Via Laietana 16 l 08003 Barcelona

Important jornada sobre premsa sindical
Amb el lema REFLEXIONAR, ACTUAR, COMUNICAR, la FSC de Catalunya, amb la col·laboració de la Fundació Cipriano Garcia, vàrem celebrar,
el dimecres 16 de març, la segona jornada sobre la premsa sindical, amb la
participació de 26 seccions sindicals i 60 companys i companyes.
Al llarg de la jornada es van realitzar 3 debats:
1- La premsa sindical com instrument de l’acció sindical, que va ser conduït
pel company Pepe Ruiz de la secció sindical de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació de representants de 4 seccions sindicals (Manuel Cobo de CEVA LOGISTIC, Eugènia Valero de l’ AJ. Barcelona,
Ramon González de l’ AJ. Premià de Mar, Eduard Allende de l’ AJ. Parets),
Raúl Olmos (Secretari d’Acció Sindical de la FSC estatal) i Mertxe Paredes
(secretària de Polítiques i Plans d’Igualtat de la FSC de Catalunya). Al llarg
del debat es va posar de manifest l’important paper que té la premsa del sindicat en l’àmbit de l’empresa per enfortir el paper i la presència del sindicat
a l’empresa.
2- El segon debat va ser conduït pel company Diego Martinez de la secció
sindical de RTVE, i amb la participació de diferents professionals de Mitjans de Comunicació els quals van opinar sobre la nostra comunicació, i ens
van plantejar la necessitat de cercar complicitats amb els professionals dels
mitjans, i de quina manera optimitzar la nostra activitat comunicacional per
obtenir més presència en els mitjans.
3- En el tercer i darrer espai de debat es va presentar la nostra revista PERSPECTIVA (perspectiva.ccoo.cat) com un espai de reflexió, debat i proposta,
amb la participació d’Aritz Cirbian i Gina Argemir, dos articulistes i col.
laboradors de la nostra publicació.
La jornada va ser clausurada pel company Manuel Fages, Secretari General
de la FSC, el qual va destacar la importància de les nostres publicacions com
instrument de la nostra acció sindical als centres de treball i empreses.
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EDITORIAL
Reclamen retirar la demanda contra el treballador
de TV3 acusat de revelació de secrets
LA CCMA DEMANA 7 ANYS DE PRESÓ PEL
CAS DE LA FILTRACIÓ DE L’ERO
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) persisteix en les accions legals contra un
treballador de Televisió de Catalunya (TVC) per
una presumpta relació amb la filtració de dades
de 2012. La fiscalia i la CCMA demanen 7 anys de
presó pel nostre company per un suposat delicte de
“descobriment i revelació de secret”.
El dia 1 d’agost de 2012 un missatge procedent del
mail del president del Consell de la CCMA, Brauli
Duart, es va rebre a diferents bústies del correu intern de la Corporació. En aquell correu s’adjuntava
un full excel amb dades de la plantilla i els càlculs
d’indemnitzacions per fer un ERO que Brauli Duart
va materialitzar el 2013 i que va significar el període
més conflictiu de la història de la Corporació.
El Comitè d’Empresa i totes les seccions sindicals
que en formen part hem adreçat al president del
Consell una petició urgent de desistiment de les accions legals contra el treballador, però a hores d’ara
no hem tingut cap resposta. Ens sembla innecessari,
injust i de conseqüències irreparables per al nostre
company continuar amb accions legals que no resoldran res i reobriran les ferides dels anys passats.
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Nota Informativa sobre la 1aVaga
AGENTS FORESTALS: CCOO denuncia la d’eDreams Odigeo a Barcelona
situació crítica per manca de personal
(mercat França)
Davant la passivitat del Govern pel que fa a la declaració del
CAR com a servei públic essencial i la previsió d’una reposició de plantilla com s’està fent amb bombers o es preveu
amb CME, a CCOO iniciem una campanya de denúncia pública per posar les piles al Govern i demanem explicacions
a la Mesa Sectorial.
També hem demanat tractar a la Mesa Sectorial del 21 de
març el següent punt respecte a la declaració del CAR com
a servei públic essencial.
-Estat de tramitació de la disposició addicional segona de la
Resolució EMO/2113/2015, de 22 de setembre, per la qual
es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de la Mesa
sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic
sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2015-2019 (codi de conveni núm. 79001102131996).
Referent a la circular sobre la darrera reunió de formació,
volem puntualitzar que no qüestionem la formació dirigida
(o de segon nivell) adreçada a membres que ja formen part
dels grups especials o de suport.
El que demanem és que no es torni a utilitzar la formació
que no ha estat oberta a tothom com a passadís d’accés a
aquests grups. Al cap i a la fi, estem parlant de carrera professional, i aquest és un dret de tot el personal. En aquest
sentit posem en valor que per a l’accés als grup de suport
de muntanya o més recentment per al GECAJ, s’establissin
processos selectius públics i transparents.
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La primera hora de vaga d’eDreams França a les oficines
situades a Zona Franca ha estat tot un èxit, amb una participació de més del 80% de la plantilla FR i d’un 95% del
personal fix.
Per primera vegada en la història de la companyia es convoca una vaga, motivada per la sobrecàrrega de treball que
pateix aquest departament i a la falta de resposta de la companyia a les peticions dels treballadors d’un repartiment de
tasques més just i una compensació econòmica concorde al
volum de treball.
Agraïm a totes les companyes i companys que hagin tingut la valentia d’expressar els seus drets a través del dret de
vaga.
Les reivindicacions
La plantilla ha elaborat un conjunt de peticions que tenen a
veure amb les seves condicions de treball. Així, reclamen
un temps efectiu de desconnexió de 20 minuts diaris i que
aquest temps sigui computat com a temps de treball, en lloc
de fer com per exemple que aquest període s’ha d’agafar un
cop acabada la jornada.
D’altra banda, es reclama que a les persones que tenen més
d’un any d’antiguitat els sigui aplicat el nivell salarial 3 tal
com estableix el conveni col·lectiu d’agències de viatges.
Aquest apartat suposaria, segons els empleats, una quantitat
de 120 euros bruts per treballador.
El tercer aspecte de la plataforma és la creació d’una comissió conjunta entre direcció i comitè que proposi un nou
pla d’incentius per a tota la plantilla, que tingui en compte
un plus, per al cas del mercat francès, en relació a la seva
complexitat.
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CCOO guanya les eleccions sindicals
a AENA
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals tant a “AENA
CENTRO DE CONTROL” com a AENA Aeroport de Barcelona.
Després d’una important reducció de plantilla amb la conseqüent reducció de la representació sindical, CCOO aconsegueix la victòria en els dos processos electorals.
En el cas d’AENA CENTRO DE CONTROL, CCOO ha
obtingut 4 delegats i delegades,seguit d’UGT amb 3, USO
amb 1 i CSPA amb 1, conformant un comitè d’empresa de
9 delegats i delegades quan en el procés anterior el comitè
d’empresa era de 13.
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En el cas d’AENA Aeroport de Barcelona, CCOO aconsegueix 10 persones delegades, seguit d’UGT amb 7 i USO
amb 4 conformant un comitè de 21 delegats i delegades
quan a l’anterior mandat van ser 23 els elegits i elegides.
Mantenir i guanyar les eleccions en un context de reducció de plantilla dóna un valor extraordinari al sindicalisme
que representa CCOO i al magnífic treball dut a terme per
la secció sindical i el conjunt de delegats i delegades de
CCOO.
Amb aquests resultats, CCOO consolida la seva posició
com a primera força sindical del grup AENA al conjunt de
l’Estat, i els delegats i delegades escollits se sumen als 88
que ja va obtenir CCOO en la resta de processos electorals
del grup al conjunt de l’Estat.
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Arrenca el 2n concurs de relats curts
L’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
“La salut en el treball”
En els últims anys estem assistint a un repunt de la sinistralitat laboral, fruit d’un deteriorament del model preventiu. La
regressió en els drets de la gent treballadora, la productivitat
mal entesa, la pressió per la possible pèrdua de l’ocupació,
el fet de prevaler el nombre d’hores de presència sobre la
qualitat del treball, la dificultat en la conciliació, les ocupacions precàries i sense drets, la vigilància de la salut com a
forma de declarar la ineptitud per al lloc, l’assetjament laboral, l’estrès… Totes i cadascuna d’aquestes qüestions, entre
moltes altres, contribueixen a deteriorar la salut: “estat de
complet benestar físic, psicològic i social”.
Com en l’anterior edició, es tracta d’una iniciativa que busca
conèixer i difondre la percepció dels treballadors i treballadores en matèria de salut laboral en els seus llocs de treball,
animant-los a narrar la seva experiència en alguna cosa tan
important com és la salut laboral i amb això apostar per un
model preventiu que compti amb la participació dels i les
treballadores com a premissa fonamental.
El termini de lliurament dels relats finalitza el dia 15 d’abril
de 2016 i la fallada es coneixerà el 28 d’abril, coincidint amb
el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

INCOMPLEIX LA NORMATIVA
LEGAL EN MATÈRIA DE POLICIA
LOCAL.

La Policia Local de Mollerussa es queixa del tracte despectiu que rep de la Corporació Municipal i està disposada a
prendre mesures legals en contra.
La secció Sindical de la Policia Local de CCOO de Mollerussa denuncia el tracte que rep de l’Ajuntament.
Aquest ha pres decisions sense negociació prèvia que afecten al bon funcionament del Cos, creant un malestar general
entre els comandaments i agents de la Policia Local.
------------------------------------------------------

CCOO
saluda
la
declaració
d’inconstitucionalitat de part de la reforma
de l’Administració Local del PP
La sentència del Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat d’una part de la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), que va reformar el règim d’aquestes administracions.
La sentència del Tribunal Constitucional, que estima parcialment el recurs promogut pel Parlament d’Extremadura,
ve a confirmar una part dels arguments de la Federació de
Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO en contra d’aquesta
llei, que ja assenyalava que envaïa competències de les comunitats autònomes. “A falta de realitzar una anàlisi més
concreta i detallada de la resolució judicial, ens trobem davant una sentència que s’anticipa al gran nombre de processos oberts i pendents de resoldre’s”.

Les bases del concurs les pots consultar al web de la FSC, de
Catalunya i de la FSC estatal

federació de serveis a la ciutadania

CCOO segueix reafirmant el seu rebuig als continguts
d’aquesta llei, que valora com “molt negatius per al funcionament dels ajuntaments i demolidores per a la prestació
pública dels serveis a la ciutadania”. La sentència qüestiona
especialment la regulació restrictiva plantejada per la LRSAL en relació amb les competències locals i autonòmiques
en sanitat, serveis socials i educació, en envair competències
de les comunitats autònomes.
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Jubilació anticipada de policies locals i
autonòmiques
Nota sobre l’aplicació de coeficients reductors per a les policies locals i autonòmiques
La FSC-CCOO va informar en el seu moment que amb data
21 de gener, els membres de la Plataforma nacional per
l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals i
autonòmiques, instàvem a la Secretaria d’Estat i de Seguretat Social al fet que ens convoqués i informés, amb caràcter
d’urgència, sobre la situació real en la qual es trobaven els
treballs que s’estaven duent a terme en relació a l’aplicació
de coeficients reductors en el col·lectiu de policies. Tenint
en compte que les inspeccions als 105 municipis ja havien
conclòs, encara que havíem tingut coneixement que algunes
d’elles s’havien hagut de repetir, en contenir dades errònies
i incompletes, ens va respondre el dia 3 de febrer en els següents termes:
“En aquests moments, únicament puc informar-los que s’està a l’espera que la Inspecció de Treball i Seguretat Social
i l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball,
òrgans adscrits a aquest Departament Ministerial però que
no depenen de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social,
finalitzi les seves tasques d’inspecció i estudi, i ens enviïn
els corresponents informes preceptius, amb la finalitat de
continuar amb els altres tràmits que exigeix aquest Reial decret en el menor temps possible”.

Us informem que en pròximes dates, la Plataforma nacional mantindrà una reunió de treball a l’efecte d’establir el
full de ruta d’aquesta Plataforma davant la situació actual,
i també posarem en comú els treballs que des de cadascun
dels sindicats pertanyents a la mateixa hem desenvolupat, i
que teníem fixats com a objectius de cadascun de nosaltres.
Recordar-vos que seguim treballant sense descans sobre la
bestreta de l’edat de jubilació dels policies locals i autonòmics, no anem a deixar la reivindicació de banda, ni com
CCOO, ni com a Plataforma, si bé sabem que la situació no
és fàcil, i encara que els estudis no han conclòs, coneixem
que estan treballant en el procés, i que el procediment reglat segueix el seu curs i no es pot desenvolupar d’una altra
forma. No anem a deixar que altres plataformes ens diguin
com i quan hem d’actuar, perquè en cap cas hem deixat de
treballar.
Sabíem totes i tots que no anava a ser fàcil, però estem molt
a prop de què finalment es conclogui, com no pot ser d’una
altra manera, que som una professió de risc i serà en aquest
moment quan fixarem posició en la Plataforma nacional majoritària de la qual formem part.

Davant la falta d’informació per part del Secretari d’Estat
de Seguretat Social, sobre el procediment per establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació de les policies
locals i autonòmiques, des de la Plataforma vam tornar a
remetre una nova petició, el 9 de març, ja en termes més
estrictes i concrets, recordant a aquesta Secretaria tots els
compromisos i el treball que des de tots els àmbits hem anat
desenvolupant, entre els quals es troben els que ells van assumir.
En aquest treball i com a part del pla per culminar-ho de forma reeixida, el divendres dia 11 de març, els Secretaris Generals de la Federació de Serveis a la Ciutadania i del Sector
d’Administració Local de CCOO, van mantenir una reunió
de treball amb el Secretari General de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), introduint també
en el marc d’aquesta reunió, la reivindicació de la bestreta
de l’edat de jubilació, en la qual des de la pròpia FEMP i
els seus representats s’ha participat activament, quant a les
mocions presentades en més de 300 ajuntaments, respecte a
la problemàtica de l’envelliment de les plantilles en l’Administració Local.
federació de serveis a la ciutadania
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El sector del mar de la Federació
de Serveis a la Ciutadania de CCOO
Catalunya reclama ajudes d’urgència
per a les 250 famílies de pescadors de
Tarragona que es troben en situació
crítica

SOBRE EL CONFLICTE A
BARCELONA ACTIVA

Sabies que...
... l’acte de conciliació d’avui 15/3/2016 al Tribunal Laboral de Catalunya s’ha donat per finalitzat amb el resultat de
SENSE ACORD entre la secció de CCOO i Direcció
... en aquest acte, la Direcció ha ratificat que les places de
directius i responsables (que es van convocar com a concursos públics) tenen caràcter de confiança i per això les estan
cobrint lliurement

Portem més d’un any mantenint reunions amb les diferents
autoritats de pesca i grups parlamentaris sol·licitant un estudi exhaustiu de les aigües del litoral de Tarragona a fi
d’esbrinar que està provocant la disminució de la població
de peix blau i la reducció de la mida dels exemplars.
Es descarta que aquesta situació sigui provocada per una
sobreexplotació del medi marí, ja que a Tarragona és on es
realitzen les vedes més llargues de tot el territori espanyol
i les flotes compleixen estrictament els límits d’horaris i el
control de les xarxes utilitzades.
En la demarcació de Tarragona unes 250 famílies depenen
del negoci del peix blau i durant l’any passat els seus ingressos nets no van superar els 300€ mensuals.

... CCOO pensem que la Direcció està negociant de mala fe
atès que és incoherent que ens emplacin a 15 dies per tractar
de resoldre el conflicte, i a la primera reunió ens diguin que
no hi ha res a negociar?
... lamentem profundament que el nou Govern de Barcelona en Comú a l’Ajuntament, amb el seu compromís de
transparència i diàleg amb la representació dels treballadors,
continuï amb les velles pràctiques de la vella política fins i
tot vulnerant el que estableix l’Estatut dels Treballadors
... des de CCOO seguirem lluitant per tal que:
– es realitzin els processos de selecció de forma realment
transparent
– no segueixin reorganitzant l’empresa autoritàriament
– es compleixin totes les normes vigents en matèria laboral

Davant d’aquesta emergència social, CCOO Catalunya instem la necessitat de crear un paquet d’ajudes estatals i europees perquè els afectats per la crisi del peix blau puguin subsistir fins que es trobi la solució definitiva a aquesta situació.

federació de serveis a la ciutadania
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AGRUPACIÓ DE BOMBERS CCOO BARCELONA

CONCURS
DE SOCORRISME
I SALVAMENT DE PLATGES DE
BARCELONA

Aquests dies ens hem assabentat que una empresa privada ha guanyat el concurs de vigilancia de platges de
l’Ajuntament de Barcelona.
Des de l’Agrupació de Bombers ens sorpren que justament amb un govern d’esquerres Creu Roja hagi
perdut aquesta concessió en favor d’una empresa
amb ánim de lucre. No obstant això, entenem que es
tracta d’un concurs públic i per tant s’hauran valorat
altres factors.
El que sí qüestionem d’aquest concurs és un dels seus
requisits valorables. En el punt 3.3 de la licitació es
demana l’aportació i configuració d’una unitat de rescat subaquàtica d’intervenció immediata” aquesta premissa no seria qüestionable si no fos perqué l’ Ajuntament de Barcelona ja disposa des de fa mes de 10 anys
d’una “unitat de rescat subaquàtica” gestionada per
Bombers de Barcelona.
Arribats a aquesta situació des de l’Agrupació de bombers ens preguntem: Es tracta d’un desconeixement
dels servéis públics de què disposa el rnateíx Ajuntament?
federació de serveis a la ciutadania

Es tracta d’una jugada dels directius de Parcs i Jardins
(responsables de platges) per suplir aquest servei en
contra de la carta de serveis del SPEIS? Ha de ser
Parcs i Jardins els responsables de la seguretat a les
platges? No hauria de dependre de la unitat de Protecció Civil de l’Ajuntament? Es tracta d’una volta
de clau més en les negociacions per a la gestió
i reglamentació de la brigada de submarinistes del
SPEIS?
Del que estem segurs és que el fet de pagar a una empresa privada per un servei que ja disposes, és una evident gestió penosa del diner públic. No obstant això,
si aquesta duplicitat de serveis es demostra que és
premeditada, llavors entendrem que no és un problema de mala gestió sinó que es tracta directament de
malversació de fons públics i per tant demanarem
responsabilitats a qui pertoqui.
Des de l’Agrupació de CCOO esperem una ràpida
resposta dels responsables del Sector de Seguretat i
Mobilitat per solucionar aquest conflicte obert.
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CCOO convoca vaga a Renfe i ADIF,
al conjunt de l’Estat, per al dimecres
23 de març
Tres mesos després d’haver estat signats els Convenis
Col·lectius d’ADIF i Renfe, tant per les empreses com pels
sindicats del Comitè d’empresa, no poden ser aplicats perquè aquests estan paralitzats en el Ministeri d’Hisenda, cosa
insòlita que no s’havia produït en Renfe i ADIF, fins ara, en
tots els anys de democràcia al nostre país. Aquesta situació
significa no solament la pèrdua de drets sinó, sobretot, la pèrdua d’una oportunitat per crear ocupació, ja que existeix el
compromís d’integrar 930 noves places entre Renfe i ADIF.
La situació té conseqüències greus:

1. Posa en qüestió la posició de les empreses, que quan van
signar els Convenis, se suposa que ho van fer amb totes les
autoritzacions ministerials.
2. Les causes per les quals els sindicats no van generar conflictivitat i assumiren l’acord, no s’apliquen i signifiquen un
engany a la bona fe dels treballadors/es.
3. Obliga als sindicats, també a CCOO, a reaccionar i defensar el compromès.
4. Posa en evidència com les empreses han manejat la negociació i la bona fe sindical.

Dies 25, 26 i 27 de març

Vaga als trens cremallera de Núria i
Montserrat i a les estacions d’esquí de
La Molina i Espot-Port Ainé
Malgrat la insistència sindical, l’empresa Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC), titular de les explotacions
dels trens cremallera de Núria i Montserrat i de les estacions
d’esquí de La Molina i Espot-Port Ainé, es nega a negociar
el Conveni de Turisme i Explotacions de Muntanya. La negativa a negociar, i a convocar la mesa negociadora per part
de l’empresa, ha dut als comitès d’empresa de les 4 empreses afectades a convocar vagues per als dies 25, 26 i 27 de
març.
Val a dir que l’empresa va aplicar sense cap dilació les retallades del 2010 deixant les parts substancials del conveni
congelades, i ara es nega a negociar un conveni que resta
congelat des del 2012.
Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de
CCOO de Catalunya, reiterem la nostra voluntat de diàleg
i tornem a demanar la convocatòria de la mesa negociadora
en breu termini de temps, per evitar el conflicte que es produiria en els inicis d’aquesta temporada turística.

CCOO no ha tingut una altra sortida que reaccionar convocant vaga a ADIF i Renfe per al proper dia 23 de març, de
0 a 23 hores; una vaga que solament s’evitaria si el Ministeri traslladés a les empreses i als sindicats la confirmació
que els convenis col·lectius i els processos de contractació
de nou personal són desbloquejats i es comencen a aplicar,
quelcom que no és més que el que les empreses van signar
amb els sindicats, i per la qual cosa CCOO va decidir no
convocar més mobilitzacions en aquell moment.

federació de serveis a la ciutadania
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Lluita contra la pobresa i les
desigualtats
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya reclama un salari mínim de Catalunya d’aplicació per a totes les administracions públiques catalanes
EL dimecres, 16 de març, va tenir lloc a Barcelona una reunió del Consell Nacional de CCOO de Catalunya on s’han
debatut i aprovat diferents temes, entre els quals es trobava l’Informe General del secretari general. Un dels aspectes més destacats ha estat el punt dedicat a la recuperació
de la gestió dels serveis públics municipals, on Joan Carles
Gallego, secretari general del sindicat, ha reclamat un salari
mínim per Catalunya d’aplicació obligada per part de totes
les administracions i empreses públiques de Catalunya.
CCOO proposa, per al territori català, com ja va proposar en
el seu moment per a l’Ajuntament de Barcelona, un salari
mínim que permeti, a les persones vinculades laboralment a
les administracions catalanes, viure dignament d’acord amb
el cost de la vida a Catalunya, que garanteixi almenys el
60% del salari mitjà del territori català aplicable a qualsevol
empleat, ja sigui de l’administració autonòmica, municipal
o de qualsevol empresa subsidiària o subcontractada en la
licitació d’obres i serveis pels pobles, ciutats o administració
autonòmica.
En el marc del Consell Nacional de CCOO de Catalunya,
també s’ha reclamat la lluita contra la pobresa i les desigualtats i en aquest sentit tornar a reclamar a la Generalitat la
posada en marxa de la Renda Garantida de Ciutadania.
El Consell ha valorat positivament el Ple contra la Pobresa
celebrat al Parlament de Catalunya la setmana passada, però
ha considerat insuficients les mesures aprovades, on sobretot
s’han notat la manca de l’aplicació de la Renda Garantida de
Ciutadania o la retirada immediata del copagament de les
prestacions per la dependència.

Visibilitat trans a la feina: Les persones
trans també som treballadores i treballadors
de ple dret!
L’FSC-CCOO i l’FELGTB celebren el Dia de la Visibilitat
Trans amb una guia sobre transsexualitat en l’àmbit laboral,
unes jornades sobre transsexualitat i treball, i una concentració reivindicativa.
El dimarts 15 de març, Dia de la Visibilitat Trans, la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO i la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals
(FELGTB) van publicar la guia “Personas trans en el ámbito
laboral. Guía para el proceso de transición”, que pretén ser
una eina a l’hora d’enfrontar al procés de transició en el centre de treball.
L’FSC-CCOO i l’FELGTB porten anys col·laborant per
eradicar en l’àmbit laboral qualsevol indici de discriminació o desigualtat per motiu d’orientació sexual o identitat
de gènere. Per ambdues organitzacions és imprescindible
tractar des de l’òptica sindical l’atenció als col·lectius especialment vulnerables davant la denegació de drets laborals.
Entre aquests col·lectius el que més discriminació pateix és
el de les persones trans.
Durant dècades, el mercat laboral ha estat pràcticament tancat a aquestes persones, la qual cosa ha provocat que moltes
d’elles hagin acabat en una situació d’extrema exclusió social. En alguns casos la necessitat de mantenir un treball els
ha obligat a retardar el moment d’inici d’un procés que per a
elles és vital, mentre que en altres visibilitzar-se a la feina ha
suposat greus casos de discriminació i/o assetjament.
Les dues organitzacions consideren que amb la sensibilització i el coneixement de la realitat trans -i els processos de
transició i visibilització que comporta- es poden evitar molts
conflictes.

El Consell de CCOO de Catalunya ha celebrat i valorat molt
positivament els resultats de les eleccions sindicals a Catalunya, revalidant la seva victòria com a primera força sindical.
En aquest sentit, CCOO ha posat en valor la seva representativitat i la seva força per millorar i recuperar drets a la
negociació col·lectiva i defensar els treballadors i les treballadores més precaris. El sindicat ha refermat el seu compromís d’actuar decididament contra la precarietat laboral i
especialment contra la bretxa salarial entre homes i dones.
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