de
juliol de 2012 pot afectar a més de 51.000 empleats públics
de la Generalitat de Catalunya
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO i la resta de sindicats volen mantenir el control públic i estatal de la companyia

El Ministerio de Fomento vol privatitzar AENA

Per a CCOO i la resta de sindicats, la privatització
dels aeroports suposa fer prevaldre els interessos
econòmics dels inversors sobre la seguretat i la
qualitat de les operacions aèries. A més, comportarà
un increment desmesurat de les taxes a mig termini,
amb el conseqüent efecte negatiu per al creixement de
l’activitat aeroportuària i de l’economia en general.
“Deixar en mans privades el control de la principal
empresa pública, tindrà un impacte tremendament
negatiu en l’economia, i prioritza el sanejament dels
comptes d’Aena i el repartiment de dividends entre
els accionistes, davant de la necessitat de convertir-la
en motor de desenvolupament de la primera indústria
del país, la turística”.
La privatització d’Aena suposarà un fre sense
precedents al desenvolupament econòmic i
social dels entorns aeroportuaris i deixarià sense
efectes la participació dels comitès de coordinació
aeroportuaris, ja que prevaldran els interessos dels
inversors sobre el desenvolupament social i econòmic
dels territoris.
Per a CCOO i la resta de sindicats l’experiment economicofinancer de la privatització d’Aena, que presta el seu servei públic sense
repercutir un sol euro a la ciutadania, menysprea el seu valor com a infraestructura vertebradora social, territorial i de desenvolupament
econòmic, per la qual cosa sol·licita la creació d’una comissió parlamentària que posi el focus sobre les conseqüències d’aquesta decisió
i depuri les responsabilitats derivades d’una acció tan perjudicial per als interessos generals.
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La llista de CCOO ha estat
la més votada amb 4 delegats i
delegades

El personal al servei de l’Administració de Justícia destinat a Catalunya manté una vaga
indefinida des del passat 4 de setembre del 2013

CCOO denuncia l’absoluta incapacitat del Departament de Justícia

CCOO guanya les eleccions
sindicals a l’Ajuntament de per solucionar el conflicte
Sant Joan Despí
Les eleccions sindicals celebrades
a l’Ajuntament de Sant Joan Despí han tornat a donar la majoria
a la llista de CCOO. La Junta de
Personal estarà formada per 4 delegats de CCOO, 3 de la UGT i 2
del sindicat de la policia SPPME.
Felicitem els companys i companyes de CCOO de l’Ajuntament per
la tasca feta!

--------------------------------

El 4 de setembre, el personal al servei de l’Administració de Justícia destinat a Catalunya va iniciar
una vaga indefinida com a mesura de pressió contra les retallades, la falta de mitjans materials i
personals i la pèssima gestió –entre d’altres qüestions- amb què la Generalitat de Catalunya castiga
tant els treballadors i les treballadores dels òrgans judicials com la ciutadania, que és la usuària
d’un servei tan bàsic i essencial com és la Justícia.
Després de gairebé dos mesos des que es va iniciar el conflicte, l’única actuació real de
l’Administració per posar punt i final a aquest no ha estat, ni molt menys, intentar trobar punts
d’entesa amb el comitè de vaga. Només s’ha limitat a intentar vulnerar el dret de vaga dels treballadors i treballadores imposant unilateralment serveis mínims abusius, primer del 60% i després del
70%. CCOO, en ambdues ocasions, hem interposat sengles recursos d’empara de protecció del dret
fonamental de vaga, demanant la suspensió cautelar d’aquests serveis mínims abusius, suspensió
que en ambdues ocasions ha estat concedida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
A banda d’intentar coartar i vulnerar els drets fonamentals dels treballadors i treballadores, el
Departament de Justícia pràcticament es limita a penjar en la seva Intranet (que es paga i es manté
amb els nostres impostos) “notes informatives” o “propostes de punts d’acord” amb l’objectiu
clar de desmotivar i fer desistir els treballadors que secunden la mobilització amb afirmacions del
tipus: “Pel que fa a les reivindicacions econòmiques (...) el Departament reitera (...) que no hi ha
cap marge de negociació”, i vinculant la negociació al “marc de la transició nacional”, i al fet que
es resolgui amb l’Estat “el finançament de la Generalitat de Catalunya”.

.Continuen les mobilitzacions en
defensa del Conveni de merca- Per tal de traslladar als companys i companyes l’estat actual de la situació, el comitè de vaga celebrarà demà, 30 d’octubre, un total de tres assemblees informatives: una a les 11 h als Jutjats Socials
deries de Barcelona
de Barcelona, i dues més a la Ciutat de la Justícia, a les 14.30 h i a les 16 h.
La concentració estava convocada
per CCOO i UGT al Museu Ma- Per últim, des de CCOO volem recordar a tots els companys i companyes i a la ciutadania en generítim de Barcelona, on havia de ral que, a fi de poder mantenir la lluita que estem duent a terme en defensa d’un servei de la Justícia
tenir lloc l’acte de lliurament de públic i de qualitat, hi ha oberta una caixa de resistència de suport a la mobilització. El número de
premis que atorgava una publica- compte és el 2013 0272 95 0200842540.
ció de la logística i al qual assistien nombrosos convidats de les
patronals del sector.
Els treballadors i treballadores
que van acudir a la protesta, van
ser desallotjats de l’interior de
les instal·lacions pels mossos
d’Esquadra abans de l’inici de
l’acte, per això es van concentrar
a les portes de l’edifici, per on accedien la majoria dels convidats.
El nombrós col·lectiu, afectat per
aquest conveni, no defalleix en la
seva obstinació per defensar les
seves condicions laborals, ja que
no estan disposats a perdre els
seus drets, ni permetre la desregulació total de les relacions laborals
en el sector.
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