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Editorial

Acord per la devolució de l’1% de la
massa
salarial amb els increments
Acte ‘En defensa de les llibertats i del dret de vaga’
corresponents i els endarreriments als
El divendres 4 de març, a les 11.00 hores, CCOO de Catalunya i UGT treballadors i treballadores de
de Catalunya organitzen l’acte ‘En defensa de les llibertats i del dret l’Ajuntament de Barcelona

de vaga’. Amb el lema #VagaNoÉsDelicte, es farà a la sala d’actes
MediaTIC (Barcelona Activa) del c/Roc Boronat, 117, de Barcelona. El compliment per part de l’Ajuntament serà efecHi intervindran:
-Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i la
seguretat social de la UAB.
-Andrés Pérez Subirana, president de l’Associació Catalana de
Juristes Demòcrates.
-Katiana Vicens, representant de CCOO al Comitè Econòmic i
Social Europeu.
-Prudencio Colmenero, UGT de Catalunya.
-Josep M. Àlvarez, secretari general de la UGT de Catalunya.
-Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

tiu al mes d’abril, amb l’actualització de les taules
salarials (s’implementen l’1% i els endarreriments
corresponents des del 2007) i es farà el pagament
del total dels endarreriments. L’acord afecta el
personal funcionari i laboral (actius i passius) de
l’Ajuntament, dels organismes autònoms i ens instrumentals.
CCOO celebra que, finalment, s’acati la sentència
de l’1% de la massa salarial signat entre les parts
fa uns anys, i volem agrair el suport rebut per part
dels treballadors i treballadores. Així mateix, volem deixar clar que verificarem que el pagament
s’adeqüi als termes de la sentència per poder comunicar al jutjat contenciós administratiu si aquest
s’ha executat de manera correcta i també perquè,
com a part demandant, és la nostra responsabilitat.
El sindicat ha treballat intensament perquè es fes
efectiu el dret que els tribunals ens han reconegut i que finalment els treballadors i treballadores
veuran materialitzat el mes d’abril a les nòmines.
CCOO mantindrà aquesta fermesa i la voluntat
d’arribar a acords, reivindicant els drets de tota la
plantilla a la negociació del proper Acord de condicions laborals.
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CCOO exigeix un nou Jutjat de Família per
a Badalona al més aviat possible
Qualsevol problema relacionat amb la família amb
transcendència judicial que es pugui produir a Badalona,
Sant Adrià de Besòs o Montgat ha de passar necessàriament
pel Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Badalona. És
l’únic òrgan judicial que resol aquestes qüestions per als
veïns d’aquestes localitats: les separacions, amistoses o no,
els problemes amb les pensions alimentàries dels nens, les
decisions sobre guàrdia i custòdia o el règim de visites dels
fills i filles (no una vegada sinó en totes les ocasions en què
no hi ha acord entre els pares), la modificació de les pensions
quan algú es queda sense feina o la seva reclamació quan
no es paguen, la incapacitació de persones que necessiten
la intervenció d’algú altre per organitzar la seva vida o
els seus béns... Tot ha de ser tramitat per només un equip
d’onze funcionaris, un lletrat i un jutge, amb un nou sistema
informàtic lent, ineficaç i que directament, durant hores o
dies, no funciona.
Ja fa temps que els sistemes d’anàlisi de les càrregues
de treball van fer saltar l’alarma del fet que aquest òrgan
judicial està en un 220% de volum de feina estimat com a
raonable. Això vol dir que té assumptes per a més del doble
del personal que ara hi treballa. La conseqüència és la falta de
prestació adequada d’un servei públic de primera necessitat:
nens sense pensió d’aliments, dones que no es poden separar,
avis o malalts sense poder tramitar una pensió o residència...
CCOO va fer palesa la situació fa ja molts mesos. Tot i que la
Generalitat de Catalunya va demanar al Ministeri de Justícia
la creació d’un nou òrgan, i que el Servei de Prevenció del
Departament de Justícia ha elaborat un informe tècnic en
què recomana reforços fa mesos, no ens consta la posada en
marxa de cap solució.
El sindicat creu que el Departament té l’obligació amb els
ciutadans i ciutadanes de posar les mesures urgents que són
al seu abast, com és la creació d’un “jutjat temporal” que
comenci immediatament a donar suport al jutjat actual. No
és la primera vegada que el Departament de Justícia crea
jutjats temporals a altres localitats. Els problemes d’espai no
poden ser un obstacle per l’accés de la ciutadania al servei
de la justícia en aquesta matèria.
CCOO ha denunciat que la situació actualment és
insostenible. Ciutadania, professionals i funcionariat han fet
reclamacions d’una intervenció urgent que mai no arriba. Hi
ha conflictes constants entre uns i altres a causa
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de la impossibilitat de resoldre problemes amb agilitat. La
salut dels treballadors i treballadores és precària a causa de
la tensió a la qual es troben sotmesos amb un treball amb
tantes urgències i tanta responsabilitat, i amb un ritme
insoportable.

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

Nou servei sobre dret hipotecari i clàusules sòl per a
persones afiliades a CCOO

Com puc saber si la meva hipoteca té sòl?

El primer que haurem de fer serà buscar l’escriptura del
préstec hipotecari i llegir-la detingudament. Haurem de
fixar-nos en l’apartat “interès” o “tipus d’interès”. Pot ser
que no trobem la paraula clàusula sòl escrita literalment. Els
bancs oculten la clàusula sòl i la camuflen en el contracte
hipotecari, amb títols com “límits a l’aplicació de l’interès
variable”, “límit de la variabilitat” o “tipus d’interès
variable”.
Podem trobar la clàusula sòl camuflada en el contracte
hipotecari amb els termes següents: limitacions a la baixa
del tipus d’interès, tipus d’interès mínim, forquilla d’interès,
limitació del tipus d’interès, túnel, el tipus d’interès pactat
no podrà ser superior a x ni inferior a x, acotació mínima...
Si ets afiliat o afiliada a CCOO i vols recuperar el diners que
t’han cobrat de manera abusiva per la teva hipoteca truca als
telèfons 93 481 27 80 o 93 481 29 06.
CCOO ofereix condicions especials per a les persones
afiliades i la primera consulta de valoració és gratuïta.
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informatius de TVC i Catalunya Ràdio. El projecte de
confluència és car, 2 milions 300 mil euros en dos anys
d’obres, i no es pot tirar endavant sense el consens dels
treballadors que són part essencial del projecte.
Per expressar la nostra opinió sobre uns nomenaments que
s’han fet un cop més en clau governamental.

Els pactes dels
partits del govern arriben a la
direcció de TV3 i Catalunya Ràdio
En les darreres setmanes s’han anat concretant els noms dels
nous directors de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo i de TVC,
Jaume Peral i pròximament es farà oficial el del nou cap
d’Informatius de TVC, càrrec que s’ha ofert a David Bassa.
Per la seva banda, el president Brauli Duart, que forma part
del Consell de govern de la CCMA des de l’any 2008, es
manté en el càrrec tot i haver protagonitzat la crisi laboral
més greu i llarga de la història de la Corporació.
Els repartiments de càrrecs coneguts fins ara mostren que
l’objectiu principal per part dels partits del govern és el
control dels informatius.
No és nou que el govern instrumentalitzi els mitjans públics
i per això des del Comitè d’empresa fa anys que reclamem
que es desgovernamentalitzi la Corporació i que es reformi
la llei, que va empitjorar amb la contrareforma del 2012.
El Comitè d’empresa està elaborant un manifest per
presentar a l’Assemblea en el qual es recullin les necessitats
i preocupacions de la plantilla per encarar el futur de TV3
i de la CCMA. Reclamem un pressupost suficient i estable
i un contracte programa que asseguri la producció i la
plantilla del CPA i del CEI. Hem de reivindicar el nostre
paper d’indústria audiovisual davant dels que ens veuen
únicament com a instrument de propaganda.
Confluència:
pressupostària.
extraordinàries
d’unificació i

projectes
milionaris
en plena crisi
La direcció ha demanat aportacions
per a fer inversions en obres pel pla
confluència de redaccions d’esports i
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Perquè volem d’una vegada un compromís amb la producció
de programes i amb la plantilla.
Perquè no es poden encarar nous projectes amb les
mateixes directius que van provocar la crisi més llarga de la
Corporació.
ASSEMBLEA GENERAL : Dijous 3 de Març a les 15:30,
al menjador del CPA
-----------------------------------------------------------

Què passa a Barcelona Activa?

Sabies que...
... L’article 19.2 del nostre conveni diu “...Quan es produeixi
la necessitat de cobrir nous llocs de treball, l’Empresa
informarà, amb una antelació mínima de 15 dies, amb
caràcter general, abans de l’inici del procés de selecció, dels
requeriments i modalitat d’accés per cobrir aquest lloc de
treball”
... L’article 19.8 diu: “ ... l’Empresa podrà cobrir lliurement
els llocs de treball que tinguin caràcter de confiança, directius
o impliquin funcions de comandament a tots els nivells de
l’estructura”
... Tots els concursos de Direcció:
- s’han convocat, incomplint l’article 19.2 (sense respectar
els 15 dies d’antelació que marca el Conveni)
- La Direcció ha argumentat al Tribunal Laboral de
Catalunya que aquestes contractacions s’han fet a partir del
19.8 (per lliure designació)
... A CCOO considerem que publicar un concurs i a la
vegada designar lliurement la persona que es contractarà és
incompatible, i és contrari a la Transparència de la que tant
es vanaglòria tant la Gerència com Barcelona en Comú
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El 8 de març CCOO de Catalunya us
convoca:
•A la CONCENTRACIÓ A LA SEU CENTRAL
DE CCOO de Catalunya
Hora: 12h
Lloc: Via Laietana, 16 (porta d’entrada)
Lectura de Manifest i Acció reivindicativa del 8 de
març 2016
•A la MANIFESTACIÓ UNITÀRIA que tindrà
lloc el dimarts 8 de març per commemorar el Dia
Internacional de les Dones.
Hora trobada CCOO: 19:00 h
Lloc: plaça de la Universitat, de Barcelona
La Mani començarà a les 19:30 h

federació de serveis a la ciutadania
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El Sector de la Generalitat de
CCOO rebutja el preacord del conveni de
CCOO valora els acords assolits en la transport de viatgers per carretera de la
reunió de la Mesa General de la Funció província de Barcelona
Pública
A la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya del passat divendres 19 de febrer la representació
sindical (CCOO, IAC i UGT) i la del Govern han arribat als
primers acords per la recuperació dels drets laborals i socials
que ens van ser arrabassats a l’any 2012.
Fins arribar a aquesta situació, els sindicats, de forma unitària, havíem fet diverses assemblees i concentracions, i alhora desenvolupàvem iniciatives de tipus institucional com
ara denuncies davant la Sindicatura de Greuges i reunions
amb tots els grups parlamentaris per aconseguir un posicionament favorable a què els treballadors i treballadores de
la Generalitat no fossin discriminats respecte els de la resta d’Administracions de Catalunya. Amb aquestes accions
vam aconseguir que el Parlament de Catalunya aprovés per
unanimitat una Resolució que insta el Govern a negociar
amb les organitzacions sindicals el retorn dels drets perduts .
A la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de
Catalunya de divendres hem aconseguit el retorn dels dies
d’assumptes propis i els de vacances per raó d’antiguitat i la
convocatòria d’una nova mesa, el dia 7 de març, per acordar
els terminis del retorn efectiu de la paga de 2012 i un calendari per a tractar la recuperació de la resta de drets així com
mesures per millorar condicions de treball i ocupació.

El passat 15 de febrer va tenir lloc a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball la reunió
de mediació conseqüència de la convocatòria de vaga en el
sector per als propers dies 21, 22 i 23 de febrer. L’esmentada
reunió va finalitzar amb la signatura d’un preacord entre les
parts. Preacord que havia de ser sotmès tant a assemblees per
part dels sindicats signants com a l’aprovació de les respectives juntes executives de les patronals igualment signants.

El dijous 19 de febrer, convocats en assemblea, els delegats
i delegades de CCOO del sector de transport de viatgers per
carretera han decidit REBUTJAR aquest preacord per considerar que està molt allunyat de les nostres pretensions tant
econòmiques com socials, no s’ha previst pràcticament cap
de les propostes que CCOO va aportar a la plataforma de negociació i suposa cessions molt importants de dret (es jutja
especialment negativa la distribució irregular de la jornada
en els serveis discrecionals).
Considerem que es tracta d’una lamentable oportunitat perduda per “posar al dia” aquest conveni col·lectiu en qüestions tan sensibles com el reconeixement de la categoria
d’oficial de serveis turístics (que afecta gran nombre de
treballadors en aquesta província) o l’eliminació de la vergonyant llista de “Petites intervencions quirúrgiques” que
exclouen el complement IT de l’article 35

Els temes a negociar amb aquest calendari seran:
- Ampliació dels supòsits d’IT complementats al 100%.
- Oferta Pública d’Ocupació.
- Reducció de la temporalitat als diferents col·lectius (funcionariat , estatutaris i personal laboral).
- Borses de treball per l’accés a interinatge (suplències i vacants).
- Fons d’Acció Social.
- Mesures de compensació econòmica per raó d’experiència
o desenvolupament de tasques (Productivitat, Estadis, DPO
...)
- Equiparació de les condicions de permisos i conciliació.
- Substitucions en el cas del personal de serveis essencials.
- Anàlisi i modificació de la jornada de treball.
- Recuperació de les pagues de 2013 i 2014.

federació de serveis a la ciutadania
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Signat el conveni estatal per a les
empreses de Publicitat
L’acord signat, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2016, introdueix nombroses millores respecte del
text anterior. En matèria salarial, després de 3 anys de
congelació, es fixa una pujada del 3% (sobre les taules
signades al 2011) per al 2015, els endarreriments han de
ser abonats fins el 30 d’abril d’enguany. El mateix increment del 3% s’ha fixat per a 2016, des de l’1 de gener,
sobre les taules incrementades de 2015. Aquesta pujada
no és compensable ni absorbible amb els complements
personals que suposin una condició més beneficiosa sobre les taules salarials ni sobre el complement consolidat
d’antiguitat. A més del salari base, s’ha procedit també a
l’actualització de dietes i plus de penositat i, per primera
vegada, s’introdueix la compensació per festius treballats, amb hora i mitja de descans en dia laborable per
cada hora treballada en no laborable.
A la finalització de la vigència del conveni, que es mantindrà actiu si no hi ha denúncia, les taules es revaloritzaran automàticament amb la pujada de l’IPC de l’any
anterior, sempre que aquest sigui positiu.

que tindrà un caràcter individual, reversible i voluntari
d’acord comú amb l’empresa.
D’acord amb l’evolució del sector publicitari, s’han actualitzat i afegit noves categories professionals (community manager, dissenyador web... etc).
Pel que fa a drets de representació sindical, s’ha millorat
el crèdit horari per a delegats/delegades i es podran celebrar assemblees dins de la jornada laboral, entre d’altres
qüestions.
En matèria de salut laboral s’estableix un protocol
d’assetjament sexual i es recullen recomanacions per a la
situació de risc durant l’embaràs.
Per al sector de Mitjans de Comunicació de CCOO el
nou conveni col·lectiu és un acord positiu, que suposa un
avenç significatiu per a les condicions del sector de la publicitat després d’anys d’estancament en les relacions laborals i d’un període marcat per la destrucció d’ocupació
i les rebaixes salarials.

Una altra novetat destacable és la reducció de la jornada
setmanal, que passa de 39 a 37 hores i mitja. En nom
d’afavorir la conciliació laboral i personal s’han introduït
30 minuts de flexibilitat en l’horari d’entrada, es recull
el permís d’acumulació d’hores de lactància, que passa
a ser de 15 dies laborals, i s’augmenta fins als 14 anys la
possibilitat de reducció de jornada per guarda legal.
Pel que fa a permisos, tot i que no es va acceptar la introducció d’assumptes propis que proposava la part social,
es converteixen els 30 dies naturals de vacances a 22 laborables i s’aconsegueix un dia més de permís retribuït
per naixement, defunció, hospitalització i altres supòsits.
Així mateix, es crea una llicència sense sou de fins a tres
mesos de durada i s’amplia també el complement de
l’empresa per incapacitat temporal.
S’estableixen millores per als contractes formatius i a
temps parcial respecte de l’Estatut dels Treballadors i es
regulen per primera vegada les pràctiques o beques no
laborals, ajustant-les perquè siguin part del procés formatiu i no per a la substitució de treballadors en plantilla,
però amb la cotització a la SS que estableix la llei. En
paral·lel, es possibilita el teletreball, com a mecanisme
idoni per conciliar la vida laboral, personal i familiar,
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Dimecres 16 de març - Sala: Espai L’Assemblea, pis 1r de Via Laietana

Jornada de revistes sindicals: reflexió, acció, comunicació
El proper dimecres 16 de març realitzarem una segona jornada dedicada a la nostra premsa sindical amb el format següent:
- 10 hores. Presentació de la jornada
- 10,10 h. Taula rodona: premsa sindical, instrument per a l’acció sindical. Participaran 4 seccions sindicals,
secretari
d’acció sindical FSC Catalunya, Raul Olmos, secretari d’acció sindical FSC estatal.
- 11,15 h. Descans.
- 11,30 h. Com ens veuen els professionals dels mitjans de comunicació: Estan invitats 4 professionals de diferents mitjans
de comunicació.
- 12,30 h. PERSPECTIVA, una publicació per a l’anàlisi, el debat i la proposta: Tenim prevista la participació d’articulistes
que han col.laborat amb la nostra publicació: Gina Argemir, economista i treballadora de CCOO àmbit socioeconòmic,
Aritz Cirbian, cineasta i Pepe Fernandez, secretari de comunicació FSC estatal
- 13,30 h. Cloenda: Manuel Fages.
Recordar-vos que us podeu inscriure enviant un mail a comunicaciofsc@ccoo.cat.
federació de serveis a la ciutadania

9

NÚM 155 segons quinzena febrer 2016

CCOO A LA COMISSIÓ
D’AGRICULTURA
El dijous 25 de febrer, l’Agrupació de CCOO d’Agents Rurals vam assistir a la Comissió d’Agricultura del Parlament,
on la consellera Serret exposava el que seran les línies de
treball de la conselleria.
Del seu discurs, que va durar una hora, només 10 segons
van estar dedicats al Cos d’Agents Rurals. Concretament,
va dir que impulsarà una adequació i modernització del
CAR, que es farà amb diàleg amb els representants del Cos
i que treballarà per a què seguim investigant els delictes mediambientals.
En el seu discurs també va parlar de la creació de diferents
organismes: tres agències (una de regadiu, una de boscos
i una de control de la cadena alimentària), una taula sobre
preus de productes agraris, etc. Després de 5 anys de recessió econòmica en què l’administració ha mirat d’aprimar-se
reduint organismes, sembla que s’inverteix la tendència.
Això vol dir que també hi haurà pressupost per desenvolupar el CAR?
Ens hagués agradat escoltar que es donaria compliment
a les mocions parlamentàries de “potenciar el CAR” i de
“desplegar les categories professionals”, però si bé no ho
va dir literalment, “adequar i modenitzar” el CAR només es
pot fer amb desplegament de categories i potenciant el Cos.
Per tant, li prenem la paraula i si anem en aquesta direcció
tindrà tota la complicitat del sindicat majoritari del CAR.
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Tanmateix, vam escoltar en repetides ocasions, per part de
la consellera i dels membres de la comissió, els diferents
problemes als quals ha de fer front la conselleria: danys a
l’agricultura per la fauna salvatge, plagues forestals com la
processionària, espècies invasores com el cargol poma, etc.
Curiosament, ningú va esmentar el paper actiu que desenvolupa el CAR amb la col•laboració en la gestió d’aquests
reptes.
Tot i així, en una xerrada que vam poder mantenir els membres de l’Agrupació amb la Consellera i el Secretari General, vam recordar que el CAR és part de la solució d’aquests
problemes i que amb el desplegament estructural del Cos,
podem multiplicar la nostra eficiència.
Volem destacar la interpel•lació de la parlamentària Hortènsia Grau de Catalunya sí que es pot; va demanar en quina
situació quedava el CAR en tant que la Direcció General
del Medi Natural havia marxat al Departament de Territori
i Sostenibilitat. La Consellera no va respondre aquesta pregunta, però mentre li formulaven va fer un gest inequívoc
que el CAR es queda al Departament d’Agricultura.
Aquesta qüestió va ser refermada en una conversa posterior amb la Consellera i el Secretari General, els quals ens
van confirmar que tenen propostes i “projecte” per al CAR.
Confiem poder- ne parlar aviat, ja que els treballadors i treballadores del CAR tenim un projecte sòlid i definit que volem tirar endavant d’una vegada per totes.
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Preacord en el Conveni Col·lectiu
Estatal de Pastes, Paper i Cartó

REVISIONS SALARIALS

Després de 14 mesos de negociacions, es va celebrar una
nova reunió de la Mesa Negociadora, promoguda per la part
social, amb la intenció de fer-li arribar a la patronal una nova
proposta de negociació, resultat de les assemblees del sector
celebrades entre l’11 i el 22 de febrer en tots els territoris.

2016: 1,3% d’increment sobre la RTTB des de l’1 de gener
de 2016.

Novament es van plantejar a la patronal uns increments salarials per a cada any de vigència (2015-2018) superiors a
l’1%, deixant una opció oberta a la nova classificació professional per a l’any 2017. S’insisteix en un text que reguli
l’ús d’externalitzacions en les empreses i de cap manera es
contempla una modificació del text del Conveni referit als
dies de Nadal.
La patronal no accepta cap text d’externalitzacions, insisteix
a modificar l’article relatiu als dies de Nadal i planteja mecanismes de compensació/absorció per als lliscaments derivats
de la nova classificació professional.
La part social rebutja sistemàticament aquests plantejaments.
Davant aquesta situació de bloqueig, la part sindical llança
una proposta de tancament que finalment va ser acceptada
per la patronal, amb el següent contingut:
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Vigència: Quatre anys des de l’1 de gener de 2015 fins al 31
de desembre del 2018.

2015: 1% d’increment sobre la RTTB des de l’1 de gener
de 2015; és a dir, es percep una paga amb tots els endarreriments del 2015.

2017: 1% d’increment sobre la RTTB.
2018: 1% d’increment sobre la RTTB.
Clàusula de revisió salarial: En el cas que l’IPC, del període
de l’1 de gener del 2016 al 31 de desembre del 2018, fóra
superior al 3,3%, s’actualitzaran les taules salarials de partida a 1 de gener de 2019 en el percentatge d’aquest excés.
ACTUALITZACIÓ TEXT DEL CONVENI
S’actualitzarà el text del conveni conforme als acords de la
Comissió Mixta d’Interpretació i Vigilància del Conveni i
els permisos retribuïts recollits en la legislació vigent.
Aquest preacord haurà de ser ratificat per les diferents assemblees que es realitzin als centres de treball i en aquest
cas es produirà la seva signatura el pròxim 14 de març en
reunió de la Comissió Negociadora.
A CCOO i UGT considerem que l’acord és positiu per al
conjunt de les treballadores i treballadors del sector, perquè amb els increments salarials pactats, juntament amb les
clàusules de revisió salarial, garanteixen el poder adquisitiu
durant la vigència d’aquest Conveni.
També volem donar les gràcies a les treballadores i treballadors del sector pel suport rebut durant la negociació del
Conveni i l’esforç que hem realitzat entre tots per aconseguir un preacord satisfactori per als interessos de les nostres
companyes i companys.
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Prou privatitzacions a Parcs i Jardins
Els companys de Parcs i Jardins es van mobilitzar el divendres 26 de febrer contra la reducció de plantilla, per la Oferta
Pública d’Ocupació i pel compliment del Conveni.
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----------Sessió formativa sobre afectació de “la
llei mordassa”
El passat 24 de febrer vàrem realitzar una important sessió
formativa sobre les afectacions de la Llei de Seguretat Ciutadana a les nostres actuacions comunicatives.
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