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Conferència de Dones i Homes:
feminitzant el sindicat

núm 153

Editorial

La utilitat del sindicat
Sentència que reconeix l’augment de

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va aprovar el dia 10 de l’1% de massa salarial per a la plantilla
desembre del 2015 la convocatòria d’una conferència de dones i hode l’Ajuntament de Barcelona
mes de CCOO que se celebrarà el3 de març del 2016 coincidint amb
la celebració del 25è aniversari de la 1a Conferència d’Homes i Dones
del sindicat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha desestimat el recurs d’apel·lació interAmb el lema “Feminitzant el sindicat”, CCOO vol obrir un debat so- posat per l’Ajuntament de Barcelona en relació
bre tres eixos: acció i prioritats sindicals en clau de gènere; concilia- amb l’augment de l’1% de massa salarial que -sigció, i presència de les dones al sindicat i al centre de treball.
nat entre les parts fa uns anys- demanava la Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament per als seus
Els debats es faran a través de dues vies: una de format obert a tota treballadors/es. Això suposarà que l’Ajuntament
l’afi liació mitjançant una enquesta d’opinió i un procés de debat pre- haurà de pagar endarreriments a la plantilla des
sencial que organitzaran el conjunt d’organitzacions del sindicat.
del 2007.
El procés de debat clourà amb la conferència del dia 3 de març, on
es posaran en comú les refl exions i les propostes i s’aprovaran les
conclusions que formaran part del contingut dels debats del proper
congrés de CCOO de Catalunya.

La sentència desestima les pretensions de
l’Ajuntament i dóna la raó al recurs interposat
per CCOO. A més, el Tribunal ha condemnat
l’Ajuntament a pagar les costes.
Des d’aquesta secció sindical ens felicitem per la
decisió que en el seu dia vam adoptar i agraïm als
afiliats, companys dels serveis jurídics de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO
de Catalunya el seu suport i la seva excel·lent
professionalitat, i als companys i companyes treballadors d’aquest Ajuntament que ens han donat
suport.
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Els treballadors de metro convoquen vagues
durant el Mobile World Congress
El Comitè d’Empresa de Metro ha decidit aquest dijous
convocar tres jornades de vaga per a aquest mes de febrer.
Les que tindran més afectació seran les plantejades per als
dies 22 i 24, coincidint amb el Mobile World Congress, que
seran de 24 hores. TMB considera que s’estan trencant les
negociacions i qualifica d’”estratègia oportunista” convocar
aturades en dies amb grans esdeveniments.
Malgrat els esforços sindicals, la mediació no ha estat possible, degut a que l’empresa s’ha tancat en banda a negociar
res mentre hi hagués una convocatòria de vaga i per tant els
esforços de mediació van ser infructuosos.

26, fent palesa la seva nul·la voluntat negociadora, i dient
davant l’autoritat laboral que ja comunicaria a la tarda si
mantenia o no les negociacions. Per tant, ni tan sols això va
fer davant la proposta de mediació.
CCOO sol·licita entre d’altres coses que la Direcció de
l’empresa compleixi amb la Llei de transparència i publiqui
els salaris del personal directiu, dades que ens oculta fins i
tot en l’àmbit negociador; una massa salarial que s’ha incrementat al voltant d’un 14% enfront de la congelació salarial
signada en conveni i la disminució de l’import real fruit de
la disminució d’hores contractades i, per tant, de l’augment
del treball a temps parcial enfront del treball a temps total.

Els representants dels treballadors/es van demanar un mínim
moviment com a mostra de bona voluntat tenint sempre una
resposta negativa per part de l’empresa; una actitud empresarial que es va reforçar a la tarda quan la Direcció va desconvocar la reunió de negociació de conveni prevista pel dia
federació de serveis a la ciutadania
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Aprovada per tos els grups parlamentaris el passat dimecres,
20 de gener
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Any 2016: producció pròpia, pressupost
CCOO, IAC i UGT valoren la Resolució del suficient i canvis a la corporació
Parlament per la recuperació dels drets dels
treballadors de la Generalitat
El 2015 s’ha acabat sense RAV, amb el retorn fraccionat de la
El dimecres, 20 de gener, el Parlament de Catalunya
va aprovar una Resolució en relació al retorn dels drets
econòmics i laborals dels treballadors i treballadores de
la Generalitat, presentada conjuntament per tots els grups
parlamentaris, per la qual:
-Es garanteix el cobrament del que resta pendent de la paga
de 2012 en els exercicis pressupostaris 2016 i 2017, i com a
data màxima de percepció el 31 de març de 2018.
-Deroga de forma gradual l’Acord de Govern per eliminar
l’aplicació del descompte del 5% perquè es cobri la paga
íntegra.
-El Govern no aplicarà noves mesures per limitar el dret a
percebre la paga extra del 2012.
-Recupera els dies de permís i de vacances per antiguitat des
del 2016.
-Obliga a la Mesa General de la Funció Pública a establir un
calendari de negociació per a la recuperació de les pagues
del 2013 i 2014, així com de la resta de drets arrabassats el
2012.
Els sindicats CCOO, IAC i UGT valorem aquesta resolució
com un pas endavant en la recuperació dels nostres drets
i demanem una reunió urgent de la Mesa General per
desenvolupar i concretar la seva aplicació.
D’altra banda lamentem que el Govern anterior no hagués
atès les nostres demandes i demanem a l’actual Govern un
canvi d’actitud, en el fons i en les formes, per millorar les
condicions econòmiques, laborals, professionals i socials
del personal de la Generalitat i del seu sector públic.
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retallada i amb conveni. Però continuem sense contractació
de treballadors i treballadores per a substitucions i necessitats
de producció, amb un pressupost prorrogat insuficient per a
la CCMA i amb la direcció que va fer el PAC.
Contractació i producció pròpia

La direcció de la corporació ha ordenat als departaments
i a les àrees de TVC que, a mitjan gener, facin propostes
per a una reducció del 10% de les hores assignades a cada
producció. Al·leguen que aquesta mesura és per fer front a
la falta de plantilla i al pressupost prorrogat.
Ho tornem a dir: no es pot reduir més el nombre de
treballadors i treballadores de programes i departaments, i
l’externalització no és una opció: regalar producció pròpia i
serveis surt car, és irreversible i ens debilita.
Durant el 2016 continuaran marxant companys per culpa del
PAC i la pressió sobre la plantilla seguirà augmentant: s’ha
d’obrir l’empresa a la contractació necessària de treballadors
i treballadores per mantenir la producció i allunyar les
amenaces constants d’externalització i privatització.
Prressupost suficient i canvis a la corporació
La CCMA ha de tenir un pressupost per al 2016 amb una
aportació suficient. Hem perdut anys amb la crisi laboral i
econòmica, no podem continuar gaire temps amb la incertesa
pressupostària i amb la pressió de la llei de dèficit zero. TV3
i Catalunya Ràdio necessitem un ampli acord parlamentari
amb el màxim de consens possible per a un pressupost que
doni a la corporació l’estabilitat que necessita per recuperar
el futur. I també reclamem un canvi a la corporació per posar
fi a l’anomalia de la regovernamentalització del 2012 i per
deixar enrere la direcció responsable del PAC polític que
tants problemes està causant.
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RTVE

POLÍTICA DE TERRA CREMADA
Vivim moments d’indecisió política i alguns directius i responsables de la Corporació RTVE estan pagant a marxes
forçades els favors que deuen a aquells que els van col·locar
en els despatxos que ocupen. Si hi ha canvis en Moncloa,
aquests personatges hauran d’abandonar les cadires des de
les quals han enfonsat el prestigi de la Radiotelevisió pública.
A l’àrea d’Esports s’estan prenent decisions que són
molt difícils d’entendre. Cal retornar favors. El primer a
l’expresident del govern, José María Aznar. El seu gendre,
Alejandro Agag ha col·locat un dels seus productes en Teledeporte. El pròxim 6 de febrer començarem a emetre la
Fórmula I (carreres de bòlids elèctrics). Es porten disputades
tres proves i falten sis per córrer. Es tracta d’un producte
d’interès per als espectadors o aquesta decisió respon a altres criteris?
Fa 15 dies va acabar d’emetre’s el Ral·li Dakar 2016. En
“La 1” s’ha fet un programa especial de 15 minuts de durada
durant cada dia que hi ha hagut competició. El vehicle patrocinat per Acciona és al que més atenció se li ha prestat. Qui
és el Director General d’Imatge Corporativa i Màrqueting
Global en Acciona? Pio Cabanillas, exDirector General de
l’ens públic RTVE (1998-2000) durant el mandat de José
María Aznar.

El Conveni de mercaderies de Barcelona,
vigent íntegrament
Des de l’any 2010, la comissió negociadora de CCOO ha
defensat la vigència del Conveni de mercaderies de la província de Barcelona mentre no se’n negociés un nou text
que el substituís. I així ho han batallat amb tot tipus de mobilitzacions, aturs i protestes realitzades paral·lelament a les
demandes judicials.
Ha hagut de ser el Tribunal Suprem el que avali la vigència
del conveni desestimant les pretensions patronals, i resolent
un procés judicial que ha durat més de dos anys.
La postura mantinguda a tot moment per CCOO ha permès
preservar la unitat i la vigència del conveni col·lectiu del
sector del transport de mercaderies per carretera i logística
de la província de Barcelona.
Des del sindicat es fa una crida a les treballadores i els treballadors perquè donin suport a la negociació que ha d’obrir-se
després de la decisió judicial, per la qual cosa han convocat
una assemblea informativa per als seus representants sindicals així com per a la totalitat de treballadors i treballadores
del sector de mercaderies amb la finalitat d’analitzar la repercussió de la sentència i el camí a seguir.

A principis de temporada, la CRTVE va pagar 17 milions
d’euros pels drets de la Lliga de futbol BBVA. L’excusa era
usar aquest producte per aixecar l’audiència de “La 1”. Quatre mesos després d’haver començat a emetre el programa
Estadi 1, espai on s’ofereixen els resums de la lliga, decideixen passar-ho a Teledeporte. És el mateix que va succeir
l’any passat amb el grup de comunicació que tenia aquests
drets. Ho van començar a emetre en la seva cadena principal
i ho van acabar passant als seus canals menys vists. Sabent
que el producte no funciona per què CRTVE va pagar semblant quantitat?, a qui es va afavorir?
CRTVE és una empresa pública. Teledeporte és un canal
que hauria de bolcar-se en els esports olímpics, paralímpics,
minoritaris i prestar especial atenció a l’esport femení i a
l’esport de base. Als directius del canal se’ls ha oblidat. Solament cal comparar el tractament que se li està donant el
Campionat d’Europa d’Handbol masculí i el que se li va donar el desembre passat al Mundial d’Handbol femení. El primer s’està cobrint com mereix un esdeveniment d’aquesta
rellevància, no obstant això el segon es va tractar com un
producte de tercera fila.
federació de serveis a la ciutadania
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Agències de Viatges

El
20 de gener
es va celebrar la
Petjada Sindical, acte de reconeixement a les seccions sindicals i/o persones pel seu destacat treball l’any 2015 i/o
amb una trajectòria sindical important
La història de la Petjada Sindical
La Petjada Sindical va néixer el 2014, amb la voluntat de
reconèixer la labor que realitzen les nostres companyes
i companys de les seccions sindicals i del nostre sindicat,
en un acte fa partícips d’una aventura apassionant: la de
ser conscients de ser integrants de la gran família de les
Comissions Obreres. Si la memòria del cor és una forma
d’agraïment, també ho és aquella responsable d’eliminar
decepcions i magnificar els bons records, gràcies que superem desafiaments i aconseguim noves conquestes,
deixant així una petjada important en els nostres camins.
2015: un any molt interessant para CCOO agències de viatges
Per al sector de les agències de viatges, 2015 va ser un any
molt interessant, durant el qual experimentem un increment
en l’afiliació del 28% respecte a l’any anterior i dupliquem
amb escreix el nombre d’afiliades i afiliats respecte del
2013. També augmentem el nombre de delegats sindicals,
convertint a Catalunya en la comunitat autònoma amb major representació i en la qual som l’única majoria davant de
les altres forces sindicals. Amb la nova web ccooagencias.
org vam donar més vida a les eines d’informació digital
i impulsem les xarxes socials, amb un significatiu treball
de posicionament SEU. Vam conèixer a sorprenents persones i col•laboradors, participem en projectes enfortidors
i contribuïm potencialment en la transversalitat sindical.
Ens organitzem a través de noves formes de lluita i hem
estat en llocs inimaginables, conscientment o inconscientment, somiem, ens emocionem i, per descomptat, també ens trobem amb inesperats i grans murs de contenció.
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Reconeixements
Per la seva trajectòria sindical:
Sergio Martínez (Iberia)
Mª Isa Bravo (Iberia)
Juan P. Bernabe (Ació
Sindical
FSC Catalunya)
Pablo Galera (eDreams International
Networt) Àmbit LGTBI CCOO Catalunya
Seccion sindicals:
Groundforce Ryanair Vacances eDreams
Carlson Wagonlit Travel Costa Creuers
La petjada perdura
En el seu discurs sobre el diàleg: l’educació com a pràctica de llibertat, Paulo Freire ens va deixar un llegat que
“no hi ha paraula veritable que sigui unió infrangible entre acció i reflexió”. L’acció i la reflexió sumades a la visió
del futur no són més que els eixos d’un procés transformador on dones i homes no es fan en el silenci o en l’oblit.
Si volem que la nostra petjada perduri ens hem de reinventar i treballar. Al final, segons Sèneca “el treball i la lluita sempre crida als millors”, deixem que les nostres petjades siguin testimonis indelebles de les nostres existències.
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CCOO denuncia irregularitats en la
contractació en els centres penitenciaris
de Lleida
CCOO ha denunciat davant de les autoritats competents les
irregularitats produïdes en la contractació de personal al
Centre Penitenciari Ponent, contravenint tots els acords i la
legislació vigent, i amb afectació greu per als treballadors i
treballadores públics.
El sindicat considera intolerables els tractes de favor a l’Administració pública, i li exigeix rigor i transparència en la
contractació de personal i serveis.

Publicada al BOE la resolució sobre
el concurs de trasllats per al personal
laboral de l’AGE
Al BOE del 28 de desembre s’ha publicat la Resolució de
21 de desembre, de la Direcció general de la Funció Pública, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la
provisió de llocs de treball de personal laboral en l’àmbit de
l’III Conveni Únic de l’Administració General de l’Estat. El
termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de gener
de 2016.

Concretament es denuncia la cobertura d’una plaça vacant
sense que s’hagi fet pública ni s’hagi ofert prèviament als
funcionaris, tal com marca la llei.

Com es va informar la setmana passada, des de CCOO no
descartem utilitzar tots els mitjans al nostre abast per fer
front a les pretensions de l’Administració i defensar que es
compleixi el que estableix el conveni.

L’assignació d’aquesta plaça, en aquestes condicions, perjudica el col·lectiu de funcionaris adscrits al Departament
de Justícia, que no han tingut coneixement d’aquesta vacant
ni possibilitat de sol·licitar-la. Molts d’aquests funcionaris
de Lleida treballen en centres penitenciaris de la resta de
Catalunya i se’ls ha negat l’oportunitat d’apropar-se al seu
domicili, evitant desplaçaments i riscos.

CCOO reitera que la data de la convocatòria i l’oportunitat
d’aquesta no han de passar desapercebudes puix que poden
suposar minvar la possibilitat de participació, però donat el
desenvolupament de la negociació, aquesta circumstància
no ve sinó a posar el colofó al despropòsit de l’Administració en aquest assumpte del concurs de trasllats.

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

Fins al 7 de febrer al vestíbul de la seu de CCOO a Barcelona

Exposició d’OXFAM INTERMÓN sobre
fiscalitat injusta i desigualtat extrema
Fins el proper 7 de febrer, el vestíbul de la seu central de
CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, Barcelona) acull
l’exposició d’OXFAM INTERMÓN titulada ‘Fiscalitat injusta, desigualtat extrema’.
Consta de tres parts dedicades al per què OXFAM INTERMON parla de desigualtat en el món i a l’Estat espanyol, a
l’informe “Iguals: acabem amb la desigualtat extrema. És
hora de canviar les regles”, i a com es pot acabar amb la
desigualtat extrema.

federació de serveis a la ciutadania
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CCOO de Catalunya exposa les
prioritats per reactivar l’economia
mitjançant el treball digne i la lluita
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats
Un cop constituït el nou Govern de la Generalitat, CCOO
de Catalunya vol exposar les que aquest sindicat considera
prioritats ineludibles per reactivar l’economia mitjançant el
treball digne i la lluita contra l’atur, la pobresa i les desigualtats. Són aquestes:
Lluita contra l’atur, la pobresa i l’exclusió social
- Tramitació de la llei de creació de la renda garantida de
ciutadania que està actualment bloquejada al Parlament de
Catalunya. Aquesta és una prestació econòmica per a totes
les persones sense ingressos.
- Desplegament de la llei del Sistema d’Ocupació i del SOC
que inclou la concertació territorial. Evitar la privatització
dels serveis bàsics del SOC i limitar el paper de les agències
privades de col·locació.
- Dotar de més recursos humans i econòmics per dur a terme
polítiques actives prioritzant les persones amb més dificultats per trobar feina.
- Desplegament de la Llei de formació professional de forma
consensuada amb els agents socials, que inclou el model de
formació dual, l’acreditació de competències professionals,
el sistema d’informació i orientació i la integració efectiva
de tota la formació i l’encaix amb el sistema d’ocupació.
- Establiment d’un pla de xoc per fer front a la pobresa en
totes les seves formes (social, energètica, desnonaments...) i
l’exclusió social.
Aposta pel treball digne i l’ocupació de qualitat
- Increment de la plantilla de la Inspecció de Treball fins
arribar a complir les ràtios que marca l’Organització Internacional del Treball (OIT).
- Reforçar el paper de la Inspecció de Treball en la lluita
contra el frau en la contractació amb actuacions d’inspecció
que detectin les situacions de cessió il·legal de treballadors,
falsos autònoms i els casos d’infracotització.
- Potenciació dels mecanismes de mediació i desplegament
del Tribunal Laboral de Catalunya a l’àmbit de la funció pública.
- Actuacions específiques en relació amb la lluita contra la
bretxa salarial, les discriminacions per raó de gènere i les
violències masclistes.

dor, sostenible, basat en la qualitat de l’ocupació i la producció de valor afegit.
- Impulsar transformacions en el sector turístic que afavoreixin la seva descentralització territorial i estacional i produeixin una millora dels serveis i de la qualitat de l’ocupació
en el sector.
- Revertir les retallades i privatitzacions dels serveis públics
i recuperar el poder adquisitiu dels sous dels empleats i empleades públiques per tornar a assegurar una atenció de qualitat i generar ocupació en sectors clau per al futur del país i
el benestar de les persones.
- Avançar en un nou model de dependència universal i progressiu que garanteixi les necessitats de la població amb
dignitat, qualitat i sense precaritzar les condicions laborals
dels professionals.
Reduir la precarietat laboral en l’àmbit de les administracions públiques
- Que en tots els concursos públics dependents de la Generalitat es garanteixi: el compliment dels convenis del sector en
la seva integritat; les garanties d’estabilitat en l’ocupació; la
subrogació de les plantilles en les subcontractacions; el protocol de bones pràctiques en les contractacions públiques, i
la responsabilitat social de les empreses licitadores.
Una fiscalitat a favor de la redistribució de la riquesa i la
reducció de les desigualtats
- Recuperació plena de l’impost de successions i donacions.
- Reforçar els mecanismes de lluita contra el frau, l’evasió
i l’elusió fiscal i l’economia submergida, amb més recursos
humans i materials i endurint el règim sancionador per als
defraudadors.
Apostar per la concertació i diàleg social
- Impulsar la construcció del marc català de relacions laborals reforçant el paper dels interlocutors socials, establint
espais estables de concertació de les polítiques socioeconòmiques tant en l’àmbit de Catalunya com en el territorial.
- Reforçar les funcions del Consell de Relacions Laborals i
avançar en la transformació en un organisme autònom.

Un nou model productiu i uns serveis públics de qualitat
- Impulsar un pacte nacional per la indústria per a la transformació del teixit industrial català cap a un model innovafederació de serveis a la ciutadania
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