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Els darrers anuncis de reformes legals del Govern mostren la deriva autoritària que està prenent la seva acció
política. Més enllà del caràcter antisocial de les mesures
preses aquests darrers anys, i especialment la contrareforma laboral i les retallades pressupostàries que s’han
anat consolidant des del 2010, el darrers anuncis de reforma de la Llei de seguretat ciutadana i l’anunci d’una possible legislació sobre el dret de vaga apunten a la limitació
en l’exercici de les llibertats democràtiques.
La materialització de les retallades de drets laborals i socials fa créixer la conflictivitat laboral i social. Vagues i
manifestacions són expressió de la protesta i la contestació a la pèrdua d’ocupació i de condicions laborals, a la
pèrdua de qualitat dels serveis públics i d’atenció social.
L’exercici del conflicte és un acte de defensa. És també
una acció de força per obrir vies de diàleg i negociació
d’alternatives més justes i equilibrades. L’exercici del
conflicte augmenta la consciència social en relació a les
alternatives existents i pot fer que, més d’hora que tard,
aquestes puguin avançar en la configuració d’altres polítiques que representin la majoria social.
El Govern respon intentant limitar la capacitat de protesta ciutadana i laboral, anunciant la modificació de la Ley
Orgànica de Seguridad Ciudadana i l’elaboració d’una
Llei de Vaga que reguli els serveis mínims. Desconec el
text definitiu aprovat pel Govern, però el que s’anuncia és
un clar atac al sistema de llibertats democràtiques. Limitar el dret de vaga, regulant de manera extensa i desmesurada els serveis mínims, per evitar l’impacte del seu exercici és un clar a atac a les llibertats i a un dret democràtic,
i generarà encara més conflicte a les empreses. Limitar les
llibertats ciutadanes, de manifestació i reunió, i optar per
la solució repressiva davant els conflictes socials generats
per la crisi i per la inutilitat i injustícia de les polítiques
públiques no podrà amagar els problemes i pot radicalitzar les protestes.
Fins ara la situació econòmica negativa s’ha aprofitat
com excusa per desmantellar drets laborals i socials. Ara
el Govern pretén dissuadir la protesta social augmentant
el poder de l’autoritat governativa, per autoritzar i prohibir manifestacions i reunions, i plantejar sancions econòmiques desproporcionades.
Ara, a més, volen limitar llibertats i reprimir la protesta.
Extracte d’un article de Joan Carles Gallego
Secretari General de CCOO de Catalunya
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CCOO proposa:

…amb la reforma de l’Administració local, els Un sistema de  finançament estable i transparent
municipis
per a les administracions
locals, evitant la fórmula de convenis i subvencions,
NO PODRAN complementar els serveis d’educació, juntament amb la
cultura o salut?
política urbanística, com a finançament principal.
NO PODRAN prestar serveis en defensa dels Mantenir les competències pròpies i
consumidors/es i dels
complementàries per millorar els
usuaris/àries?
serveis públics a la ciutadania.
NO PODRAN participar en els òrgans de gestió dels Controlar i limitar les despeses en els òrgans de
centres públics locals?
direcció política dels ens
NO PODRAN tenir competències en la protecció del locals.
patrimoni artístic?
Garantir els serveis bàsics a la ciutadania,
NO PODRAN prestar serveis socials a la ciutadania? independentment dels costos.
NO PODRAN oferir serveis d’orientació laboral i Les reformes s’han de fer amb la participació del
formació per a l’ocupació?
conjunt de la ciutadania, a través de les organitzacions
veuran com es posa en perill el patrimoni comunal dels socials i sindicals, i els representants polítics de les
ciutadans/es del
entitats locals i de les comunitats autònomes, tenint en
món rural?
compte la diversitat territorial i les diferències del món
veuran com s’eliminen milers de llocs de treball rural i urbà.
d’empleats/des públics/ques,cosa que comportarà una
pèrdua de qualitat dels serveis que es presten?
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Activitats a l’àmbit local en contra de la Llei
de Reforma Local
Ajuntament Canet de Mar. Assemblea reforma local:
L’assemblea convocada per CCOO per tractar de la Reforma
Local a l’Ajuntament de Canet de Mar el dia 11 de novembre,
va comptar amb una assistència de més de 60 treballadores i
treballadors municipals.
14 de novembre. Mobilitzacions contra la reforma local:
Durant tot el dia es van produir diferents concentracions,
actes i tancaments, amb la participació de més de 700
delegats i delegades i treballadors i treballadores, a diferents
ajuntaments de Catalunya, per mostrar el rebuig a la Reforma
Local. Les actuacions es van concentrar en diferents
Ajuntaments: Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa
Coloma de Gramanet, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels,
Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Girona, Lleida, Reus i Mollet
del Vallès.   En algunes d’aquestes van participar també
representants sindicals d’altres Ajuntaments propers.
UGT i CCOO ocupen la sala de plens de Terrassa: Les
seccions sindicals d’UGT i CCOO de l’Ajuntament de
Terrassa es van concentrar el dia 15 de novembre al Saló
Plens en defensa dels serveis públics. Es tractava de dir “no”
a la reforma de l’administració local que proposa el govern
del Partit Popular. Els treballadors protesten contra el que
consideren privatitzacions encobertes. La tancada va tenir el
suport de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
Assemblea reforma local a l’Ajuntament de Roda de Ter:
L’assemblea convocada per CCOO per tractar de la Reforma
Local a l’Ajuntament de Roda de Ter el dia 19 de novembre
va comptar amb una assistència important de més de 25
treballadores i treballadors municipals; també es van recollir
signatures en contra de la Reforma Local.
Assemblees reforma local als Ajuntaments de Malgrat de
Mar, de Juneda i a al residència i al de Sant Just Desvern:
El dimecres 20 de novembre, CCOO i UGT van realitzar
una assemblea general en tots tres ajuntaments per explicar
als treballadors i treballadores com els afecta la reforma de
l’Administració local.
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l’Ajuntament de Salt, per informar de la repercussió de la
Reforma Local.
Ajuntament de Badalona: Mobilització contra la Reforma
Local: CCOO i UGT de l’Ajuntament de Badalona van
realitzar un seguit de mobilitzacions contra la Reforma
Local durant el dies 25 i 26 de novembre:
25/11.  Reunió amb els grups municipals per conèixer el seu
posicionament davant la llei
25/11.    Assemblea amb entitats ciutadanes i nota de premsa
26/11.  Assemblea seccions sindicals de totes les empreses
municipals.  Aprovació d’un manifest.
26/11.   Recollida de signatures
Assemblea reforma local a l’Ajuntament de El Masnou:
El dimarts 26 de novembre, es va realitzar l’Assemblea
sobre les repercussions de la reforma local a l’Ajuntament
de El Masnou.
Assemblea de serveis socials reforma local als
Ajuntaments de Sant Boi de Llobregat i al de Calella
de Mar: Dimecres, 27 de novembre, es va celebrar una
assemblea en aquests ajuntaments, on CCOO va exposar les
repercussions de la reforma local i més concretament les que
directament els afecten.
Xerrada-debat sobre la Reforma Local a Vilafranca del
Pènedes: Dimecres, 27 de novembre, a l’Escorxador de
Vilafranca del Penedès, es va realitzar una xerrada-debat
sobre la reforma local, acte públic obert a tothom i organitzat
per la Secció Sindical de CCOO i UGT a l’Ajuntament i
amb la participació dels grups municipals ICV-EUiA i la
CUP, així com la participació del Sector de l’Administració
Local de CCOO.
Recollida de signatures a Sant Adrià de Besòs contra la
Llei de reforma de l’Administració local:  En el marc de la
campanya promoguda per CCOO contra la Llei de reforma
de l’Administració local, CCOO de Sant Adrià de Besòs i la
Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Sant Adrià,
el dijous 28 de novembre es van recollir signatures de
suport entre la ciutadania i van explicar la realitat injusta i
de desmantellament de serveis als ciutadans que representa
aquesta llei.

Acte públic sobre la reforma local a Santa Perpetua de
la Moguda: El dijous dia 21 de novembre es va realitzar
una xerrada-debat sobre la reforma local a la ciutat de Santa
Perpètua de la Moguda, acte públic organitzat per la Secció
Sindical de CCOO a l’Ajuntament.
Assemblea reforma local a l’Ajuntament de Salt: El
divendres 22 de novembre es va realitzar una assemblea a
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO exigeix al govern de la Generalitat que tots els seus treballadors i treballadores
cobrin de forma integra les retribucions de 2014
CCOO ha mantingut amb el conjunt de sindicats de la Funció Pública de Catalunya que la Generalitat té prou mecanismes
d’actuació pressupostaria per garantir que tot el personal al seu servei pugui cobrar les 14 pagues de l’any . És a dir, les 12
mensualitats i les dues pagues extres de juny i desembre. Per tant no havia de condicionar-la al cobrament o no de l’impost
sobre dipòsits bancaris .
Després de les declaracions d’avui del Ministre de Hacienda y Administraciones Públicas , Cristobal Montoro i les del
President de la Generalitat, Artur Mas, CCOO exigeix als grups parlamentaris que donen suport al Govern que esmenin el
projecte de pressupostos de la Generalitat per incorporar l’abonament de la paga que ens volen arrabassar .
CCOO vol recordar que el Govern de la Generalitat es l’única administració de Catalunya que ha pres la mesura de no
abonar una paga el 2014.
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ESTRATÈGIA EQUIVOCADA
RECLAMACIÓ INDIVIDUAL DE LA
PART MERITADA DE LA
PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012

Des de CCOO considerem que l’estratègia que està portant a
terme el sindicat UGT, de sol·licitar als empleats públics de la
Generalitat que presentin davant els Departaments de la Generalitat de Catalunya reclamacions de quantitat massives, és una
estratègia equivocada i precipitada i que pot tenir conseqüències
jurídiques negatives per al  treballadors que les portin a terme.
DESDE CCOO DESACONSELLEM LA PRESENTACIÓ
D’AQUESTES RECLAMACIONS INDIVIDUALS DE
QUANTITAT
L’origen d’aquesta campanya que està duent a terme la UGT és
una sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu Nº 15 de
Barcelona, que resol una demanda individual interposada per
un mosso d’esquadra, i que li reconeix el dret de rebre la part
proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012,
meritada des del dia  1.06.2012 fins el 14.07.2013, i estableix que
contra la mateixa no hi cap recurs d’apel·lació, atesa la quantitat
amb litigi.
La presentació d’aquesta reclamació de quantitat davant el Departament suposa l’inici d’un procediment legal que no garanteix
que el funcionari cobri la part  meritada.
Com és obvi, l’Administració de la Generalitat desestimarà
aquestes reclamacions de quantitat, ja sigui expressament o per
silenci administratiu i el funcionari haurà d’iniciar un procediment judicial davant el jutjat del Contenciós Administratiu que li
correspongui.
Si el funcionari no inicia aquesta via judicial i, per tant, no
interposa el recurs Contenciós Administratiu, implica que l’acte
administratiu és ferm i consentit i sense possibilitats de sol·
licitar l’extensió de la sentència.
Aquest procediment judicial, no garanteix que s’obtingui una
sentència favorable, ja que les sentències d’aquest jutjat no
generen jurisprudència i cada jutge por sentenciar segons la seva
interpretació jurídica. federació serveis a la ciutadania sector de
la generalitat
Per tant, la presentació d’aquesta demanda judicial li pot suposar
una despesa en haver d’assumir el pagament d’advocat, procurador i taxes. A més de la possible condemna amb  costes en cas de
perdre el judici. Depeses que no compensaria els diners obtinguts (entre 200 i 500 €, segons categories), en cas d’obtenir una
sentència favorable que reconegui aquests 44 dies meritats de la
paga extra del 2012.
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Pel que fa a l’altra possibilitat que preveu la llei de sol·licitar
l’extensió dels efectes d’aquesta sentència a altres casos amb la
mateixa situació jurídica, el criteri de la jurisprudència és molt
restrictiu i l’extensió únicament s’aplica a funcionaris del mateix
cos i província i a més si l’Administració interposa un recurs de
revisió o un recurs de cassació en interès de llei, aquesta extensió
de la sentència queda en
suspès.
Per tot l’exposat des de CCOO reiterem el nostre posicionament
de no presentar reclamacions individuals de quantitats i esperar a
la resolució de les demandes col·lectives que han presentat conjuntament CCOO i altres sindicats davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra els acords del
Govern de la Generalitat que retallaven la paga extraordinària del
2012 i del 2013.
A més, diversos tribunals han presentat qüestions d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional, el qual s’haurà de pronunciar sobre si s’ajusta a dret aquesta retallada de
la part meritada de la paga extra de desembre del 2012.
Des de CCOO entenem que és innecessària i precipitada lapresentació d’aquestes reclamacions de quantitats individualitzades,
en aquesta mateixa línia de no presentar reclamacions individuals
s’han posicionat altres sindicats de l’Administració de la
Generalitat.
Des de CCOO seguirem amb la nostra estratègia de plantejar accions judicials i sindicals en el marc sindical unitari per aconseguir
que el retorn de les pagues extraordinàries o de la part meritada, es
faci efectiva per al conjunt de treballadors públics de la Generalitat
de Catalunya.
Des de CCOO seguirem exigint i lluitant, en totes les reunions de
la Mesa General de la Funció Pública, per tal que ens retornin tots
els drets i salaris que ens han retallat.
Per CCOO la unitat sindical és un factor determinat per aconseguir
millores laborals i per frenar les retallades i agressions als nostres
drets que estem patint tots els empleats
públics de la Generalitat de Catalunya. Fem una crida als companys de la UGT per tal que es repensin la seva equivocada estratègia sindical i tornem tots junts a lluitar per millorar els drets
dels empleats públics, ja de per sí força malmesos per l’actuació
d’un Govern de la Generalitat, que amb el suport parlamentari

dels grups politics CiU i ERC, retalla els drets i salaris dels
empleats públics.
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La Plataforma Sindical de Policies Locals i Autonòmiques sol · licita
una reunió amb el secretari d’Estat de la Seguretat Social
L’escrit per sol·licitar la reunió es va presentar al registre
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
La petició que la Plataforma nacional per l’avançament de
l’edat de jubilació de les policies locals i autonòmiques va
presentar està englobada dins d’una sèrie de reunions que
té establertes dins del seu full de ruta per a la consecució
d’aquest objectiu que s’uneix a la totalitat de totes les policies locals i autonòmiques d’Espanya.
LA PLATAFORMA SINDICAL DE POLICIES LOCALS
I AUTONÒMICS PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT
DE JUBILACIÓ DE LES POLICIES LOCALS I AUTONÒMIQUES
REUNIÓ PRESIDENT DE LA FEMP
CCOO, juntament amb altres forces sindicals i plataformes policials com COP i CSL, en nom de la Plataforma sindical per
l’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals i autonòmiques al registre de sol·licitud de reunió al president de la
FEMP.
La Plataforma en què estem representats el 85% de policies locals i autonòmiques de l’Estat, ha registrat una sol·licitud de
reunió al president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb propostes de gran interès per als col·lectius
de seguretat representats .
· L’avançament de l’edat de jubilació de les policies autonòmiques i locals.
· Projecte de llei de seguretat privada, que es troba en període d’esmenes al Congrés dels Diputats.
· Llei nacional de seguretat pública local.
L’objectiu d’aquesta reunió que com Plataforma demanem està vinculat a la recerca de solucions per determinar les carreres professionals de les policies local i autonòmica, en referència amb l’avançament de l’edat de jubilació i que aquesta
no suposi un problema econòmic greu per als treballadors i les administracions de les quals depenen, considerem que
l’avançament de l’edat de jubilació és una solució viable a curt i mitjà termini, si tenim en compte que aquest model ja és
d’aplicació en altres col·lectius que presten el seu treball en tasques de seguretat i emergència (bombers, ertzaintza)

.

L’exigència de la professió que desenvolupem en serveis de seguretat i emergència hem de fer-la en plenes condicions
físiques amb una adequada protecció, prevenció i reconeixement patològic professional. Condicions que ja demanen una
solució efectiva a la dilatada vida laboral del col·lectiu i implantar alternatives per a aquells i aquelles que no estiguin en
plenitud de les facultats físiques que el nostre lloc de treball requereix.
federació de serveis a la ciutadania
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Inaugurada en el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Exposició “Davant les violències masclistes a l’empresa:
Informa’t, assessora’t, actua!”
La Secretaria de Dona i Cohesió Social de CCOO ha commemorat el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones, amb la inauguració de l’exposició “Davant les violències masclistes a l’empresa: Informa’t, assessora’t, actua!” i la lectura del manifest de CCOO.
Aquesta mostra restarà fins al 30 de novembre al vestíbul de la seu del sindicat a Barcelona (Via Laietana, 16, vestíbul). En
la inauguració, que ha tingut lloc el dilluns 25 de novembre, ha assistit Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya.

federació de serveis a la ciutadania
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Per fi es firma el conveni de Dimarts 26 de novembre
l’Ajuntament d’Almacelles
Per fi   es va signar el Conveni col•lectiu de l’Ajuntament
d’Almacelles
després
d’una
l’assemblea de treballadors i treballadores que hi va donar el seu
vot favorable.
Aquest conveni va ser denunciat
el 2007 i durant tot aquest temps
s’ha estat portant a terme una negociació difícil, al final ha resultat un conveni de mínims, diu el
que marca la llei i no millora cap
concepte, excepte la consolidació
d’ajudes socials (per a estudis,
ajudes medicosanitàries…).
El col•lectiu de treballadores
i treballadors de l’Ajuntament
d’Almacelles mostra satisfacció
per aquest acord, que encara que
sigui de mínims,ha consolidat algunes millores.

CCOO va acollir un acte de la plataforma Aigua és Vida i Reclaiming
Public Water sobre la tendència mundial cap a la remunicipalització de
l’aigua

La conferència estava emmarcada en unes jornades més àmplies on van participar 50 investigadors, sindicats, activistes i gerents d’empreses d’aigua de més de 40 nacionalitats diferents. Des de
la situació de Jakarta amb Suez, als projectes participatius a l’Índia, passant per les condicionalitats
de la Troika a Grècia o les iniciatives a Amèrica Llatina, així com companys d’Àfrica i acadèmics
de la Internacional de Serveis Públics, entre molts d’altres.
PONENTS QUE VAN PARTICIPAR VAN SER:
-Bruno Nguyen - Eau de Paris
-Christa Hecht - Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (Alemanya)
-Dorothea Haerlin - Wasserstich Berlín
-Emilio Pachón - Aguas del Huesna (província de Sevilla)
-Lluc V. Pelàez - alcalde de Figaró - Montmany (Catalunya)
-David McDonald - Universitat de Queen (Canadà)
Ciutats i pobles de tot el món estan prenent el control dels seus sistemes d’aigua després de diversos intents fallits de privatització. Els ponents analitzaran els reptes i els èxits de les seves pròpies
experiències de remunicipalització, i què es pot fer per recuperar l’aigua pública.
_________________________________________________________________

Autobusos de Lleida/Sarbus Grup Moventis vol acomiadar conductors i conductores després d’implantar la nova xarxa
Els treballadors i treballadores d’autobusos de Lleida acorden, per unanimitat, en assemblea general mobilitzacions i no descarten jornades vaga

Assemblea de delegats/des del
sector de mercaderies i logística
de CCOO
A la sala d’actes de CCOO, a
Cornellà, s’ha celebrat una assemblea de delegats i delegades
de CCOO del sector de mercaderies i logística de Barcelona.
El motiu d’aquesta assemblea ha
estat, principalment, la ratificació
de la posició de defensa unitària
del conveni col·lectiu provincial,
que considerem l’única alternativa viable. Igualment s’ha posat
de manifest la voluntat col·lectiva
d’evitar l’atomització de la negociació col·lectiva amb els acords
d’àmbit inferior que algunes empreses estan promocionant

Després de l’assemblea de treballadors i treballadores les seccions sindicals de CCOO i UGT de
l’empresa Autobusos de Lleida manifesten que estan en desacord amb la postura de l’empresa un
cop vist el calendari de treball per a l’any 2014, en el qual es prescindeix del 10% de treballadors
i treballadores. L’empresa ha incomplert per enèsima vegada els acords amb la representació dels
treballadors i treballadores, després d’implantar la nova xarxa, el passat 15 d’abril. En aquest
acord, al qual s’arribà després d’una mediació al Departament d’Ocupació, l’any 2012, l’empresa
prenia el compromís de no acomiadar personal, a canvi es va prorrogar el conveni col·lectiu dos
anys, amb una rebaixa salarial inclosa, aquest compromís amb l’empresa i l’Ajuntament de Lleida
no s’aplica, ja que s’ha acomiadat un total de 25 treballadors i treballadores.
L’externalització del taller i el canvi de vacances han estat una maniobra de l’empresa per justificar
l’acomiadament de persones treballadores. Considerem també que és incongruent que vulguin acomiadar personal quan fins a dia d’avui, el volum d’hores extres és de 6.000 hores per a una plantilla
de 111 treballadors i treballadores.
Les alternatives als acomiadaments que presenten els treballadors i treballadores a les mesures de
l’empresa són, en primer lloc, la reubicació de personal a l’oficina d’atenció al client, que ja hauria
d’estar instal·lat a la zona alta, tal com diu el nou plec de condicions, signat entre empresa i ajuntament. Segonament, la creació de places d’inspecció, ja que no s’estan duent a terme revisions a
l’interior dels vehicles. I en tercer lloc, la confecció d’un calendari de vacances adaptat a les necessitats del servei. Totes aquestes mesures revertirien en la qualitat del servei, ja que, per exemple
l’oficina d’atenció al client es col·lapsa amb molta freqüència.
El comitè d’empresa entén que les mobilitzacions i les jornades de vaga poden crear inconvenients
a les persones usuàries, i el conjunt de treballadors i treballadores l’únic que volen és donar un bon
servei a la ciutadania i per això no voldrien arribar a aquest extrem, sobretot, després de l’esforç
que ha realitzat tota la plantilla amb la implantació de la nova xarxa; xarxa que consideren que té
moltes mancances, que ha rebut moltes queixes dels usuaris i que deixa llocs de la ciutat sense cobertura d’autobús. Els reiterats conflictes amb Sarbus/Grup Moventis demostren la mala gestió de
l’empresa i el poc control que té l’Ajuntament de Lleida sobre el servei, cosa que provoca malestar
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Manifestacions a diferents ciutats convocades per diferents
col·lectius al voltant del #24N

Gran mobilització ciutadana contra els pressupostos antisocials
CCOO ha participat de manera activa en la mobilització ciutadana al voltant del #24N contra la reforma de les pensions
i els pressupostos antisocials. A Catalunya s’han fet manifestacions a Barcelona i Girona el diumenge 24 de novembre, a
Tarragona i Lleida el dissabte 23 i a Tortosa, Vic, Terrassa i Sabadell el divendres 22.
La manifestació de Barcelona ha tingut un seguiment massiu: prop de 200.000 persones protestaven per les polítiques antisocials dels governs català i central.
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LA MOBILITZACIÓ A TV3 CONTINUA
Contra l’estafa del “nou marc laboral” que proposa la direcció. El seu “nou marc” vol dir desregulació d’horaris i jornada,
desaparició de les categories professionals i retallada de salari base. En defensa del Departament Comercial
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