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El sector aeri de CCOO es manifesta contra la privatització
d’AENA
300 treballadors i treballadores del sector aeri de l’aeroport del Prat de Llobregat s’han manifestat durant una hora a la Terminal-1.
La concentració que s’inscriu en un conjunt de mobilitzacions, encaminades a mostrar el rebuig a la privatització de l’organisme públic empresarial,
depèn del Ministerio de Fomento i gestiona 47 aeroports i 2 heliports a tot
l’Estat.
L’empresa ha tingut l’any 2013 uns beneficis nets de 715 milions d’Euros,
i es finança amb l’activitat econòmica que es genera als aeroports, però tot i
així el govern del PP la vol privatitzar.
La privatització suposaria reduir inversions, tancament d’aeroports, augment
de taxes, increment del preu del bitllet i el deteriorament de la qualitat i la
seguretat.
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Les polítiques d’austeritat imposades en tots els Estats de la
UE han tingut greus efectes: han destruït ocupació, empobrit
a les persones, han deteriorat les condicions de treball i el
propi Dret del Treball.
Europa té potencial per combatre la crisi. Té persones qualificades, base industrial, serveis públics, educació, desenvolupament i innovació... i un Estat de benestar inclusiu que no
pot reduir-se en la seva eficàcia
Europa necessita superar la crisi, els seus efectes i construir
un “nou contracte social” com alternativa a l’avanç del capitalisme, en la seva versió més salvatge, neoliberal, que s’està
mostrant incompatible amb la pròpia democràcia europea.
A l’Estat espanyol tenim diferents exemples de legislació,
projectes de llei, que tendeixen a deixar sense efecte drets democràtics, i greus actuacions del poder judicial criminalitzant
l’exercici del dret constitucional de vaga tot demanat peticions fiscals de presó a sindicalistes i en un cas concret amb
sentència ferma a dues companyes, sense cap prova incriminatòria del que se les acusa, uns fets que en un país normal
no passaria de multa, aquí tenen una condemna de 3 anys i 1
dia per , diuen, llençar pintura a una piscina d’una instal•lació
esportiva durant una vaga.
CCOO té alternatives a les polítiques econòmiques, i està al
capdavant de la defensa dels drets socials, laborals i democràtics perquè ens cal donar un tomb a la situació actual, i el
proper dia 25 de maig és un moment fonamental per exigir
a les organitzacions polítiques que es posicionin contra les
polítiques de la Troika.
El proper dia 25 de maig a les eleccions al Parlament Europeo, i CCOO des de la seva independència que no pas indiferència crida als treballadors i les treballadores a participar,
a ser agents actiu, però demanem que es participi amb el vot
vers aquells partits i opcions polítiques que recullin les posicions que com sindicat venim defensant, contra les polítiques de retallades i de destrucció que s’han impulsat des de
la Troika i que diferents governs estan aplicant. El Parlament
Europeu té la potestat d’elegir als membres de la Comissió
Europea que són els que impulsen determinades polítiques i
és per això que ens calen opcions favorables als interessos de
la majoria, dels treballadors i les treballadores.
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CONSTITUÏTS ELS
INTERCOMARCALS:

SINDICATS
Higini Pi nou Secretari General del Sindicat Intercomarcal del
Baix Llobregat-Alt Penedès-Anoia-Garraf

DEL VALLÈS OCCIDENTA-CATALUNYA CENTRAL
DEL BAIX LLOBREGAT ALT PENEDÈS ANOIA GARRAF

Miguel Sabalete nou Secretari General del Sindicat Intercomarcal
Vallès Occidental-Catalunya Central
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El Partit Popular trenca novament el consens
polític i social en matèria de Funció Pública

L’Àrea Pública de CCOO, sindicat majoritari en la Funció
Pública, denuncia que el Grup Parlamentari Popular ha
utilitzat l’últim dia del tràmit d’esmenes al Projecte de Llei
de Racionalizació del Sector Públic per modificar novament
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). “Aquestes
esmenes, que afecten fonamentalment al personal interí i
al militar, no han estat ni negociades ni comunicades amb
caràcter previ a les organitzacions sindicals representatives,
mantenint amb això la senda de les decisions unilaterals que
caracteritzen al ministeri de Cristóbal Montoro i al partit del
Govern en matèria de Funció Pública”.
CCOO ja ha manifestat als responsables ministerials la seva
oposició a aquestes propostes, tant per la forma ―gairebé
d’amagat i sense prèvia negociació ni diàleg― com pel
fons de les mateixes, i mantindrà reunions amb els diferents
grups parlamentaris per tractar de frenar la seva aprovació
en la forma en la qual actualment estan redactades.
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En una altra de les esmenes introdueixen una nova disposició,
intolerable per al sindicat, que permetrà a les diferents
administracions l’obertura de places de funcionaris civils
per a la seva ocupació per militars de carrera, sense establir
ni tipus de places ni la justificació d’aquesta obertura. A
més, en la regulació que estableix l’esmena es planteja un
règim mixt, exclusiu i excepcional, tant de mobilitat com
de règim laboral per al personal militar que presti serveis en
l’administració civil. CCOO destaca que això és alguna cosa
completament excepcional en el dret administratiu espanyol
i que podria ser contrari a l’ordenament jurídic.
“El Govern amaga la seva incapacitat per estabilitzar i
dignificar l’ocupació del personal militar buscant sortides
laborals que alleugin el malestar de les plantilles, apostant
per la militarització de l’Administració civil, especialment
determinades places, com per exemple protecció civil
o policia local, que legalment són i han de seguir sent
plenament civils”, conclou CCOO.

De les esmenes presentades, una de les més negatives, en
opinió de CCOO, és la que modifica l’article 10 del EBEP,
el qual regula el treball dels funcionaris interins. El PP
planteja que les diferents administracions puguin utilitzar
aquests contractes de manera arbitrària per a llocs de treball
estructurals, sense obligació alguna de cobrir de manera
reglamentària les corresponents vacants i sense que existeixi
limitació alguna a la concatenació de diferents programes
temporals.
A més, es permet a l’administració corresponent la lliure
mobilitat funcional i geogràfica de les persones que tinguin
aquest tipus d’interinitat (i la interinitat per acumulació de
tasques), en permetre que pugui modificar-se la plaça que
ocupen lliurement amb l’única limitació que obeeixi al
mateix programa temporal. “En definitiva, suposa substituir
ocupació pública de qualitat, a través d’ofertes d’ocupació
pública, per treball precari”.
CCOO sospita que el fet de proposar la lliure mobilitat
funcional i geogràfica del personal interí pot ser l’avantsala
del que, en la seva opinió, pretén el Govern, que seria ampliar
aquesta mateixa mobilitat funcional i geogràfica a la resta
del personal de l’Administració Pública.
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La direcció d’UNIPOST insisteix en la política desmantellament de la xarxa de distribució a força de ERTES
i ETS successius, que han enfonsat els ingressos per la seva
d’enfonsament
El 8 de maig, després de la reunió del Comitè Intercentres
d’ Unipost celebrada en el marc del període de consultes
de l’ERO, l’empresa ha tornat a demorar la constitució de
la Comissió Negociadora per tractar de seguir negociant
il·legalment amb la minoria sindical, UGT i USO, i contra la
majoria sindical representativa que lidera CCOO.
Després d’analitzar la documentació lliurada a l’anterior reunió del 30 d’abril, CCOO acusa a l’empresa d’oferir una informació esbiaixada i maquillada a l’auditoria encarregada
de realitzar el “Informe de situació d’Unipost” perquè com
es reconeix en el mateix no s’han contemplat “situacions estratègiques o polítiques” per a la seva elaboració.
L’empresa catalana, l’accionista majoritari de la qual és la
família Raventós, que basa l’acomiadament dels gairebé 400
treballadors en la crisi com a causa principal, oculta que la
major de les causes es deu a la mala gestió d’un Empresari,
el Sr. Raventós, que ha articulat el projecte en el monocultiu
de la carta, renunciant a la diversificació, en el
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incapacitat per complir amb les condicions dels concursos
adjudicats, a més de practicar una política d’enfonsament
de preus que impedeix cobrir els costos. CCOO ha exigit la
immediata reversió d’aquesta política d’enfonsament.

L’ERO no és la sortida a una nefasta gestió i, segons el parer
de CCOO, eliminar la xarxa, és a dir, treballadors i treballadores, el major capital que té l’empresa com a únic projecte
empresarial, abocarà a Unipost a la seva destrucció per
la fugida de clients.
En definitiva, Unipost ha optat per un projecte empresarial
austericida, que fa aigües i el camí de les quals no comparteix CCOO perquè és viable ha de tenir, com així es
recull en l’informe, finançament addicional extern i donada
la pròpia idiosincràsia del tipus d’activitat que desenvolupa
és necessari tenir plantilla per complir amb els compromisos
adquirits amb els clients.
CCOO acudirà novament amb aquest ERO als tribunals a
defensar el que l’empresa es nega a negociar de debò en la
Comissió de Negociació.
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Guanyada pel Gabinet Tècnic - Jurídic de CCOO El TSJC reconeix el suïcidi d’un treballador
de Catalunya

com a accident laboral

Una sentència obliga l’Ajuntament d’Arenys
de Mar a retornar al seu personal laboral
part de la paga extra suprimida el Nadal del
2012
Una nova sentència del Jutjat Social de Mataró reconeix el
dret d’un col·lectiu de treballadors i treballadores d’una Administració pública a cobrar part de la paga extra del desembre del 2012, que va ser suprimida pel Reial decret Llei
20/2012 de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària
de foment de la competitivitat, de 15 de juliol, aprovat pel
Govern central del Partit Popular.
En aquesta ocasió la sentència resol que el personal laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Mar (Maresme) té dret a
percebre la part proporcional de la paga extra del Nadal del
2012 reportada fins el moment de l’aprovació del Reial decret Llei del 15 de juliol.
Aquesta sentència ha estat guanyada pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya.
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una
sentència on es reconeix com a accident laboral el suïcidi
que va patir un empleat públic de la Generalitat (agent rural)
a conseqüència de la pressió derivada de la seva feina. Amb
aquesta decisió del TSJC es revoca una primera sentència
d’un jutjat de Lleida on es desestimava la demanda interposada per la dona i els fills del treballador mort.
La sentència recull que si bé l’argument de presumpció de
laboralitat pot quedar minvat pel caràcter voluntari que té el
fet del suïcidi, no és menys cert que aquest es produeix en
ocasions per una situació d’estrès o transtorn mental que pot
derivar de factors relacionats amb el treball. Els fets provats
d’aquest cas demostren, segons el TSJC, que el treballador
mort es va llevar la vida a conseqüència de la seva feina i de
la responsabilitat que li va provocar un fet vinculat amb el
seu lloc de treball.
La sentència reconeix a la vídua el dret al cobrament de la
pensió sol·licitada, pensions d’orfandat per als dos fills de
la parella, així com una indemnització a la qual haurà de fer
front la Generalitat, mitjançant la mútua d’accidents de treball, com a empresa responsable on treballava el funcionari
mort.
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CCOO celebra que no s’externalitzi el
Departament Comercial de TV3
El Consell de la CCMA renuncia a la privatització del Departament Comercial de TV3
Que la Direcció tiri enrere la seva pretensió d’externalitzar el
Departament Comercial de TV3, la segona font d’ingressos
de l’empresa, és una molt bona notícia per als treballadors
de TV3 i per al futur de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA). Això implica mantenir el control de
la publicitat i no cedir a tercers la cartera de clients ni la
graella de programació.
Les pressions polítiques i la insistent campanya portada a
terme pels treballadors de TV3 han estat determinants per
revertir una nefasta decisió estratègica d’en Brauli Duart, a
qui se li han de demanar responsabilitats.
Enhorabona a tots els treballadors del Departament Comercial de TV3, que amb la seva fermesa i unitat han mantingut el conflicte en primera línia, aportant raons i arguments,
sense donar un pas enrere i resistint les pressions que els
volien fer fora de TV3 “voluntàriament”.
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Acord judicial a CLECE, SA,
encarregada dels serveis d’atenció
domiciliària a Sabadell

L’acord adoptat per les parts aquí presents té la mateixa eficàcia
que l’estipulat en conveni col·lectiu i posa fi al conflicte amb
l’obligació de complir el que en ell s’hi estableix.”

La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central va aconseguir, el 6 maig del
Amb aquest acord les treballadores recuperen un dret negat injus2014 un acord judicial entre la Secció Sindical de CCOO del centre
tament i il·legalment per CLECE, SA.
de treball de Sabadell de CLECE, SA, empresa encarregada dels
serveis d’atenció domiciliària a aquesta població, i la direcció de
Des del Sindicat Intercomarcal de CCOO del Vallès OccidentalCatalunya Central s’impulsaran les accions necessàries, tant sindil’empresa.
cals com legals, perquè les empreses ubicades en el seu àmbit intercomarcal respectin responsablement els drets dels treballadors
El Jutjat número 2 de Sabadell resol el procediment judicial de
i treballadores aconseguits en la negociació col·lectiva, ja sigui
conflicte col·lectiu interposat per CCOO, reconeixent a les trebad’empresa o de sector, així com exigirà el compliment de la legislladores la plena aplicació dels acords assolits el dia 23 de novlació social vigent.
embre del 2011, davant del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC),
amb l’anterior empresa adjudicatària de l’atenció domiciliària:
----------------------------------------------UTE Sergesa Hogar, S.A. - Pròxims Serveis a Domicili E-I, S.L.
(UTE SAD SABADELL). Certament, des del novembre del 2012,
data en què es va produir la subrogació dels serveis i de les treba- El sector ferroviari de CCOO es concentra a
lladores, CLECE, SA no respectava aquests acords.
l’estació de Sants
Textualment l’acta de la secretària del Jutjat número 2 de Sabadell
recull:
“L’empresa CLECE, SA reconeix que estan vigents els acords assolits el 23 de novembre del 2011 que es van fer constar de manera
literal en el fet TERCER de la demanda:
1- Establir com a temps mínim entre desplaçaments 5 minuts als
quals no els és aplicable el coeficient de fatiga que s’esmenta més
avall.
2- La compensació dels temps de desplaçament entre domicilis
tindrà el següent tractament, segons el mitjà que s’hi utilitzi:
- DESPLAÇAMENTS A PEU: a l’hora que es registri la pàgina
d’Internet “VIA MICHELIN” per als desplaçaments a peu, se’ls
sumarà l’11%.

El sector ferroviari de CCOO es va concentrar ahir dimecres 14 de
maig a l’entrada del checking de l’AVE de la estació de Sants per
a exigir a Adif i a l’empresa Hispalis (adjudicatària del servei del
checking d’entrada a l’AVE) que aboni els sous dels treballadors i
treballadores dels darrers mesos.
Hispalis va finalitzar l’adjudicació del servei el passat desembre i
Adif va prorrogar el contracte però no li va pagar el servei.
Des del sector ferroviari de CCOO volem que Hispalis aboni els
salaris dels treballadors i treballadores el més aviat possible, normalitzant les relacions laborals.Així mateix demanem aAdif que
faci possible que Hispalis cumpleixi amb les seves obligacions
vers els seus treballadors i treballadores.
El suport del sector ferroviari de CCOO als treballadors i treballadores d’Hispalis continuarà fins que no es formalitzin els sous
endarrerits.

- DESPLAÇAMENTS AMB BUS: el temps que registri la pàgina
d’Internet “VIA MICHELIN” per als desplaçaments a peu, sense
incrementar l’11%. En aquest cas l’empresa abonarà el preu del
bitllet d’autobús a la treballadora.
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