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COMISSIONS OBRERES SOM TOTS I
TOTES, CADASCÚ DE NOSALTRES
PARTICIPA A L’ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA
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Accions de les EuroMarxes 2015
a Barcelona

El col·lectiu de policies locals
contínua a l’espera de la jubilació
anticipada

De l’1 d’octubre al 17 d’octubre tenen lloc les EuroMarxes 2015, amb el lema “Per una Europa de les persones, diguem prou a l’Europa del capital!”, des de Gibraltar fins a
Brussel·les. Durant el recorregut es fan accions de protesta
i debat. Els dies 5 i 6 d’octubre les EuroMarxes arribaran a
Barcelona i CCOO de Catalunya participa en aquesta convocatòria juntament amb moltes altres organitzacions.
Dilluns 5 d’octubre, a les 18.30 h es farà una concentració
a la plaça de la Universitat per rebre la columna sud-oest, i
a les 19.00 h s’iniciarà una manifestació cap a la plaça de
Sant Jaume, on l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, farà
un acte de benvinguda.
Dimarts 6 d’octubre a les 11.00 h es farà una cercavila bancària des dels Jardinets de Gràcia, hi haurà un dinar popular i
a les 18.00 h l’acte central al Centre Cívic Cotxeres de Sants
(c/ de Sants, 79).
Dimecres 7 d’octubre a les 8.00 h, a la plaça de Catalunya,
les EuroMarxes continuaran el seu camí cap a Andorra.
Més informació a internet: https://plataformamarxaabrusselles.wordpress.com/
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Encara que som conscients que la finalització d’una legislatura és un període complicat, mes àdhuc amb els pressupostos
2016, nosaltres exigim que la paraula donada es compleixi
i es reaccioni a temps, ja que es tracta d’una reivindicació
en la qual CCOO porta treballant des de fa més de 8 anys,
primer en solitari i ara al costat de la plataforma nacional de
la bestreta de l’edat de jubilació per a les policies locals i
autonòmiques, i conformen la representació majoritàriament
del col·lectiu de policies
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CCOO RECLAMA EL PAGAMENT DE L’1%
QUE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
DEU A LA PLANTILLA

Tenim una sentència favorable que ens avala i ja se’ls han
acabat les oportunitats d' interposar resursos!! Nosaltres
també formem part de la societat amb crisi, també paguem
hipoteques, rebuts de consums, els nostres fills també tenen Companys de la Secció Sindical de CCOO han aconseguit
necessitats bàsiques i fem malabarismes per arribar a fi de entrar al Ple Municipal i obrir pancarta!! #1x100 és nostre!! Ens avala una sentència!!
mes. Només demanem que es compleixi la sentència!!
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Campanya dels sindicats europeus per CCOO dóna suport a les aturades a
un Transport Just
ADIF i Renfe
Els comitès generals de les empreses d’ADIF i Renfe, van
acordar aturades parcials per a diferents dies, entre ells el, 9,
16 i 23 d’octubre, de 00.00 h a 02.00 h, de 13.00 h a 15.00 h
i de 20.00 h a 22.00 h.

Per lluitar per la igualtat de tracte de tots els treballadors del
sector de transports, la ETF (Federació de sindicats europeus, a la qual CCOO està adscrita) ha llançat una campanya anomenada “UN TRANSPORT JUST A EUROPA” de
recollida de signatures que seran lliurades a la Comissió
Europea. Aquesta campanya busca garantir la competència
lleial i la igualtat de tracte dels treballadors en les diferents
maneres de transport (inclòs el ferroviari). Es vol aconseguir
acabar amb les pràctiques inacceptables dels empresaris que
produeixen dúmping social i salarial; per això demanen a la
Comissió una competència lleial, respectant el principi de la
igualtat de salari i condicions laborals, independentment del
país d’origen.

Aquestes accions són conseqüència de l’actual paràlisi per
part de la direcció de les empreses pel que fa als seriosos
problemes que pateixen i que afecten greument a les seves
plantilles. Després d’esgotar tots els processos interns per
concretar acords, els sindicats van acordar convocar les mobilitzacions amb l’objectiu de solucionar les situacions actuals que estan posant en risc el futur de les empreses per:
1. La falta de reposició de personal ha provocat un greu envelliment de les plantilles, arribant a un punt insostenible
amb una mitjana d’edat de 54 anys sense que s’arbitrin plans
d’ocupació a ambdues empreses.
2. Absència de projectes de viabilitat de les àrees d’activitat
d’estacions de viatgers, serveis logístics, mercaderies i tallers.
3. Lliurament a les empreses privades dels serveis ferroviaris, externalització de càrregues de treball.
4. Incompliment dels acords aconseguits entre els comitès i
la direcció de les empreses.
5. Bloqueig de les negociacions dels convenis col·lectius.
6. Objectius de desregular la contractació, les jornades i reduir els salaris, i implantar les mesures més regressives de
la reforma laboral.
7. Privatització del transport de viatgers amb l’entrada
d’empreses privades en el corredor de llevant.
Demanen a la societat en general i als usuaris i usuàries
del transport ferroviari en particular la seva comprensió
i suport a aquestes mobilitzacions, combatent la demagògia electoralista de les inversions en alta velocitat i perquè aquestes inversions reverteixin en les infraestructures i en el transport de rodalies que utilitza la majoria
de la població, i posar fi d’una vegada al deteriorament
continuat del servei en el nostre àmbit geogràfic.

ç
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La utilitat del sindicalisme de classe i CCOO rebutja signar el ERE de
confederal que representa CCOO
Vodafone/ONO i estudiarà una
L’acció sindical de CCOO ha fet possible que el nou equip
de govern de la ciutat de Barcelona exigeixi complir el
conveni del sector en l’atenció domiciliària
Els aspectes tècnics i de qualitat prevaldran sobre l’oferta
econòmica, segons la regidora Laia Ortiz

possible demanda judicial

CCOO ha rebutjat signar l’acord sobre el ERE de Vodafone/ONO, que finalment afectarà 1.059 persones. “CCOO
ha estat l’únic sindicat que ha realitzat una proposta real
per pal·liar l’acomiadament d’1.059 treballadors/es, amb
una indemnització equivalent a la d’un acomiadament
improcedent i una sèrie de mesures sobre prejubilacions,
voluntarietats subjectes a veto de l’empresa i condicions
de millora a la baixa en alguns casos per a la resta de
treballadors/es que romandran a l’empresa, encara que no
sabem fins quan”.
Únicament la pressió de CCOO ha permès tímides millores sobre el primer plantejament de l’empresa de fa ja un
mes. CCOO denuncia que els sindicats signataris, UGT i
STC, “vendran l’acord com el mal menor, la qual cosa diu
molt poc sobre el seu grau de compromís amb la plantilla
i amb la lluita pel manteniment i defensa de les condicions i llocs de treball”.
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Iniciativa Ciutadana Europea sobre
aigua
El Parlament Europeu va aprovar dimarts dia 8 de setembre
la majoria d’aspectes recollits en la ponència que defensava la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE), la primera de les
seves característiques que arriba a les institucions europees
després de recollir prop de 2 milions de suports.
Les línies bàsiques del text aprovat pel Parlament Europeu
inclouen:
Reconèixer i legislar el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament, en la línia del plantejament que féu l’ONU el 2010;
Excloure l’aigua dels acords comercials que està negociant
la UE, com l’Acord Transatlàntic pel Comerç i la Inversió
-TTIP- o l’Acord en Comerç de Serveis -TISA-;
Protegir de forma permanent el servei d’aigua de la directiva de concessions europea.
Fer una crida a la troika per a que deixi de promoure la privatització del servei d’aigua.
La votació ha anat precedida d’una nova mobilització ciutadana en la que s’han enviat més d’11.000 cartes als eurodiputats/des demanant el seu vot favorable a la ICE.

Pedalada – 24 d’octubre (del WTC
Barcelona al Jardí dels Drets Humans)
– Campanya Amb bici al Treball
Com a puntada de peu inicial de la campanya Amb bici al Treball
Comissionis Obreres organitza una pedalada des del World Trade
Center de Barcelona (Moll de Barcelona) fins al Jardí dels Drets
Humans (Vies adjacents: Passeig de la Zona Franca, C/ de la *Foneria, C/ d’Amnistia Internacional, C/ de Jane Addams).
El trajecte té un recollit de 5Km i una durada d’arribada
d’aproximadament 30-40 minuts. L’horari d’inici de l’activitat
serà a les 10.30 h, enfronti a la Torre Sant Jaume del WTC Barcelona.
En el punt d’arribada disposarem d’una recepció als ciclistes i activitats culturals (pendents de confirmació).

Així doncs, es tracta d’un posicionament clar contra les polítiques d’austeritat i sabotatge que hem estat vivint durant
tants anys. La Comissió no pot mirar cap a un altre cantó
davant d’aquest clam democràtic de la ciutadania.
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