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CCOO de Catalunya, planteja a l’Ajuntament de L’Audiència Nacional declara il·lícita la
Barcelona una Taula de concertació per a abordar retallada del 5% a la plantilla de TV3
(comunicat del comitè d’empresa)
les següents qüestions:
La sentència de l’Audiència Nacional condemna
la
direcció de la Corporació Catalana de Mitjans
• Prioritzar de manera acordada la recuperació de la gestió dels serveis des
Audiovisuals
(CCMA) a abonar als treballadors de
de l’administració municipal.
TV3
totes
les
quantitats descomptades sota el con• Analitzar quins serveis poden ser municipalitzats, en quins terminis i concepte
“RAV”
(reducció
Acord de viabilitat) des de
dicions.
l’1
de
gener
del
2013,
amb
una condemna afegida
• Garantia de l’ocupació i de compliment dels principis legals sobre accés a
del
10%
d’interessos
de
demora.
l’ocupació pública de Publicitat, Igualtat, Mèrit i Capacitat.

1. Gestió directa dels serveis. (Remunicipalització)

2. Contractació pública de Serveis

• Compliment dels convenis de sector en la seva integritat.
• Garanties d’estabilitat en l’ocupació.
• Subrogació garantida en les clàusules de les licitacions.
• Control públic i sindical de la gestió les subcontractacions.
• Protocol de bones pràctiques en les contractacions públiques.
• Responsabilitat social de les empreses licitadores.

Aquesta sentència va en la mateixa línia que la que
va dictar el Tribunal Suprem el mes de febrer per
les retallades a Catalunya Ràdio. En aquell moment
el comitè d’empresa ja va advertir que el cas era
idèntic per als treballadors de TVC i que calia la
supressió immediata de la retallada i la devolució
dels diners il·legalment descomptats des del 2013.

3. Establiment d’un salari mínim de ciutat a totes les licitacions i Recordem que els treballadors de la CCMA vam
acceptar en referèndum una retallada voluntària i
serveis

temporal del 5% durant els anys 2011-2012. L’acord
comprometia la direcció amb el manteniment de la
plantilla, però des de l’any 2013 han continuat fent
contradiu el conveni 131 de l’OIT referit a la fixació del Salari Mínim Inter- la retallada il·lícita, han acomiadat més de 300 treprofessional.
balladors fixos i han eliminat els col·laboradors i
treballadors temporals.
Per a seguir les recomanacions de l’OIT en matèria de Salari Mínim Interprofessional, i que aquest es correspongui amb una remuneració digna, per Ara cal veure si la direcció de la CCMA presentarà
sobre del llindar de la pobresa, el salari mínim hauria de garantir almenys el recurs sobre la sentència davant del Tribunal Su60% del salari mitjà en el territori, tal com planteja la Carta Social Europea. prem. Cal dir, però, que esgotar la via jurídica, que
La precarització de les condicions laborals, d’una banda, sumat a que el cost ja els ha dit en totes les instàncies que la retallada és
de la vida a Barcelona i Àrea Metropolitana és força més elevat que a altres il·legal, només fa perdre temps a la justícia i malbaciutats de l’Estat, està enfonsant la capacitat adquisitiva dels treballadors en rata recursos públics.
l’àmbit territorial de Barcelona, arribant a situacions salarials indignes.
CCOO de Catalunya proposa a l’Ajuntament de Barcelona que fixi un salari
mínim de ciutat que permeti a qualsevol persona viure dignament, d’acord
al cost real de la vida a Barcelona (entenent que un salari mínim de ciutat és
el que permet a qualsevol persona viure dignament en l’entorn de Barcelona, tenint en compte els costos d’habitatge, alimentació, energia, formació,
cultura, transport, etc.).
En l’actualitat el Salari Mínim Interprofessional ha perdut poder adquisitiu,
fins el punt de representar a Espanya el 40,6% del salari mitjà. Aquest fet

Cal que el mínim aplicable sigui el salari del Conveni del sector corresponent.
En qualsevol cas, aquest salari no hauria d’estar mai per sota del referit mínim (OIT) que garanteixi almenys el 60% del salari mitjà de la ciutat. Aquest
salari mínim ha de ser d’aplicació a qualsevol empleat ja sigui de l’administració municipal o de qualsevol empresa subsidiària o subcontracta en la
licitació de obres i serveis per a la ciutat
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La Generalitat malbarata el patrimoni
públic. Quins interessos econòmics hi ha al
darrere?
CCOO estem fent un seguiment dels moviments que la
Generalitat està realitzant, pel que fa a la venda del seu
patrimoni i a la seva adjudicació. Està clar que és molt difícil
poder investigar quan et deneguen qualsevol document,
com ara el contracte de lloguer a 20 anys, amb els seus
annexos, de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
De cop i volta, a la Generalitat li han entrat moltes presses
per traslladar els treballadors i treballadores de l’ATC a la
Zona Franca (sense gairebé transport públic, sense Pla de
mobilitat, sense serveis de cap tipus i molt distanciat del
centre, tant per a la plantilla com per als usuaris i usuàries).
L’ATC tenia un contracte de lloguer a 20 anys que s’ha fulminat
de cop i volta. Quan els delegats i delegades de CCOO en
demanem còpia, fent cas del portal de transparència, no ens
la donen. Per què? Què hi consta als annexos del contracte,
que no hi ha manera de poder-hi accedir? Més informació.
TORRE MUÑOZ
Es ven a l’empresa NADLAN, controlada per Morri Benisthy
Moshe, amb interessos en el Govern d’Israel i amb la
Generalitat. És molt curiós que aquesta empresa es constituís
justament el passat 19 de maig, quan s’havia iniciat el procés
de venda. Aquesta empresa va iniciar la seva activitat el 3
de març, abans d’estar constituïda legalment. La Generalitat
garanteix a aquesta empresa el pagament d’un lloguer de
122.000 € mensuals fins al trasllat del personal a la Zona
Franca. El preu de venda de Torre Muñoz és irrisori: 41,5
milions, quan a 250 metres s’ha venut l’edifici del Deutsche
Bank per 90 milions.
ICV, en la sessió parlamentària del dia 9 de juliol, pregunta
a la consellera de Governació quina relació té l’empresa
Nadlan (compradora de Torre Muñoz) amb l’inversor
israelià, que es va interessar per entrar en el capital de
l’empresa de motocicletes GAS GAS, en procés de liquidació
mercantil perquè l’operació no va arribar a bon port. ICV
li demana a la consellera de Governació, Meritxell Borràs,
que desmenteixi tota aquesta informació. Demana que
desmenteixi que no hi ha hagut gestions de l’ambaixada o
el consolat d’Israel per a la venda dels edificis.
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Es ven Torre Muñoz a aquesta empresa un mes abans
que estigui constituïda la societat i, a sobre, li garanteixen
1.464.000 € anuals de lloguer! Quins interessos hi ha al
darrere? Qui surt guanyant en totes aquestes mogudes?
Està clar que els treballadors i treballadores NO!
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES. MÉS CURIOSITATS
(PER DIR-HO D’UNA MANERA SUAU). QUANT VAL EL
LLOGUER DE LA SEU CENTRAL D’ECONOMIA I FINANCES?
El 2013 la Generalitat es ven l’edifici de la rambla de
Catalunya per 23 milions d’euros a FINAF 92, però pagant
un lloguer d’1.500.000 € anuals.
AXA I FIRA 2000 (FA DE MAL PENSAR)
El mes de maig, Fira 2000 (de la qual és president el Sr.
Salvador Estapé, director general de Patrimoni i responsable
de tots aquests moviments), adjudica el dret d’uns terrenys
de la Zona Franca, per 99 anys, a AXA, per 15.000.000 €,
que podrà pagar còmodament en 7 anys, i el Govern de
la Generalitat li fa un concurs a mida perquè en aquest
terreny li lloguin l’edifici d’oficines que hi faran, durant 20
anys per 2.500.000 € anuals. És a dir, a AXA li surt gratuït, ja
que amb el lloguer que paguen durant els primers set anys,
ja li amortitzen la despesa. Té 13 anys més per amortitzar
l’edifici i encara li queden 79 anys per fer-hi negoci. TOT
AIXÒ FA MOLTA PUDOR! Gairebé podem endevinar qui
guanyarà la licitació, ja que és un vestit a mida.
La consellera no respon res sobre el Pla de mobilitat ni
sobre la negociació amb els representants dels treballadors
i treballadores d’aquest pla. Tampoc diu res sobre la millora
del transport per als funcionaris i funcionàries afectats,
que, a més, serà en breu, tal com diu ella mateixa. Tampoc
contesta ni rebat cap de les dades de les presumptes
irregularitats de la venda i del comprador (representant del
capital sionista) de Torre Muñoz. Tampoc no contesta res
sobre les relacions entre Fira 2000 (de la qual és president,
Salvador Estapé), l’empresa AXA i la Direcció General del
Patrimoni (de la qual és director general Salvador Estapé).
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El Govern de la Generalitat es nega a negociar
el retorn de les pagues i fa una oferta d’ocupació
pública absolutament insuficient per millorar els
serveis públics i reduir la contractació temporal
A la sessió de la Mesa General convocada pel Govern amb 3
mesos de retard sobre la seva obligació legal que és d’un mes a
comptades de la demanda d’una de les parts. Els 3 sindicats que en
formem part (CCOO, UGT i IAC) vam fer la pertinent sol·licitud
amb data 13 de març de 2015.
A la reunió de la Mesa General es van tractar els punts següents a
proposta sindical:
1. Oferta pública d’ocupació. Recuperació i ampliació dels
llocs de treball perduts
La Generalitat basant-se enl marc legal vigent (article 35 de la Llei
2/2015 de pressupostos, que limita el nombre de places al 50% de
la taxa de reposició respecte de l’any 2014) ens diu que el màxim
de places que pot convocar són 1230.
CCOO rebutgem l’oferta per insuficient i perquè significaria crear
falses expectatives al conjunt de treballadors i treballadores. El dia
d’avui, el personal interí i suposa més de 32.000 persones. Oferirne 1230 és molt insuficient. Les 1230 places representen només un
3’7% del personal interí actual.
Davant d’aquest desacord, l’Administració diu que estudiarà
si continua endavant amb l’oferta pública d’ocupació o la
retirarà (una actitud de xantatge). Demanem voluntat política
d’ampliació per al 2016, però no assumeixen cap previsió.
CCOO DEMANEM QUE HI HAGI UNA OFERTA
IMPORTANT DE PROMOCIÓ INTERNA, JA QUE NO TÉ
LES LIMITACIONS DE LA TAXA DE REPOSICIÓ.
2. Acompliment de l’Acord de la Mesa de 26 de gener de 2015
sobre el retorn dels 44 dies de la paga del 2012, equivalent al
24,04%, per a tots i cadascun dels treballadors i treballadores
de la Generalitat de Catalunya.
El govern manifesta que els errors en el càlcul i per tant del
pagament a les nòmines del mes de març van ser deguts a unes
incidències informàtiques i que aquest mes de juliol està previst
que facin efectives les diferències econòmiques.
Des de CCOO, els hi hem manifestat més d’una ocasió que no
poden atribuir a errades informàtiques ni de càlcul , una decisió
que pretenia aplicar el descompte del 5% sobre un salari superior
al realment cobrat el 2012 .
Si han rectificat, és per què CCOO van denunciar des del primer
moment que s’estaven apropiant de forma no licita, d’una part del
nostre salari

federació de serveis a la ciutadania

núm 142
AL TANCAMENT DE LA PUBLICACIÓ, EL CONSELL GOVERN
HA ACORDAT L’OFERTA PÚBLICA ABSOLUTAMENT
INSUFICIENT QUE VA PRESENTAR A LA MESA GENERAL, HI
HO FA SENSE NEGOCIAR, IMPOSANT ,COM ÉS EL SEU ESTIL

CCOO també demanem que en nòmines posteriors desaparegui el
descompte del 5% sobre el 2012 , de tal manera que tothom hagi
recuperat efectivament el 24,04% del retorn de la paga de 2012.
3. Establir un calendari de negociacions per recuperar les
pagues del 2013, 2014 i el que quedés pendent del 2012.
En aquest punt, fem al·lusió a la reunió d’àmbit estatal de l’AGE
(Administració General de l’Estat) que va tenir lloc el 16/07/2015,
i que es realitzarà el 30/07/2015 de la Mesa General de la Funció
Pública, on es preveu que es parlarà de la recuperació de la resta
de la paga del 2012 així com d’algun dia d’assumptes propis, dies
de premi per antiguitat, descongelació salarial, ofertes públiques
d’ocupació eliminant les taxes de reposició...
CCOO demanem una previsió també de recuperació de les pagues
del 2013 i del 2014 que va retirar únicament la Generalitat de
Catalunya.
El Govern respon que respecte a la part de la paga pendent
de 2012 farà allò que li digui el Govern Central, però les de
2013 i 2014 que depenen de Catalunya, de moment no tenen
cap intenció a fer efectiu el retorn al conjunt de treballadors i
treballadores.
CCOO deixem clar que el Govern de la Generalitat no té cap
inconvenient en posar-se d’acord amb el Govern de l’Estat
Espanyol quan es tracta de perjudicar i retallar drets als seus
treballadors.
Exigim un calendari periòdic de reunions per anar recuperant
tot el perdut i que ho apliqui qui estigui al capdavant del
Govern, sigui qui sigui.
4. Millorar i fer efectives a tots els col·lectius les mesures de
conciliació.
Demanem al Govern negociar noves mesures per poder millorar la
conciliació de la vida laboral ,personal i familiar del conjunt dels
treballadors i treballadores així com (posar fi a) la discriminació
entre els diferents col·lectius professionals.
5. Recuperació del Fons d’Acció Social i productivitat.
El FAS no es troba contemplat dins el pressupost del 2015 però
ens fan la proposta de creació d’un grup de treball per tractar les
necessitats d’un futur Fons d’Acció Social. Quan es faci, caldrà
fer l’habilitació pressupostària pertinent. Manifesten, però, que la
seva intenció és que només serveixi per a les situacions d’especial
necessitat i no per a prestacions més amples.
Pel que fa a la productivitat CCOO exigim que es negociï el
seu restabliment.
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Europa es la que necesita ser rescatada

La lucha, más que negociación, entre la troika y Grecia
ha sido y es la expresión más visible y a la vez más pedagógica del conflicto social que recorre, no como fantasma
sino como dura realidad: la Unión Europea. Una Unión
que se ha mostrado dividida, con grandes fisuras y sin
un liderazgo integrador y que cohesione su pluralidad
social.
Pepe Gálvez

Es el conflicto social ¡estúpido!
Y un conflicto que se ha manifestado en tres elementos claves: la
deuda (que siga o no como losa ruinosa), el ahorro y el gasto público
(pensiones, impuestos y privatizaciones) y los derechos laborales.
Tres elementos que definen no solo sobre quién recae el peso de la crisis, sino cómo se sale de ella y se conforma el modelo social europeo.
Y es que la continuidad de las políticas de falsa austeridad significa una condena clara, no sólo a la sociedad griega sino a
gran parte del sur de Europa, a una degradación social con situaciones de auténtica ruina, lo que acabaría afectando también muy negativamente a las clases trabajadoras del centro y
del norte de la Unión Europea. Hay que rescatar Europa de los
que la han secuestrado: el capital financiero y sus mamporreros.

lo privado, han coartado con continuas amenazas el ejercicio
de la democracia por parte de la sociedad griega. Su agresividad ha evidenciado que no sólo quieren imponer un pensamiento único, sino también un marco único de actuación. Niegan la
posibilidad de alternativas a sus políticas económicas y cuando
surgen las acosan y ahogan con el fin de anularlas o destruirlas.
Esa unicidad que pretenden imponer tiene una claro talante autorita
rio, utilizan las instituciones para imponer sus propuestas al tiempo
que las intentan invalidar como órganos de participación y control
ciudadano. Con ello agudizan el ya existente déficit democrático de
la Unión Europea y restringen en la práctica el ámbito de la soberanía de las sociedades, aspectos ambos que están muy relacionados.
Desde su condición de élite cuestionan la capacidad de la ciuda
danía para decidir sobre temas que les afectan tan directamente
como la deuda, la política fiscal o los derechos laborales. “¿Cómo
esperas que la gente común entienda de estos complejos asuntos?”, le espetó a Varoufakis un miembro del Eurogrupo. Dados
los resultados de la política aplicada por los miembros del Eurogrupo (léase mamporreros del capital financiero), lo que está
en cuestión es su capacitación como economistas o en todo caso
el uso torticero de sus conocimientos. No hay nada misterioso ni
inasequible al saber de la ciudadanía en los asuntos de la economía y mucho menos cuando se trata de escoger entre opciones que
tienen claras consecuencias sociales. A estas alturas del partido
ya es de dominio público que subir el IVA y bajar el impuesto de
sociedades es una opción que no responde a la racionalidad económica sino a una apuesta a favor de los poderosos, por ejemplo.
Sin alternativas de izquierda, crece la ultraderecha
Por todo ello, la realización del referéndum ha sido un gesto de afirmación de soberanía, pero no para debatir sobre fronteras o agravios con otros Estados, sino para reivindicar la capacidad y legitimidad de sus sociedades para
decidir sobre medidas económicas y cómo les afectan.
Aunque insuficiente, ha sido un ejercicio de soberanía social sobre quién ha de pagar la crisis y sobre todo sobre cómo salir de
ella. La táctica de los troikistas ha sido la de insistir por activa
y pasiva en el mensaje de que esos asuntos sólo se pueden decidir por arriba, entre gente que sabe y que está cerca del poder.

Pánico
al
ejercicio
de
la
democracia
Como respuesta a la convocatoria del referéndum en Grecia, hemos
visto en el FMI, Eurogrupo, en el Gobierno alemán… una exhibición
de posiciones y acciones radicalmente antidemocráticas, unidas a
la extorsión pura y dura realizada por el Banco Central Europeo.

Una consecuencia perversa de este ninguneamiento de la soberanía
son los movimientos y partidos xenófobos y de ultraderecha. Estas
fuerzas políticas quieren dirigir la frustración de los sectores populares, ante la evolución a peor de los problemas que le afectan, en contra de la parte más débil de la sociedad o hacia enemigos exteriores.

Han expuesto su condición de servidores de su señor, su ausencia de ética, su arrogancia de élite que actúa cual aristocracia aupada sobre una pretendida meritocracia. Instalados en la planta
baja de una especie de Olimpo de riquezas desmesuradas, miran
desde la altura a la ciudadanía como si fueran hormigas y muestran impúdicamente su casi total ausencia de empatía social.

Es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que actúa con agresividad extrema contra Grecia debido a la presión de los Verdaderos finlandeses, partido cuyo nombre ya canta su ideología
racista y que participa en la coalición gobernante en su país.

Ellos, que tienen mareada la puerta giratoria entre lo público y

Un elemento que abona ese crecimiento de la reacción xenófoba
es la degradación de la socialdemocracia europea, que era identificada como el referente, mayoritario cuando no único, de izquier

(segueix pàg 5 )
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da en la mayoría de las sociedades europeas. La actuación y posicionamiento del presidente del SPD alemán, Sigmar Gabriel, del
presidente del Parlamento europeo, Martín Schultz, y de Jeroen
Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, en los días previos al
referéndum, han sido infames y opuestas radicalmente no sólo a
la solidaridad entre los pueblos sino a las prácticas democráticas.
Es cierto que han aparecido divisiones en el bloque socialista europeo con críticas contundentes a esos dirigentes. Reacción natural e incluso de supervivencia, ya que
ese entreguismo a la ideología y práctica neoliberal niega su misma razón de ser y les conduce a la desaparición.
Los problemas siguen, cuando no aumentan. La lucha continúa
El movimiento sindical europeo, por su parte, ha mostrado su solidaridad con el pueblo griego. Ejemplar ha sido el comunicado
conjunto de los sindicatos alemanes y griegos; ha manifestado
su apoyo al Gobierno griego y a una renegociación más justa y
razonable. Es natural, ya que el trabajo, su calidad, su remuneración, así como los derechos conseguidos por la movilización de
las personas trabajadoras estaban en el centro del conflicto griego.

Ahora bien, la lección más dura de estos días es que la razón, si
no está apoyada por una buena correlación de fuerzas, tiene muchos números de ser derrotada o maltrecha. El enfrentamiento entre Grecia y la troika ha evidenciado una tremenda desigualdad
de poder y sobre todo de la capacidad de dañar al adversario. Es
por ello que cualquier propuesta de cambio de las políticas económicas y del status europeo que quiera ser efectiva, ha de estar
preparada para resistir y vencer una ofensiva de violencia brutal.
Lo que sucede hoy en Grecia plantea la urgencia de avanzar en la
confluencia de las fuerzas de la izquierda social y política del sur
de Europa y en la política de alianzas en toda la Unión. Así mismo, nos enseña la necesidad de desarrollar políticas y alternativas
unitarias, de querer y saber agrupar la diversidad de respuestas
a la agresión neoliberal, así como de fortalecer el poder social.

Lo que está sucediendo estos días pone de manifiesto la necesidad y
urgencia que tienen los pueblos del sur de Europa de limitar la capacidad de maniobra de la troika, de consolidar y agrandar los espacios
de poder social por medio del ejercicio de la democracia. Los sindicatos, la acción sindical en defensa de los derechos laborales y de un
trabajo digno, necesitan espacios de soberanía social para revertir,
aunque sólo sea parcialmente, las políticas de la falsa austeridad,
conseguir pequeñas conquistas, recuperar y ampliar su base social.
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CCOO revalida representació en la AGE
i segueix com a primer sindicat
Els resultats de les eleccions sindicals del 18 de juny en la AGE i
la resta dels processos han consolidat la presència de CCOO com
a sindicat més representatiu.
Una vegada celebrades les eleccions sindicals en l’Administració
General de l’Estat del dia 18 de juny, CCOO torna a ser el sindicat
més representatiu de la AGE, en tenir 762 representants que suposen el 22,18 del total, enfront del 21,98 de CSIF que sumen 755.
Aquest repartiment es corresponen en l’àmbit de treballadors
laborals amb 362 de CCOO, un 29,75% i 400 en funcionaris, el
18’03%, mentre que el segon sindicat en representació en la AGE,
CSIF, disposa de gairebé un centenar menys de representants en
laborals, 266 que són el 21’80% i 489 en funcionaris, el 22’05%.
CCOO continua sent la primera força sindical en l’àmbit del personal laboral i revalida els seus resultats en l’àmbit del personal
funcionari, sent el sindicat més votat en el conjunt de l’Administració General de l’Estat.

sense sentit ni contingut, destinades a la galeria però mai disposats
a barallar pels drets de les treballadores i treballadors de la AGE.
Així i tot, CCOO continua sent la primera força sindical en l’àmbit
del personal laboral i revalida els seus resultats en l’àmbit del personal funcionari, sent el segon sindicat més votat. No hi ha dubte
que el personal de l’Administració General de l’Estat ha donat
suport a clarament les propostes i plantejaments de CCOO.
Els resultats de les eleccions sindicals del 18 en la AGE i la resta
dels processos han consolidat la presència de CCOO com a sindicat més representatiu, la qual cosa ha provocat una immediata
campanya de confusió sobre l’opinió pública, a la qual es vol traslladar que el nostre sindicat es desploma en representació, suport i
resultats, cosa que és del tot i manifestament incerta.
El suport manifestat per les treballadores i treballadors de la AGE
a CCOO, cou en determinades instàncies que veuen, que per la
força dels vots, es malmeten les seves expectatives malgrat que
disposin d’importants ressorts i altaveus mediàtics en el seu suport.

En el còmput global, les diferències entre els dos sindicats que
obtenen major nombre de delegades i delegats —CCOO i CSIF—
favorables al primer, seran completades pels processos que encara
estan pendents d’executar-se.
CCOO és el sindicat més recolzat en 8 dels 12 processos que han
conclòs en el Servei Exterior, sent la força amb major nombre de
vots en les Juntes de Personal d’Alemanya, Andorra, França, Itàlia, el Marroc, Portugal, Regne Unit i Suïssa.
En qualsevol cas, en aquests moments podem dir que CCOO continua sent la primera força sindical i queda clar que CCOO tindrà una presència en les taules de negociació que, diferirà poc de
l’actual. Això significa que la nostra veu seguirà sentint-se amb la
mateixa força en l’Administració General de l’Estat.
El Govern a cop de “decretazo”, ha retallat els drets dels treballadors i treballadores -en general, i de manera específica als qui pertanyen a l’Administració General de l’Estat-, ha tractat de buidar
de contingut al sistema de negociació col·lectiva i, fins i tot, ha
canviat les regles del joc imposant un sistema electoral que perjudica clarament els interessos electorals dels sindicats reivindicatius per afavorir a altres organitzacions sindicals mes submises i
més properes al Govern.
CCOO ha enfrontat una duríssima campanya en contra seva, l’escomesa pel Govern que ha dissenyat un escenari que tenia i té com
a objectiu limitar la capacitat d’intervenció, presència i representació dels sindicats de classe en el si de les Administracions i la
clara hostilitat de sindicats corporatius que han romàs submisos a
les presses governamentals, conformats a fer declaracions grandiloqüents
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2a Diada del treball digne de CCOO Catalunya. El proper 19 de setembre celebrarem la 2a Diada del Treball Digne de CCOO de Catalunya. Aquesta festa intergeneracional vol ser un espai de trobada per a la gent de CCOO i un acte de commemoració
del 50è aniversari de CCOO de Catalunya. Us convidem a participar en aquesta diada i, així
mateix, a fer-ne tota la difusió que cregueu convenient.
Podeu adquirir els tiquets del dinar a les vostres federacions o als locals de CCOO del Vallès
Occidental - Catalunya Central, abans del dia 1 de setembre. Pel que fa al menú, n’hi haurà
per a persones celíaques i també per a persones vegetarianes i musulmanes: només caldrà que
ens ho digueu quan compreu el tiquet.
Us hi esperem! Més informació aquí.
Data: 19/09/2015 Hora: 11.00 Lloc: Els Bellots -Terrassa. Convoca: CCOO Valles Occidental - Catalunya Central.
------------------------------------------------------------------------------

Voluntariat per la llengua. El Servei Lingüístic us anima a apuntar-vos al programa
del “Voluntariat per la llengua” (V×L), que consisteix a formar una parella lingüística entre un
company o companya del sindicat que sap català, però no el parla de manera fluida (aprenent/a),
i un company o companya que sí que el parla habitualment (voluntari/ària). També és possible
constituir grups de conversa.
Només cal que disposeu d’1 hora lliure a la setmana fins a assolir un total de 10 hores de conversa. El Servei Lingüístic s’encarregarà de trobar un aprenent/a o voluntari/ària per a vosaltres i
de fer el seguiment de la parella o grup. Així mateix, en el moment de la constitució us repartirà
material promocional del programa així com el carnet V×L, que permet obtenir descomptes en
diversos equipaments culturals i establiments de tot Catalunya.
La constitució de parelles començarà al setembre, de manera que us podeu apuntar al programa durant l’estiu enviant un
correu electrònic amb el vostre nom i cognoms, telèfon i edat a sl@ccoo.cat, o bé trucant a les extensions 2920 (Barcelona),
3880 (Girona) i 2501 (Lleida). Bon estiu!
-----------------------------------------------------------------------------

Campanya de recollida de material escolar. Des de les entitats de la Xarxa

d’Acció Solidària (XAS), i des de CCOO de Catalunya, com a integrant s’ha représ la
iniciativa de recollida de material escolar per garantir a tots els nenes i nenes l’oportunitat
de desenvolupar els seus estudis en dignitat i igualtat. El material que s’està recollint és el
següent: llapis, gomes, bolígrafs, motxilles, ceres de color, maquinetes, retoladors, estoigs,
cinta adhesiva, quaderns, llibretes i altres materials fungibles. (+)
Per a més informació: www.xarxasolidaria.cat i a xarxaacciosolidaria@gmail.com
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Què demanem?
una prestació econòmica vinculada a la Seguretat
Social que asseguri recursos mínims a les famílies en situació d’emergència social.
per a persones entre 18 i 65 anys amb ingressos inferiors a 486,45€ al mes
una renda de 426€ al mes
Seria compatible
amb
da
de
Ciutadania

la
Renda Garanti(RGC) a Catalunya?

SI, les persones beneficiaries rebrien la Renda Garantida
de Ciutadania per ser la prestació de major quantia (664€
al mes).
la part de prestació d’ingressos mínims (426€) la
pagaria l’Estat i la diferència la Generalitat
l’estalvi de costos pel govern català s’haurà de destinar a intensificar la protecció a les persones amb més dificultat.

CCOO continuem exigint la Renda de
Garantia de Ciutadania
Per què cal recollir signatures a Catalunya per la ILP
per la Prestació d’Ingressos Mínims?:
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA
PRESTACIÓ D’INGRESSOS MÍNIMS
Per què aquesta ILP?:
•
Perquè cal garantir ingressos mínims per a les persones sense feina ni recursos
•
Perquè l’atur i el treball precari continua castigant a
milers de persones a Catalunya i a
Espanya.
•
Perquè la desprotecció de les persones sense feina
que no tenen ni dret a prestacions o subsidis
d’atur supera el 45%.
•
Perquè el sistema de protecció social deixa sense
cobertura a qui no ha treballat mai i a les persones en atur de
llarga durada que perden les prestacions.
•
Perquè la Constitució espanyola determina que el
Sistema Públic de Seguretat Social ha de
garantir l’assistència i les prestacions socials en situacions
de necessitat.
•
Perquè mentre moltes persones, que tenen el dret a
treballar i a unes condicions laborals dignes, no disposin de
recursos, els poders públics tenen la obligació de garantir
rendes mínimes.
federació de serveis a la ciutadania

•
Perquè manté el debat de la necessitat de la Renda
Garantida de Ciutadania.
•
Perquè cal exigir als governs, català i espanyol,
que assumeixin la seva responsabilitat i competència en matèria de protecció social i econòmica de les persones sense
ingressos.
•
Perquè és el compromís de CCOO i de la ciutadania
de lluitar contra l’exclusió social.
•
Perquè cal la conquesta de nous drets per a la millora de les condicions laborals i de vida i dels treballadors i
treballadores.
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La FSC ha realitzat 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. 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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