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Èxit de participació en la trobada sindical

Trobada sindical de la Federació
de Serveis a la Ciutadania (FSC)
de CCOO de Catalunya
El dissabte 21 de novembre, la Federació de Serveis a la
Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya ha fet una important trobada sindical de reconeixement a la trajectòria sindical de diferents afiliats i afiliades així com de les diferents
seccions sindicals.
Amb una participació de 300 afiliats i afiliades del Barcelonès, de diferents seccions sindicals, l’acte va tenir diferents
moments de reconeixement a companys i companyes amb
més de 25 anys d’afiliació, a companys i companyes que per
diferents motius han deixat d’estar en la primera línia sindical, i a les seccions sindicals per la seva actuació quotidiana
i directa amb els treballadors i treballadores.
La presentació de l’acte va anar a càrrec de Rui Manuel
Valentín, responsable d’organització i recursos de la FSC, i
una salutació del company Toni Mora, secretari general del
Baix Llobregat - Anoia - Alt Penedès -Garraf. Els diferents
moments de reconeixement, els van presentar la companya
Laura Urrea, delegada de l’Ajuntament de Barcelona; Willy
Ruzo delegat d’eDreams, i Pepe Gálvez de l’executiva de la
FSC i el seu portaveu. La companya Montse Hidalgo, delegada de la Xarxa Audiovisual Local, va ser l’encarregada
de presentar les intervencions de Pepe Fernández, secretari
de comunicació de la FSC estatal; Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, i de Manuel Fages,
secretari general de la FSC de Catalunya.
La trobada sindical va tenir altres components com l’exposició de cartells de l’arxiu històric de CCOO de Catalunya,
un espai per a l’Associació Espanyola de Caricaturistes i,
finalment, una paella popular elaborada per companys de
Baix Llobregat.
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CCOO torna a refermar el seu compromís amb els drets
de les persones treballadores i la defensa de l’ocupació
pública al servei de la ciutadania

CONFERÈNCIA DEL SECTOR DE
L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
DE CCOO DE CATALUNYA

A la Conferència es va escollir l’equip de coordinació del
sector amb l’objectiu d’impulsar i coordinar el pla de treball.
Formen part d’aquest equip: Neus Moreno, Isabel Riba,
Margarita Rico i Toni Navas.

El passat 19 de novembre es va celebrar la Conferencia Extraordinària del Sector de l’Administració de l’Estat de Catalunya (SAE CAT) de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya.
Amb la participació de 25 delegats i delegades escollides a
les assemblees prèvies i en representació del sector de Catalunya, s’ha renovat el compromís de les CCOO en la defensa
dels drets de les persones treballadores de l’Administració
General de l’Estat, de l’ocupació pública, d’un servei públic
de qualitat i els drets socials. En el pla de treball acordat es
vol donar un impuls a la participació de l’afiliació, així com
a la coordinació i participació del conjunt de les estructures
del sindicat.
Vàrem comptar amb la participació de José Manuel Vera,
Secretari General del SAE Estatal, que ha compartit les línies de treball per al proper període, basades principalment
en la defensa de la negociació col•lectiva al sector, la recuperació de drets pendents com són: el poder adquisitiu, el
complement en situació d’incapacitat temporal..., i d’altres
que són necessaris abordar com la carrera professional, la
valoració de llocs de treball i les retribucions. Així mateix,
ha emfatitzat sobre la necessitat de combinar proposta amb
pressió i mobilitzacions.
També vàrem comptar amb la participació de Manolo Fages,
secretari general de la FSC de Catalunya, que ha abordat
amb més profunditat la vessant del compromís de les CCOO
en les reivindicacions socioeconòmiques. Ha emfatitzat sobre la urgència de polítiques públiques, com és la tramitació
de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de
Ciutadania, que donin resposta a les necessitats socials i la
protecció dels col•lectius més desprotegits.
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Pròrroga en el conveni estatal de grues
mòbils autopropulsades

FSC-CCOO va al congrés de EUROCOP

El passat 19 de novembre, la mesa negociadora composta
per CCOO, UGT i la patronal ANAGRUAL van acordar
prorrogar el I Conveni col·lectiu vigent, d’àmbit estatal, per
a les empreses de Grues Mòbils Autopropulsades.

Del 16 al 18 de novembre ha tingut lloc el 4t congrés ordinari de la Confederació Europea de Seguretat Eurocop, a
Dublín, en el qual s’han donat cita 79 delegats/des de més
de 30 països europeus, representant més de 30 cossos de
policia. El congrés va començar amb la condemna explícita
dels atemptats ocorreguts a París i es van guardar uns minuts
de silenci pels morts en els atemptats terroristes.

L’acord suposa prorrogar la vigència del conveni actual,
amb tot el seu marc normatiu, fins al 31 de desembre de
2017. Aquesta nova pròrroga de tres anys se suma a una
altra anterior, de manera que el conveni aconseguiria una
vigència total d’11 anys, a comptar de la seva entrada en
vigor l’1 de gener de 2006, única modificació realitzada en
el redactat del conveni.
CCOO valora positivament el manteniment íntegrament del
marc normatiu, en mantenir íntegrament l’articulat del conveni, i considera que és un sector molt tocat per la crisi, amb
una afectació important sobre l’ocupació.
Així mateix, el sindicat posarà el seu interès a promoure la
negociació a primers del 2017 amb la intenció de culminar
amb èxit la signatura del II Conveni de Grues mòbils autopropulsades, tal com s’han compromès les parts a la signatura de la pròrroga actual.

El congrés va comptar amb la presència de la ministra irlandesa de Justícia i Interior Frances Fitzgeral, qui va centrar
gran part de la seva intervenció en els atemptats terroristes
de París i la preocupació existent entre els estats membres,
remarcant amb contundència que les polítiques de retallades
i austeritat pel que fa a la seguretat haurien de canviar, donant un major enfortiment des de tots els àmbits a la seguretat, com a element clau de la convivència a Europa.
Ha estat un congrés molt complicat, en què no han faltat
debat i confrontació en el posicionament del treball futur i
l’elecció dels òrgans. S’ha renovat la presidència i la totalitat de la direcció, i també s’ha modificat el reglament, els
estatuts i la instrucció financera.
Fruit d’aquestes discrepàncies i diferències, alguns membres del Eurocop han manifestant la seva intenció d’abandonar la confederació, qüestió aquesta que es farà ferma l’1 de
febrer, si no es fa efectiva la quota de pertinença.
Des de la delegació de CCOO, composada per dues persones, hem mantingut i defensat les esmenes als documents,
manifestant la nostra intenció de mantenir-nos alerta en els
pròxims mesos, i valorar els possibles canvis abans de prendre una decisió en ferm sobre la nostra permanència.
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CCOO ha denunciat públicament la manca
de personal al Centre Penitenciari Lledoners
CCOO ha denunciat la manca crònica de personal al Centre
Penitenciari (CP) Lledoners, que es remunta a la inauguració l’any 2014 del CP Puig de les Basses, i la marxa d’un
bon nombre de funcionaris i funcionàries en aquest centre,
però que en els darrers mesos està arribant a una situació
límit que posa en risc la seguretat i la integritat personal dels
funcionaris i funcionàries. A les decisions del centre directiu, que fa temps que va decidir no cobrir la totalitat de vacants (aproximadament 20 funcionaris i funcionàries) que
té aquest centre, s’afegeix una política de gestió de personal
restrictiva i temerària per part de l’equip directiu del centre.
Després del tancament de la secció sindical de CCOO durant la nit de dilluns 23, al matí del dia 24 es va realitzar
una roda de premsa amb la participació de la secció sindical,
del coordinador de l’Agrupació del Personal Penitenciari de
CCOO, i del secretari general de la FSC Manuel Fages, on
es va evidenciar la situació que viu el centre penitenciari,
exposant diferents exemples:

funcionàries quan han de compartir l’interior del mòdul amb
80 interns en règim de vida ordinària, o amb 15 o 20 interns
afectats de severes patologies psiquiàtriques. En els pròxims
dies es produirà l’obertura del CP Mas Enric i no és una
bona notícia que el 50% de la plantilla sigui provisional.
El model penitenciari català no és comparable amb l’estatal.
A Catalunya es produeix la interacció contínua dels professionals d’interior amb els interns que ocupen els mòduls:
als patis, al menjador, a les activitats de rehabilitació... No
podem importar els paràmetres de gestió de personal d’Instituciones Penitenciarias als centres de Catalunya.

- Mantenir determinats departaments amb la presència d’un
sol funcionari (Departament d’Ingressos, Departament d’Infermeria...) i d’altres en molts moments només amb el CUSI
(cap d’Unitat de Serveis Interior) i un funcionari d’interior
(mòduls amb una mitjana de 80 interns).
- Fer ús continu del concepte de necessitats de servei -concepte creat per fer front a situacions extraordinàries- en la
gestió ordinària de la plantilla del centre. Això suposa, per
exemple, canvis de servei que es notifiquen el dia abans de
la seva realització i que compliquen enormement la conciliació de la vida laboral, la personal i la familiar.
- Obligar a la realització dels cursos que formen part de la
formació contínua durant el torn de treball, fet que obliga als
funcionaris i funcionàries a absentar-se de manera puntual
de mòduls que ja estan sota mínims.
La complicadíssima situació del CP Lledoners, pel que fa
a la dotació de personal, és traslladable a d’altres centres
penitenciaris. Recordem que fa uns dies es va denunciar que
el CP Puig de les Basses, que reprodueix exactament la situació de Lledoners, va cobrir els serveis durant un cap de
setmana amb una plantilla de 50 funcionaris i funcionàries.
En aquest centre també s’estan cobrint mòduls amb dues
persones, una a la cabina i una altra a interior. No hem de
permetre que els mòduls puguin obrir-se amb menys de 2
funcionaris o funcionàries. Sabem que són un col·lectiu que
treballa assumint determinats riscos durant la prestació de
serveis, però no acceptem l’exposició exponencial de la situació d’inseguretat a la qual se sotmeten els funcionaris i
federació de serveis a la ciutadania
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Tots els grups menys Junts pel Sí demanen
en el Parlament retornar la paga extra al
personal de la Generalitat
A instàncies de les organitzacions sindicals presents a la
Mesa General de la Funció Pública de Catalunya, tots els
grups parlamentaris, tret del majoritari Junts pel Sí, han
acordat una proposta de resolució parlamentària instant al
govern de la Generalitat a retornar la totalitat de la paga
extra del 2012 i la restitució de la resta de drets que en el seu
moment el govern de la Generalitat va retallar.

sala de la Mesa General ens vàrem presentar durant el
matí del dia 24, a la Plaça de Sant Jaume, en el moment
que es realitzava la reunió del Consell Executiu per
fer-li arribar les nostres demandes de forma directa.

CCOO exigeix la restitució de drets dels
treballadors i treballadores de la
Generalitat
A la reunió de la Mesa General de la Funció Pública del
passat 23 de novembre, la representació del Govern va
continuar sense fer cap proposta que permeti als treballadors i treballadores de la Generalitat la recuperació
de la paga de Nadal del 2012 ni dels dies de permís
personal per antiguitat.
Aquests drets ja han estat restablerts a la resta de les
administracions públiques de Catalunya així com a 14
de les 17 administracions autonòmiques.
La part sindical a la Mesa va romandre reunida a la seu
del Departament d’Empresa i Ocupació del c/Sepúlveda, 148-150, de Barcelona, en espera que la representació del Govern fes una oferta satisfactòria. Posteriorment, després de mantenir tancaments durant la nit del
23 de novembre a les seus de les Juntes de Personal de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona així com a la
federació de serveis a la ciutadania
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11300 persones afiliades han participat en el procés de
consulta interna

El Govern aprova el text refós de l’EBEP
L’afiliació de CCOO de Catalunya ha vali- saltant-se els requisits legals
dat la signatura de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC)

CCOO ha sotmès a consulta de l’afiliació el (pre)Acord interprofessional de Catalunya (AIC) negociat per patronals i
sindicats, i que se signarà demà al matí (en breu enviarem
la convocatòria de l’acte de signatura). Aquest pretén desenvolupar el marc català de relacions sòciolaborals, potenciant
l’articulació de la negociació col·lectiva a Catalunya, i impulsar instruments i iniciatives per a una millor regulació de
les relacions laborals mitjançant la negociació i l’acord.
El gran objectiu de l’AIC és disposar d’un instrument estratègic per fer front a la reforma laboral, i en especial, combatre els intents d’afeblir la negociació col·lectiva, evitant
el bloqueig i la pèrdua de vigència dels convenis, i introduir
límits a la unilateralitat que la reforma atorga als empresaris
en determinats aspectes, en especial, inaplicacions, flexibilitat i lliure disponibilitat. Enguany, la negociació col·lectiva
a Catalunya afectarà a 167 convenis sectorials que regulen
les condicions laborals de més d’1.000.000 de treballadors
i treballadores.
CCOO, assumint els compromisos adquirits a l’Assemblea
Sindical Oberta, ha fet un procés de debat i consulta interna
entre l’afiliació. S’ha realitzat mitjançant assemblees d’afiliats i afiliades i per primer cop s’ha obert també un procés
de consulta “on line” i una bústia oberta per a resoldre dubtes i recollir propostes i suggeriments. En aquest procés han
participat 11.300 persones, de les quals 4.562 ho han fet de
forma telemàtica. El resultats globals de la consulta han validat per una gran majoria (80% a favor, un 7% en contra i
un 13% d’abstencions) la signatura de l’Acord.
La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya, recollint els
resultats dels òrgans de direcció de les federacions sectorials
i les unions territorials i del procés de consulta a l’afiliació,
va aprovar la signatura de l’AIC el passat dimecres 25 de
novembre.
Organitzacions sindicals més representatives

L’AIC el signen les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya. La representativitat ve determinada pels
resultats de les eleccions sindicals que també determina la
composició de les meses negociadores dels convenis col·
lectius.
federació de serveis a la ciutadania

CCOO denuncia que el text aprovat de l’Estatut bàsic de l’empleat públic ha incomplert, entre d’altres, els tràmits obligatoris
per sol•licitar informes al Consell Econòmic i Social, i a les
organitzacions sindicals.
La vicepresidenta del Govern acaba d’anunciar, després de la
reunió del Consell de Ministres, l’aprovació, per part del Govern, del reial decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP). Aquesta aprovació
es fa en virtut de l’autorització que, amb aquesta finalitat, conferia al Govern la Llei 20/2014, de 29 d’octubre, autorització
que finalitzava demà .
Per a l’aprovació d’aquest text no hi ha hagut cap tipus de procés d’informació: no s’ha publicat res (només cal comprovar
que al portal de transparència del Govern no n’hi ha cap referència) ni s’ha abordat cap procés d’informació amb les organitzacions sindicals de l’àmbit de l’ocupació pública. Tan sols
vam ser citats a una reunió dilluns passat en la qual se’ns va
informar de “la seva possible aprovació”, però sense donar-nos
ni documentació ni detalls sobre el seu contingut.
El text tampoc ha estat sotmès al procés d’informació que
estableix la llei del Govern ni ha estat informat amb caràcter
preceptiu pel Consell Econòmic i Social, com estableix de manera taxativa la seva llei de creació. És a dir, ha estat aprovat
vulnerant la mateixa normativa que estableix pautes concretes
prèvies a la seva elaboració. I ha estat aprovat, a més, quan
les cambres estan dissoltes, cosa que dificulta la capacitat de
control que la Constitució estableix per a aquestes quant a la
capacitat legislativa i reglamentària del Govern.
No ens podem pronunciar sobre el seu contingut perquè el desconeixem per complet, però, en espera de conèixer-lo, anticipem que estudiarem detingudament el text davant el risc que
el Govern, com ha passat en ocasions anteriors o com ocorria
en algun els projectes de text refós recents, sobrepassi la seva
capacitat normativa, que no pot alterar de cap manera el marc
legislatiu en vigor.
Des de CCOO, com a primer sindicat en l’àmbit del sector públic, denunciem un cop més la nul•la capacitat de negociació
que ha demostrat aquest Govern envers les empleades i empleats públics. Segons Antonio Cabrera, coordinador de l’Àrea
Pública de CCOO, “s’ha obviat tota la participació de les organitzacions legitimades amb representació en l’àmbit de la Mesa
General de Negociació de les Administracions Públiques. Ni
tan sols s’informa, com en aquesta ocasió, sobre una llei que
afecta el conjunt del personal públic. Aquesta vulneració no pot
quedar impune i, per això, estudiarem amb detall aquesta norma i adoptarem les mesures legals convenients”.
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CCOO saluda la rectificació del Govern
sobre la Llei de racionalització de
l’Administració local
CCOO sol•licita que es doti aquesta nova interpretació
d’una base jurídica suficient
El Govern ha comunicat que ajorna el cessament de la gestió
per part de les entitats locals sobre les competències d’atenció primària sanitària, serveis socials i educació. En compliment de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, a partir de l’1 de gener del 2016 les
entitats locals deixaven de tenir aquestes competències. El
Govern, a través d’una nota de premsa emesa el 3 de novembre pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i
d’una carta als ajuntaments del secretari d’Estat d’Administracions Públiques del dia anterior, realitza, segons el parer
de CCOO, “una generosa interpretació del text legal, per tal
de mantenir la pau social en període preelectoral”.
El Sector de l’Administració Local de la FSC-CCOO valora positivament aquesta rectificació i, per a major seguretat jurídica, demana que aquesta suspensió temporal —que
s’efectua a través d’una carta i una nota de premsa—, s’abordi mitjançant instruments jurídics més adequats.
CCOO creu que aquest ajornament, que si no s’hagués produït hauria posat en seriós risc la prestació de serveis essencials per a la ciutadania i hauria deixat en la incertesa milers
de llocs de treball, és una prova més que aquesta llei és desencertada i ignora el paper que les administracions locals
han de tenir en la prestació de serveis bàsics de proximitat
així com les garanties per a la seva prestació amb qualitat,
universalitat, intensitat i cobertura suficient.
CCOO celebra igualment que el ministeri reconegui la necessitat d’abordar un nou sistema de finançament de les comunitats autònomes i hisendes locals que les doti de recursos suficients per a la prestació de serveis públics.
Davant la propera celebració d’eleccions generals, CCOO
recorda el compromís de la majoria de municipis, de les organitzacions sindicals i de la pràctica totalitat de les forces
polítiques per a la derogació de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.

CCOO proposa als partits polítics mesures
urgents per redreçar el funcionament
deficient dels jutjats
De cara a les pròximes eleccions generals, el Sector Estatal de
l’Administració de Justícia de la FSC-CCOO exigeix a tots els
partits polítics que assumeixin un seriós compromís de despolititzar el poder judicial i els seus òrgans de govern, de tal manera
que es garanteixi la imparcialitat dels jutjats, els tribunals i les
fiscalies, especialment en el control judicial dels altres poders i
institucions de l’Estat.
CCOO entén que els poders públics estan obligats a dotar de recursos humans i mitjans materials suficients (mitjans personals,
infraestructures, edificis judicials, mitjans tecnològics, etc.) l’Administració de justícia, de manera que els jutjats, els tribunals, les
fiscalies i altres serveis puguin exercir les seves funcions constitucionals amb imparcialitat i celeritat.
CCOO comparteix amb la immensa majoria de l’opinió pública
que els òrgans jurisdiccionals del nostre país no atenen amb la
qualitat ni amb l’eficàcia suficients les demandes ciutadanes i entén que és només l’esforç personal de les treballadores i treballadors de l’Administració de justícia el que està permetent un mínim
funcionament d’aquest servei públic, històricament abandonat
pels successius governs.
CCOO planteja als partits polítics, en matèria d’Administració de
justícia, una oposició frontal a qualsevol tipus de privatització i
la recuperació per a l’àmbit públic d’aquells serveis que han estat
privatitzats, en concret:
- El manteniment de registres civils públics, gratuïts, propers a
la ciutadania i atesos per personal de l’Administració de justícia,
i l’abandonament definitiu del projecte de la seva assignació als
registradors de la propietat i mercantils.
- La derogació de totes les disposicions vigents que han anat assignant als notaris i registradors de la propietat determinades actuacions del Registre Civil, com els expedients de nacionalitat i de
matrimoni civil.
- L’assignació en exclusiva dels actes de comunicació i execució als funcionaris i funcionàries públics de l’Administració de
justícia, i l’impediment de la seva pràctica als procuradors dels
tribunals que actuen en aquests casos com a jutge i part, ja que
discrimina les persones que no tenen mitjans per a ser atesos per
aquests professionals privats.
- La prestació, per part d’empleats i empleades públiques, dels
serveis d’atenció a les víctimes de delictes i d’assessorament als
jutjats de família i de menors mitjançant equips de psicòlegs i treballadors i treballadores socials.
CCOO exigeix també un augment significatiu del nombre de jutjats i tribunals, de jutges, fiscals i altre personal funcionari dels
cossos generals i especials de l’Administració de justícia i personal laboral a fi que ens apropi a la mitjana dels països més avançats
del nostre entorn i que es pugui garantir l’eficàcia, la qualitat i la
celeritat de l’Administració de justícia.
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ACTES DE LA FSC EL 25 NOVEMBRE
Amb el lema: DELEGATS I DELEGADES DE LA FSC PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, la FSC ha organitzat dos actes el dia 25, un de simbòlic a la seu de la FSC on s’ha visualitzat el significat i la gravetat de la violència masclista, i un
segon acte de debat amb delegades, delegats i responsables federals sobre l’eradicació de la violència masclista a la feina.
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ALTRES IMATGES DE LA TROBADA SINDICAL FSC DEL PASSAT DISSABTE 21 DE
NOVEMBRE
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