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Editorial
Acabem l’any exigint drets,
no hem deixat d’exigir, de reivindicar, de proposar, de mobilitzar-nos, de negociar, de
denunciar, d’aconseguir solucions a diferents situacions, de
posar en valor el que som, de
plantejar reptes de futur.
EXIGIM EL QUE ENS HAN ARRABASSAT: VOLEM
LES NOSTRES PAGUES I LA RESTA DE DRETS QUE
EL GOVERN ENS VA ARRABASSAR

Continuarem amb la nostra
tasca, legitimats pel resultat de
les eleccions sindicals que altra vegada ha donat a CCOO
la majoria, i no tan sols això,
sinó que hem incrementat la
nostra representativitat.
Salut
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---------------------------------------------------Nadala reivindicativa dels companys i companyes de la secció sindical de l’Ajuntament de Barcelona
exigint que l’Ajuntament pagui l’1% que deu a la plantilla
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El passat dia 15 el plenari del Sector de la Generalitat va elegir a Carlos Mateos com a
nou Coordinador del sector en substitució de la companya Silvia Cegarra que ha hagut de
deixar la seva responsabilitat per motius de salut.
Carlos Mateos fins la data era el Secretari General de la Secció Sindical de l’Agència
Tributària de Catalunya

En la imatge Carlos Mateos y Silvia Cegarra
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Manuel Fages, Secretari General de la FSC-CCOO de Catalunya va fer entrega dels
del concurs de dibuix a les nenes guanyadores del mateix. Els dibuixos guanyadors són
els que han fet la postal de la FSC per felicitar de les festes

Asha Salas 10 anys
federació de serveis a la ciutadania

Marta Martinez 7 anys
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considera
que
Catalunya
ha
El TSJC declara nul·la la modificació de la CCOO
votat a favor de la dignitat i la democràcia
jornada del personal veterinari de la Generalitat
L’Acord de la Comissió Tècnica de Funció Pública del 22
d’octubre del 2013 va incloure la jornada especial a la relació de llocs de treball del Cos de Veterinaris de la Generalitat, fet que va significar de facto una modificació de la jornada normal, que era la que constava fins a aquell moment.
CCOO va presentar demanda contra aquesta modificació.
Segons va argumentar la Generalitat de Catalunya, la seva
resolució era una mera informació sobre el tipus de jornada i únicament una regularització que no suposava cap
mena de modificació de la jornada que ja estava realitzant el col·lectiu veterinari. La Generalitat es referia a uns
acords entre l’Administració i els sindicats de l’any 1998
on s’establia una retribució específica per a aquest personal.

CCOO de Catalunya valora l’augment de la participació en les eleccions del 20-D. que a Catalunya ha estat de
més del 4% d’increment, especialment entre la gent jove.
El resultat de les votacions demostra que la ciutadania vol recuperar
els drets perduts en els darrers anys i ha expressat un vot a favor de
la dignitat i la democràcia que requereixen canvis polítics de fons.
A Catalunya es configura clarament una majoria social d’esquerres
i a favor del dret a decidir i cal que els representants polítics
hi donin resposta tant a Catalunya com a l’àmbit de l’Estat.

En la demanda interposada per CCOO mitjançant el seu Gabinet Tècnic Jurídic s’al·legava que l’Acord del 1998 no modificava en cap sentit la jornada del personal veterinari i que
a la relació de llocs de treball vigent s’establia clarament que
la seva jornada era normal, sense que realment s’hagués ni
motivat aquesta modificació ni s’hagués negociat de forma
col·lectiva com estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara que, certament, s’ha produït una innovació de la
jornada del Cos de Veterinaris, que ha passat de normal a
especial de forma unilateral per part de la Generalitat, sense realitzar cap tipus de negociació d’aquesta modificació
de la relació de llocs de treball a la Mesa de Negociació.
El TSJC entén que la modificació feta per l’Administració
no s’ajusta ni tan sols al diccionari ja que “regularitzar”
(com defensava la Generalitat) significa “ajustar o posar
en ordre”, i en l’àmbit jurídic significa “legalitzar, adequar a dret una situació de fet o irregular”, però en aquest
cas ni tan sols s’ha justificat el perquè de l’actuació administrativa, en consonància amb els principis de bona administració, transparència, seguretat jurídica i a l’interès
general que l’Administració sempre ha de respectar.
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CCOO de Catalunya reclama mesures de -La posada en marxa de forma urgent de la renda garantida de ciutadania per a qui no té recursos i que està
xoc per combatre la pobresa energètica
davant l’increment del preu de l’electricitat pendent d’aprovació pel Parlament de Catalunya.
L’índex de preus de consum (IPC) del mes de novembre
a escala estatal s’ha situat en un -0,3% en termes interanuals, com a conseqüència de l’increment del preu de
l’electricitat tot i l’estabilitat del preu dels carburants.
La inflació subjacent, és a dir, l’estructural, que no té
en compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels
carburants, incrementa una dècima i se situa en l’1%.

-Actuació contra la precarietat laboral, sempre injustificable i sobretot ara en què els marges empresarials
s’estan recuperant.
-Un canvi radical en la política fiscal perquè pagui més
qui més guanya i es persegueixi el frau, l’evasió i l’elusió fiscal.
-Revertiment de la reforma de les pensions impulsada
pel Govern del PP i que permeti recuperar el poder adquisitiu de pensionistes.

----------------------------------------------------------L’IPC mensual respecte del mes anterior varia en un
0,4%, motivat per l’increment del preu del vestit i cal- COM GESTIONEN EL SISTEMA PENITENCIARI
çat, que es veu compensat per un menor increment del CATALÀ?
preu dels aliments.
A Catalunya, l’IPC interanual, amb un 0%, destaca
respecte de l’indicador estatal pel major increment del
preu dels aliments i una menor caiguda del preu de
l’habitatge.

Fa uns dies que es va publicar, mitjançant una nota de premsa del Departament de Justícia, que Representants d’aquest
Departament es van desplaçar a Tunísia per analitzar i proposar millores al sistema penitenciari d’aquest país. La
delegació estava presidida pel director general de Serveis
Penitenciaris, Pere Soler, i estava integrada per quatre experts de l’àmbit penitenciari català.

Els preus a la zona euro se situen per segon mes en
el 0,1% en termes interanuals, i es redueix el diferenMalgrat que podem entendre la necessitat d’establir vincles,
cial respecte a l’IPC harmonitzat espanyol, que és del
en l’ambit professional, amb representants dels serveis
-0,4%.
penitenciaris d’altres països, el que CCOO no acaba
CCOO considera que:
L’augment del preu dels aliments i les begudes
no alcohòliques i l’electricitat repercuteix negativament en les persones amb rendes més baixes.
Tot i l’inici de recuperació salarial, el consum
està sent motivat pel crèdit i no perquè el poder adquisitiu s’hagi restablert a nivells anteriors a la recessió. Per
tant, no hi haurà recuperació econòmica fins que no hi
hagi recuperació salarial.
CCOO reclama:
-Mesures de xoc per combatre la pobresa energètica davant l’increment del preu de l’electricitat i l’efecte que
té amb les persones amb menys recursos.
-Increments salarials als convenis i augment progressiu
del salari mínim interprofessional (SMI) fins assolir els
800 euros el 2017, d’acord amb la Carta social europea.
-Derogació de la reforma de les prestacions d’atur, que
n’ha restringit l’accés i ha retallat la quantia i la durada.
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d’entendre és que aquests vincles siguin paral•lels a la gestió errática i desastrosa dels nostres serveis penitenciaris. I
tenim uns quants exemples d’aquesta gestió:
Tenim centres penitenciaris en situació d’emergència.
El Departament de Justícia ha “dissenyat” una plantilla pel
2020 i vol imposar-la, aprofitant els moviments de personals. Malgrat les insistents peticions tant de CCOO, com de
la resta de sindicats, estan disposats a no cobrir de manera
íntegra la totalitat dels forats que deixaran les persones que
marxen a Mas Enric en comissió de serveis. INACCEPTABLE
La utilització d’ATRI com a eina massiva de provisió
de llocs de Mas Enric ens aboca a conclusions igualment
aberrants.

La selecció de personal es fa sense CAP GARANTIA. ni si accediran a les entrevistes, ni els criteris per a
realitzar la selecció.

El CP Mas Enric obrirà amb més del 50 % de la
plantilla en situació provisional.
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Notícia de la FSC estatal

Los agentes sociales de la UE para las
administraciones centrales llegan a un
acuerdo histórico sobre la información y
consulta de los trabajadores públicos en
Europa
El 21 de diciembre de 2015, en una reunión organizada por
la Comisión Europea con la participación de la ministra francesa de la Función Pública, la Sra. Lebranchu, el Comité de
Diálogo Social Europeo para las Administraciones Centrales
ha adoptado un acuerdo sobre los derechos de información y
consulta para el personal de las Administraciones Generales
del Estado de los diferentes Estados Miembros.

Por su parte, la ministra francesa ha señalado que: “un diálogo social eficaz es vital para el crecimiento económico, las
relaciones laborales de calidad, la calidad y la eficiencia del
trabajo y de los servicios públicos”.
Por parte de la FSC-CCOO entendemos que este texto, de
cuya elaboración hemos formado parte, contribuye a la mejora de las condiciones de laborales del personal de aquellos
países con ausencia de reconocimiento de suficientes derechos en la administración al tiempo que velaremos no sólo
por el carácter vinculante del acuerdo sino por su evaluación
dentro de dos años y su transformación en Directiva.

El acuerdo establece un marco general de requisitos comunes mínimos para la información y consulta de las y los
trabajadores públicos lo que supone un paso adelante en su
cobertura social y esperamos desde la FSC-CCOO que sea
un avance para la inclusión del personal de las administraciones públicas en la Directiva que deberá desarrollarse en los
próximos meses.
Aunque nuestra normativa nacional se encuentra por encima
de este acuerdo con carácter vinculante, es cierto que cubre
temas tan importantes como la reestructuración, la conciliación de la vida familiar y laboral, el tiempo de trabajo y la
salud y la seguridad. También hay otros asuntos que podrán
contemplarse ya sea por información o consulta ampliando
así el listado de materias a tratar.
También contempla una “cláusula de no regresión” por lo
que se seguirá aplicando la legislación nacional más favorable.
La Portavoz de TUNED (sindicatos de AGE de los Estados
Miembros) Britta Lejon, ha dicho que: “este acuerdo significa que millones de empleados públicos y funcionarios
públicos por fin se beneficiarán de las normas mínimas de la
UE sobre el derecho fundamental a la información y consulta sobre asuntos de interés primordial para ellos. Confiamos
en que la Comisión Europea incorpore el acuerdo en una
directiva tan pronto como sea posible y en el pleno respeto
de la autonomía de los interlocutores sociales “.
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