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Comença l’Assemblea sindical oberta de
CCOO de Catalunya
A partir del dilluns, 11 de maig iniciem el procés de
debats cap a l’assemblea sindical oberta, amb la qual
clourem els actes del 50è aniversari.
Volem obrir un procés participatiu ampli dins i fora del
sindicat en diferents formats: amb assemblees territorials de seccions sindicals, amb enquestes d’opinió, que
facilitin la participació a través de les xarxes socials i
la pàgina web, i amb reunions amb entitats i persones
expertes. Tenim programats més de 300 actes i assemblees arreu de Catalunya.
L’Assemblea sindical oberta vol ser un espai de debat
i reflexió obert a la societat per actualitzar el paper del
sindicat i la seva funció davant de la nova realitat social
i laboral.
L’enquesta que teniu a continuació s’emmarca dins de
la celebració del 50è aniversari de CCOO de Catalunya
i les vostres respostes i reflexions serviran per orientar
el sindicat de cara a la seva organització i actuació en
el futur.
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La Xarxa d’Acció Solidària inicia una nova
campanya de recollida de material escolar
Les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística
sobre la pobresa a Espanya destaquen que la població
en risc de pobresa ha augmentat fins al 22,2% durant el
2014, i afecta de manera especial la població infantil,
afectació que arriba al 30,1%. Així, moltes famílies catalanes no poden assegurar el material escolar per als
seus fills i les seves filles.
És per això que davant d’aquesta situació, des de les
entitats de la Xarxa d’Acció Solidaria reprenem la iniciativa d’organitzar una nova campanya de recollida
de material escolar que, com en l’anterior campanya,
serà lliurat a escoles públiques dels barris amb alt risc
d’exclusió social i pobresa.
La llista de material que cal recollir és:
Llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de colors,
maquinetes, retoladors, estoigs, cinta adhesiva, quaderns, llibretes i altres materials fungibles.
Els punts de recollida seran els locals de les entitats de
la XAS.
La campanya és del 15 de juny al 15 de setembre.
S’ha de garantir a tots els nens i nenes l’oportunitat de
desenvolupar els seus estudis amb dignitat i igualtat

Us animem a participar-hi!
https://enquestes.ccoo.cat/index.php/784485/langca
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que són els mateixos que s’han beneficiat amb la
CCOO, contra el trasllat a zones poc cèntriques compra dels mateixos edificis. CCOO es pregunta qui
de Barcelona de dependències administratives de fa el negoci aquí i a costa de qui.
l’Administració de la Generalitat
----------------------------------------------------------------En el DOGC del dia 10 de juny del 2015, s’ha publicat
l’anunci de convocatòria de concurs públic per a
l’arrendament d’un immoble, en construcció o en
projecte de construcció, per ubicar-hi dependències
administratives de la Generalitat de Catalunya, a
l’entorn del passeig de la Zona Franca de Barcelona.
La intenció del Govern és agrupar les conselleries en
dos macrozones: els departaments econòmics a la Zona
Franca i els departaments sociosanitaris als districtes
22@ i Fòrum.

CCOO demana al Govern de la Generalitat els
tràmits legals que permetin la jubilació anticipada
als mossos d’esquadra
Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) de CCOO de Catalunya ens hem adreçat a
la vicepresidenta del Govern de la Generalitat per
sol·licitar que la Generalitat de Catalunya demani
oficialment, i en el termini de temps més breu possible,
al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’inici del
procediment de reconeixement de coeficients reductors
de l’edat de jubilació per als membres del Cos de
Mossos d’Esquadra, regulat en el decret 1698/2011,
procediment que ja s’ha iniciat per als membres dels
cossos de la policia local.

Uns al sud i els altres al nord de Barcelona, però tots
lluny del centre. Concretament, les dependències
administratives que primer es veuran afectades pel
trasllat a la Zona Franca seran les del Departament
d’Economia i Coneixement i les del Departament
d’Empresa i Ocupació.
Així mateix, ens consta que el grup parlamentari d’ICVEUiA ha presentat una proposta de resolució davant de
CCOO denunciem que aquestes “reubicacions” la Mesa del Parlament instant el Govern a realitzar les
suposen allunyar les oficines públiques dels actuacions pertinents per tal que els mossos d’esquadra
ciutadans i ciutadanes als quals han de prestar puguin tenir jubilació anticipada.
servei. Així mateix, situar-se més lluny suposa
incrementar el temps de desplaçament, amb el CCOO demanarà, en breu, una trobada als diferents
consegüent increment de costos de tot tipus que això grups parlamentaris per plantejar-los les propostes i les
suposa per a la ciutadania i per als treballadors i actuacions que permetin aplicar la jubilació anticipada
treballadores que realitzen la seva feina en aquests al Cos de Mossos d’Esquadra.
llocs més llunyans.
A més a més, en aquestes futures dependències de
la Zona Franca no existeix una oferta de transport
públic acceptable, amb la qual cosa es fomenta el
transport privat i els costos mediambientals que aquest
representa. Sembla que en el moment de calcular
l’estalvi d’aquestes “reubicacions” l’Administració
no ha considerat tots aquests costos, que redueixen el
suposat estalvi i que inclús el poden anul·lar.
Per CCOO de Catalunya, el “Govern dels millors”
està malvenent a preus irrisoris el patrimoni de la
Generalitat, el patrimoni de tots els catalans i catalanes;
de ser propietaris d’immobles es passa a pagar uns
lloguers elevadíssims a uns propietaris
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CCOO celebra que es constitueixi un fons eDreams reconeix que no hi havia motius per als
d’habitatges de lloguer social destinat a polítiques acomiadaments
socials, impulsat per la Plataforma pel Dret a
Després de diverses protestes i indignació enfront de
l’Habitatge Digne
Es crea el Fons d’habitatges de lloguer social destinat a
polítiques socials, un parc públic d’habitatge de lloguer
format per pisos de titularitat municipal, de la Generalitat o
de titularitat privada cedits a l’Administració que es posarà
a disposició de les persones i les famílies en risc d’exclusió
residencial.
La gestió del fons i l’acompanyament social que correspongui
serà realitzada directament per les administracions públiques.
El preu del lloguer serà inferior, en un 20%, a la mitjana del
lloguer de mercat de la zona i els contractes seran, com a
mínim, de 5 anys i la seva adjudicació sempre serà pública.
En el cas d’habitatges gestionats per entitats financeres
o grans tenidors cedits al fons, caldrà el compromís que
no realitzin desnonaments de famílies en situació de
vulnerabilitat residencial, tant per impagaments hipotecaris
com de lloguers.
La Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne, de la qual
CCOO som promotors, va impulsar una resolució i una
moció al Parlament de Catalunya de creació d’aquest Fons
d’habitatges de lloguer social destinat a polítiques socials.
Les polítiques d’habitatge social anteriors a la crisi basades
en habitatge protegit en règim de compravenda ja no són
útils actualment, i calia impulsar el lloguer social a un cost
adequat a la capacitat econòmica de famílies amb rendes
baixes.

la direcció de l’agència de viatges eDreams Odigeo i
comandaments del Departament de Customer Care a
Barcelona, CCOO ha aconseguit que l’empresa reconegui
l’acomiadament improcedent del seu extreballador Jaime
Álvarez, acomiadat de manera disciplinària el passat mes
d’abril del 2015.
Divendres dia 5 de juny, els serveis jurídics de CCOO
Catalunya van promoure un acord amb la direcció de
l’empresa després de les protestes del 3 de juny, en el
qual es reconeixia que no hi havia motius per acomiadar
el treballador. Jaime no solament va tenir reconeguda la
improcedència, també es van revocar les dues sancions
imposades per la patronal amb la respectiva compensació
econòmica dels dies en els quals va estar sense salari.
CCOO ha demostrat una vegada més que l’acció sindical
i la protesta serveix per fer costat a aquells treballadors i
treballadores que estan sofrint aquest tipus d’injustícies al
seu centre de treball.
Les protestes seguiran de forma continuada per a la
readmissió de Damien i Diana, dos sindicalistes acomiadats
després de presentar-se en una candidatura per a les eleccions
sindicals a eDreams International Network.

Per consolidar el parc públic d’habitatge de lloguer es crea
el grup de treball del fons, amb CCOO, UGT, CNJC, ACM,
FMC, CONFAVC, ECAS, Càritas, UCOC, Justícia i Pau.
CCOO celebrem que sigui una realitat el Fons d’habitatges
de lloguer social destinat a polítiques socials com a resposta
a les dificultats d’accés a un habitatge digne de moltes
persones i famílies per la via del lloguer social. Tot i això,
continuem reclamant el lloguer forçós dels habitatges buits
procedents d’entitats financeres, especialment aquelles que
han rebut ajuts públics, perquè puguin incorporar-se al parc
públic de lloguer social.
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CCOO celebra la rectificació de la Generalitat sobre CCOO valora el nou conveni col·lectiu de
PortAventura
el nou model de gestió dels parcs naturals
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació I Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (DAAM),
deixarà sense efecte l’acord de la Comissió tècnica de la
funció de modificació de la relació de llocs de treballs del
directors-gerents dels parcs naturals de Catalunya. Com a
conseqüència d’això, cancel·larà els expedients de remoció
que havia obert i notificat per cessar els directors dels Parcs.
Lògicament tampoc portarà a terme el procés de selecció,
per lliure designació del conseller, dels 10 nous directorsgerents de parcs.

Davant les diferents informacions que han aparegut en els
darrers dies sobre el nou conveni col·lectiu de PortAventura,
CCOO de Catalunya vol valorar especialment alguns dels
seus continguts.

Per tot plegat, els actuals 12 directors de parcs naturals de
Catalunya mantindran els seus llocs de treball.

El conveni recull també una garantia d’estabilitat en
l’ocupació assegurant l’aplicació del conveni de PortAventura als treballadors i treballadores malgrat que es facin externalitzacions.

Des de CCOO ens felicitem d’aquesta rectificació del conseller Josep Maria Pelegrí, fruit de la pressió sindical i de
la moció aprovada per Parlament de Catalunya, a proposta
de la diputada Hortènsia Grau del grup parlamentari d’ICVEUiA, de paralitzar els expedients de remoció.
Des de CCOO reiterem la necessitat d’augmentar les dotacions de personal i les inversions econòmiques dels parcs
natural de Catalunya, ja que en els darrers anys (20102014) han patit una reducció del 30% del personal i un 60%
d’inversions en manteniment. CCOO seguirà defensant els
parcs naturals com un espai públic, un servei públic, per al
conjunt de la ciutadania. Els Parcs Naturals no poden ser un
negoci

El conveni recull la conversió de contractes eventuals a
indefinits. Aquest any 2015 es convertiran 100 contractes,
l’any 2016, 50 més, i tot això independentment dels que
també farà falta convertir en el moment de l’obertura de la
Zona Ferrari.

El conveni garanteix el manteniment del poder adquisitiu
dels treballadors i treballadores de PortAventura mentre duri
la vigència del conveni i, a més, tindran una paga que dependrà dels resultats econòmics del parc. Per a l’any 2015
està previst un increment salarial del 0,70% més uns plusos
augmentats que recull aquest conveni: tot plegat l’augment
salarial supera l’1%.
El conveni millora aspectes socials de la plantilla de PortAventura, com la possibilitat de demanar una excedència de
fins a tres anys per cura de fills o persones dependents, entre
d’altres, amb reserva garantida del lloc de treball.
Finalment, CCOO vol destacar també el nou contracte que
recull el conveni, destinat a persones que mai hagin tingut
un contracte de treball, sense límit d’edat. Aquest contracte
té un límit de tres mesos, és per una sola vegada per treballador i unes condicions salarials que recullen el salari mínim
interprofessional més un plus de transport i un plus de polivalència. Un cop transcorreguts els tres mesos, el treballador
pot passar a la categoria establerta a PortAventura.
CCOO vol recordar que actualment és el sindicat majoritari
a PortAventura, després de les darreres eleccions sindicals
celebrades a l’empresa i on la majoria de treballadors i treballadores van escollir democràticament aquesta candidatura.
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El nou conveni de transport de viatgers de Lleida A Catalunya, l’IPC, amb un 0,1%, recupera índexs positius. Es manté el diferencial amb l’indicador estatal per
dóna estabilitat al sector i l’enforteix
El 10 de juny, CCOO de Lleida i UGT de Lleida van signar
el Conveni col·lectiu de transports de viatgers de la província de Lleida per als anys 2015-2016, amb un augment salarial de l’1% per al 2015 i de l’1,5% per al 2016.
La signatura d’aquest conveni ha estat precedida per 3 anys
de contenció salarial del sector. Malgrat que el darrer conveni va caducar l’any 2013, els treballadors i treballadores
del sector, durant el 2014, van fer un gest de responsabilitat
envers les seves empreses mantenint congelat el sou, ja que
era un any molt delicat per al sector.

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

CCOO de Catalunya considera que
l’escenari de recuperació de l’IPC fa necessaris
els increments salarials i les clàusules de
garantia del poder adquisitiu dels salaris

l’encariment dels productes d’alimentació i els serveis bàsics.

La inflació de la zona euro, amb una taxa del 0,3%, també
recupera índexs positius, a causa de l’increment del preu del
petroli. Es redueix 1 dècima respecte de l’IPC harmonitzat
espanyol, que se situa en el -0,3%, que ajuda a la competitivitat de les empreses exportadores espanyoles tot i que encara mostra l’estancament de la demanda interna i evidencia
que cal un canvi de polítiques econòmiques a Europa per
canviar aquesta situació.
En aquest context:
- Cal incrementar salaris i pensions per recuperar el poder
adquisitiu, la creació d’ocupació de qualitat per poder recuperar la demanda interna i el consum i la creació d’una
renda garantida de ciutadania per a qui no té recursos, i donar respostes d’emergència per fer front als casos urgents
de pobresa i exclusió social. Per això els increments pactats
a l’Acord de negociació col·lectiva poden ajudar que els
increments salarials i el manteniment del poder adquisitiu
siguin una realitat.
- Han d’acabar les polítiques de retallades i ha de fer-se política per a les persones, amb control de preus públics i privats
i dels marges empresarials, sobretot pel que fa als serveis
bàsics com l’electricitat, el transport, l’energia o l’aigua, que
estan perjudicant especialment les persones amb rendes baixes.
- Cal una reforma fiscal progressiva que incrementi el que
han de tributar les rendes del capital, persegueixi el frau i
l’evasió fiscal i redueixi impostos indirectes com l’IVA dels
productes i serveis de primera necessitat de les llars.

L’índex de preus de consum (IPC) del mes de maig a escala
estatal, amb un -0,2%, recupera 4 dècimes respecte del mes
anterior, com a conseqüència de l’augment del preu dels carburants i dels aliments.
La inflació subjacent, és a dir, l’estructural, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants, també recupera dues dècimes i se situa en el 0,5%,
en especial pels preus dels serveis telefònics i dels hotels
i restaurants. Aquest índex reflecteix la situació real de
l’economia, que continua marcada encara per l’estancament
del consum intern, motivat per l’empobriment de la majoria
de la població i la pèrdua de poder adquisitiu per fer front a
les necessitats bàsiques.
federació de serveis a la ciutadania

5

NÚM 141 juny 2015

La FSC ha programat més 60 assemblees de seccions sindicals, per posar en pràctica l’Assemblea Sindical Oberta, una aposta estratègica per fer crèixer el nostre sindicat, perquè
si tu participes CCOO avança. Volem escoltar opinions i propostes sobre el nostre sindicat,
sobre la participació a l’empresa, al mateix sindicat i a la societat; com millorar l’organització i l’afiliació; les prioritats laborals i socials; com millorar l’acció sindical i desenvolupar
noves fòrmes de lluita, i els valors i l’ètica sindical
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