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Editorial
Amb el lema «Els drets no se suspenen» un ventall
plural i extens d’entitats de Catalunya convoquen
una manifestació unitària el proper 29 de maig.
Motius no manquen:
- La suspensió de les lleis d’emergència habitacional i energètica i la llei d’igualtat per part del
Tribunal Constitucional.
- Els recursos d’inconstitucionalitat del Govern
del PP i les lleis que han suposat la pèrdua de drets
polítics, socials i laborals i la retallada de serveis
públics per part de diferents governs.
- El buidatge de competències del Parlament de
Catalunya.
- L’increment alarmant de la pobresa i les desigualtats socials. Manca d’instruments per
combatre’ls.
- Urgència de l’aprovació de la ILP de la renda
garantida de ciutadania.
- Pobresa, democràcia, treball i drets socials i de
ciutadania han d’estar al centre de les reivindicacions.
En aquesta mobilització hi són presents totes les
reivindicacions de totes les entitats i col·lectius
que han treballat i treballen per a la defensa dels
drets de ciutadania com a garantia per a combatre la pobresa:
- Dret a l’habitatge.
- Drets a l’educació pública de qualitat. Retirada
de la LOMCE.
- Dret a una sanitat pública per a tothom.
- Dret de les persones consumidores.
- Per una societat inclusiva.
- Dret al treball digne.
- Revertir les retallades començant per la darrera
reforma laboral.
- La lluita per la igualtat de gènere és fonamental
per assolir la qualitat democràtica.
- Necessitat d’un contracte polític amb la ciutadania pel treball digne, els drets socials i la democràcia real.
La ciutadania està cridada a sortir als carrers el
dia 29 de maig, a les 12 hores, a una manifestació
que arrencarà de plaça Urquinaona i arribarà al
davant de la Delegació del Govern,
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REPORTATGE
eDREAMS

SECCIÓ

SINDICAL

1 . Podeu fer un petit recorregut per la vostra història
com secció síndical?
Nuestra sección sindical nace en 2013, tres años después de la
constitución del primer comité de empresa en que CCOO contaba
con representación parcial de 5 delegados. Coincidiendo con
las siguientes elecciones donde conseguimos la totalidad de
representantes, nuestra sección sindical va tomando forma y
se elige a nuestra primera delegada LOLS. Después de pelear
largamente por ello, conseguimos también que la empresa se
comprometiera ante el TLC a facilitarnos un local en junio del
2014. Anualmente hemos ido renovando el cargo de delegado
LOLS mediante elecciones sindicales con una participación
creciente, ya que nuestro número de afiliados no ha dejado de
aumentar.

2. Heu renovat la secció sindical: Qui conforma
l’executiva?
La sección sindical se ha renovado este año con los siguientes
cargos;
Secretaria general: Davinia Sumalla
Secretario de organización: Cássio Paz
Vocales: Sara Gutiérrez y Roger Casasús
Delegado LOLS: Pablo Pizzanelli

3. Quin nivell d’afiliació i representació té CCOO a
l’empresa?
Actualmente contamos con 102 afiliados, lo que representa el
28 % de la plantilla y un aumento constante y muy significativo
de las cifras con las que partíamos en un inicio (46 afiliados en
agosto de 2014). También nos hemos marcado como una meta que
la condición de afiliado sea vivida con naturalidad y conciencia
de su importancia. Mediante consultas regulares, un 60 % de los
afiliados “salieron del armario” y consintieron en comunicar su
pertenencia a CCOO a la empresa.

4. Podeu fer un breu resum de la vostra activitat, quins
són els objectius més immediats i quins altres us marqueu
a mig termini?
En nuestro caso, las tareas de sección sindical y comité de empresa
se gestionan de forma conjunta y entrelazada, puesto que CCOO
cuenta con la plena representación en el comité de 13 delegad@s
y un delegado LOLS y es la única sección sindical constituida en
la empresa.
En unas jornadas de concentración realizadas en 2014,
establecimos cuáles eran nuestros objetivos a medio y largo plazo
y nos organizamos en grupos de trabajo (Comunicación, Igualdad,
Formación, Medio Ambiente) para optimizar nuestros recursos.
Resumiendo, los objetivos prioritarios eran los siguientes:
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1- AUMENTAR el número de afiliad@s en un 80%.

Como desarrollamos en el punto 3, el objetivo se ha cumplido
con creces. Como norma general las pérdidas de afiliados se han
debido a bajas de la empresa y el ritmo de incorporación de nuevas
altas ha sido superior.
2-DAR UN TRATO PRIORITARIO A LAS PERSONAS
AFILIADAS.
Desde un principio nuestro objetivo primordial ha sido
proporcionar un trato prioritario a l@s afiliad@s para que que
se sientan atendidos en todo momento, ya sea para resolver
dudas o asesorarlos en sus solicitudes a la empresa. No obstante,
se hace difícil atender a los compañer@s en una empresa en la
que la plantilla no tiene un horario común ni fijo. Por eso, uno
de nuestros objetivos a corto plazo es establecer unos horarios de
consulta semanales fijos, estableciendo turnos entre los miembros
de la sección sindical.
Otro de los retos con los que nos encontramos es convencer a
la gente que la afiliación no implica sólo una serie de ventajas
personales como asesoría jurídica sino que es indispensable
para que el sindicato pueda garantizar derechos básicos de los
trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo. Por ese motivo,
intentamos dar información prioritaria sobre muchas de nuestras
acciones sindicales a los afiliados, que pueden convertirse así en
una cadena de comunicación con toda la plantilla.
El grupo de trabajo de Medio Ambiente ha organizado eventos
como la Bicicletada para reivindicar el uso de la bici como
transporte ecológico al trabajo o una excursión de recogida
de residuos a Vilanova. Además de estas actividades de tema
ecológico, otras han ido encaminadas a favorecer la relación
entre la afiliación y el orgullo de pertenecer a CCOO, como las
dos ediciones del evento “Huella Sindical” que organiza nuestra
sección que premia y da a conocer las iniciativas de las secciones
sindicales del sector agencias de viajes.
Sin embargo, nuestra experiencia nos demuestra que el mayor
número de afiliaciones se ha producido después de que las
reivindicaciones que habíamos considerado prioritarias al
establecer nuestra sección sindical se han convertido en realidad.
Son buen ejemplo de ello la firma de acuerdos que mejoran nuestras
condiciones de trabajo, como el seguimiento pormenorizado de
la EVD para la mejora de nivel salarial, la obtención de DLDs
como compensación por el exceso de jornada anual o la firma del
calendario laboral. El comité y la sección sindical tampoco han
escurrido el bulto a la hora de organizar mobilizaciones para hacer
frente a despidos injustos realizados por la empresa y para dar
apoyo a los departamentos con sobrecarga de trabajo.
Creemos que una acción sindical activa y una buena comunicación
con los trabajadores son la clave para que la afiliación aumente.
No queremos bajar la guardia; sabemos que mantener la afiliación
pasa por una actividad constante y visible entre los trabajadores,
especialmente en estos tiempos en que la empresa contrata
en condiciones cada vez más precarias y pretende frenar las
negociaciones de aquellas cuestiones que aún quedan pendientes.
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CCOO aconsegueix que l’Ajuntament
de Barcelona modifiqui el decret que
impedia la subrogació de plantilles
i l’aplicació del conveni col•lectiu en la
contractació de serveis externalitzats
El mes de gener de 2015, l’Ajuntament de Barcelona va
aprovar un decret signat per l’alcalde Xavier Trias amb instruccions sobre la contractació de serveis i les seves implicacions laborals per a personal. Allà es deia que no es podrà
“determinar el conveni col•lectiu d’aplicació ni s’establirà
l’obligació de subrogació del personal, ni tampoc es poden
fixar les condicions de treball del personal de l’empresa
adjudicatària, com ara jornada, horari, salari, categoria, vacances, dedicació exclusiva, i qualsevol altra de naturalesa
anàloga.”
Ara, mitjançant una reclamació de CCOO a l’Ajuntament
s’ha aconseguit modificar aquest decret suprimint aquest
apartat per garantir l’aplicació del conveni col•lectiu al personal afectat pels serveis externalitzats i el manteniment
dels llocs de treball en cas de canvi d’empresa adjudicatària,
es contribueix aicí a la lluita contra la precarietat laboral en
l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona

CCOO, UGT i CGT convoquen vaga
a les Oficines d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona
La vaga està convocada el 9 de juny, de 8 a 20 h; el 13 de juny,
de 12 a 15h; el 20 de juny de 12 a 15h, i el 27 de juny, de 12 a
15h, davant la manca de diàleg de l’ajuntament per millorar les
condicions laborals del col·lectiu de treballadors d’aquest servei
municipal de Barcelona
Des del Comitè de Vaga de les OAC, volem comunicar que
l’Ajuntament de Barcelona no s’ha presentat a l’acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), al·ludint que és
un tràmit inadequat i
improcedent.
Ens sorprèn molt, que
un govern municipal
provinent de les marees
ciutadanes, el 15-M
i l’Observatori dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals, i que
ha participat en totes les
reivindicacions d’aquests moviments socials en defensa dels drets
de la ciutadania ignori el diàleg amb els treballadors/es al·ludint
ardits tècnics, que denoten la utilització dels mateixos recursos de
la patronal més reaccionària.
Els representants dels treballadors/es, ens hem presentat a l’acte
de conciliació del TLC amb la voluntat de diàleg i apropament de
postures i el que hem rebut és menysteniment a la situació laboral
de la plantilla de les OAC, que fa més d’un any que reclamen solucions reals als problemes existents, i només reben fum i mesures
que han agreujat la situació, fet que comporta el deteriorament
del servei a la ciutadania i una sobrecàrrega de treball inassolible.
Hem rebut una carta amb data del 18.05.2016, des de la Direcció
de Recursos Humans, en la qual reiteren els mateixos arguments
de manca de legalitat de la convocatòria de vaga. No és cert, ja
que la vaga va ser comunicada en temps i forma al Departament
d’Empresa i Coneixement el dia 11/05/2016 des del mateix Tribunal Laboral de Catalunya, amb l’emparament de l’article 28 de la
Constitució Espanyola, el RDL 17/1977 de 4 de març i la sentència del Tribunal Constitucional del 8 d’abril de 1981.
Des del Comitè de Vaga, rebutgem les pràctiques que està duent
a terme l’Ajuntament de Barcelona, i fem una crida als responsables polítics perquè posin fil a l’agulla per resoldre d’una vegada
aquest conflicte, i que recordin les paraules de l’alcaldessa a la carta enviada als treballadors/es el dia 30.05.2015, fent al·lusió al seu
ferm compromís: “no només del manteniment de les condicions
laborals, sinó, també, en la mesura del possible, amb la millora
d’aquestes condicions”

Volem fets i no paraules!
federació de serveis a la ciutadania
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El Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura,
Oci i Esport de la Federació de
Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de
Catalunya condemnen l’aplicació de
l’anomenada Llei Mordassa a una periodista de
Catalunya Ràdio durant l’exercici de la
seva professió.
La suposada infracció s’hauria comès el dia 20 de febrer
del 2016, just davant de la seu de l’Audiència Nacional a
Madrid, mentre la periodista Mercè Alcocer, de la secció de
Política de Catalunya Ràdio, feia seguiment del cas Pujol.
Sembla que la periodista va intentar aconseguir unes declaracions accedint a l’Audiència per un carrer lateral, i allà la
policia li va demanar la documentació. La professional ha
rebut ara una notificació de 601 euros de multa, acusada per
la delegació del Govern espanyol a Madrid per una “infracció greu de desobediència a l’autoritat”.
El Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport dóna tot el seu suport a la periodista sancionada arran
d’aquest vergonyós episodi, i rebutja una vegada més la coneguda com a Llei Mordassa, que representa un greu obstacle contra la llibertat d’expressió i el dret a la informació de
la ciutadania. Sense llibertat, no hi ha periodisme.
-------------------------------------------------------------------

El CTESC aprova avui un dictamen
en què s’inclou una observació instant
al Govern a complir la Llei 13/2015
d’Ordenació del sistema d’ocupació i del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
El passat 17 de maig es va reunir el Ple del Consell de Treball
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) per fer el dictamen de
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

a les prestacions i serveis han de tenir la consideració de serveis
públics essencials, gestionats directament per l’administració pública i, per tant, no externalitzables; en tot cas, els requisits exigibles per accedir al règim de concert social i a la gestió delegada
dels serveis socials han d’incloure les garanties de les condicions
laborals i salarials de qualitat del seu personal.
Cal tenir en compte que la Directiva europea 2014/24/UE del Parlament Europeu, sobre contractació pública, en el punt 6è dels
“considerandos” estableix que a la pròpia Directiva no es tracta de
la liberalització dels serveis d’interès econòmic general reservats
a les entitats públiques o privades, ni la privatització d’entitats
públiques prestadores de serveis.
Reclamem que es garanteixin les condicions laborals de les persones que prestaran els serveis concertats, conveniats o contractats,
així com la qualitat del servei o prestació; i garantir que no hi
hagi competència deslleial en base al no compliment del conveni
laboral.
Pel que fa a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’Ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el
dictamen del CTESC contempla que no hi ha hagut, com és preceptiu, cap tipus de concertació amb els agents econòmics i socials
més representatius, ni amb les organitzacions que formen part del
Consell de Direcció del SOC que van participar en l’elaboració i
redacció de la Llei aprovada en 2015 i que ara es vol modificar.
S’insta al Govern al compliment de la llei i a traslladar, amb caràcter urgent, els continguts de l’article 69 de l’Avantprojecte de llei
de mesures fiscals al Consell de Direcció del SOC com a òrgan
competent.
A més, proposem reconsiderar la figura del “concert ocupacional” atès que la introducció d’aquest model pot accentuar
l’externalització i la privatització dels serveis i de les polítiques
ocupacionals.
Atenent aquesta situació, CCOO de Catalunya insta al Govern a
complir les lleis vigents i considera que no es poden fer canvis
substancials de forma indirecta sense que, prèviament, lleis que
regulen serveis destinats a la població, que han estat fruit de la
participació i consens amb els agents socials, es modifiquin unilateralment.

En relació a la modificació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de
Serveis Socials, CCOO i UGT consideren que els canvis introduïts
s’haurien de tramitar de forma independent; s’ha anat cap a la
universalització dels serveis deslligada del pressupost públic, del
copagament i d’uns requisits d’entrada, i haurien de ser configurats com a drets fonamentals de la ciutadania que permetés a totes
les persones accedir als seus recursos en igualtat d’oportunitats;
recuperar a l’àmbit públic els serveis que hagin estat concertats,
conveniats o contractats. Els serveis de valoració i gestió d’accés
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SECTOR ADMINISTRACIÓ DE
L’ESTAT: TENEMOS DERECHOS
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CCOO observa mala gestió a RTVE
a Catalunya
Això nostre no és “normal”
Dimarts dia 17 de maig, a causa d’una avaria elèctrica, “va caure”
el Sistema Integrat d’Informatius, Programes i Teledeporte, juntament amb Control Central i Continuïtat.

fets, ARA la direcció de Patrimoni contractarà un servei de mateniment.
Esperem que, d’una vegada per totes, s’assumeixin responsabilitats, ja que en aquest cas la deixadesa de funcions de la direcció
de Patrimoni i de la direcció del nostre centre han comportat la
paralització de la producció de molts programes, el que suposa un
gran cost econòmic i personal.
Malgrat tot, hem de dir que gràcies al gran esforç, professionalitat i consciència de servei públic del personal del centre de TVE
a Sant Cugat, s’estan minimitzant les conseqüències negatives
d’aquesta mala gestió.
---------------------------------------------------------------------------

Eleccions sindicals a l’Agència Tributària de
Catalunya
El passat 19 de maig de 2016, es van dur a terme les eleccions sindicals a la Junta de Personal de l’Agència Tributària de Catalunya
amb els resultats següents:
CCOO 4 delegats i delegades
CATAC 5 delegats i delegades
UGT 4 delegades i delegats

La manca de lideratge i de protocols d’actuació, o el seu desconeixement en casos com l’esdevingut, incideixen directament en
l’organització de la feina, cosa que implica un alt estrès laboral al
personal afectat.

Amb una participació de gairebé un 60% de la plantilla de 343
treballadors/es, CCOO ha incrementat en més d’un 42% el nombre de vots respecte les eleccions anteriors, assolint un total de
4 delegats/ades a la Junta de Personal de l’ATC. En els propers
dies us farem arribar una anàlisi més acurada per cada delegació
territorial.

Des de CCOO lamentem que la direcció encara no hagi informat
als responsables dels departaments afectats, ni al personal ni al
comitè d’empresa de les causes, conseqüències i abast d’aquesta
avaria, tot i que el mateix dia dels fets, el comitè de empresa, a
instància de CCOO, va sol·licitar a la direcció una reunió amb
caràcter urgent perquè se’ns informés del que havia passat.

Moltes gràcies a totes i tots per la vostra participació i per la confiança dipositada en CCOO. Continuarem treballant per millorar
les condicions laborals del personal de l’ATC i de la resta de la
Generalitat.

Sembla ser que alguns directius del CPP de TVE Sant Cugat desconeixen el contingut dels contractes de manteniment amb les empreses de servei, la qual cosa és MOLT GREU.
Tot indica que la causa principal de l’avaria elèctrica ha estat la
manca de manteniment en les UPS (sistema d’alimentació ininterrompuda), ja que des de fa anys NO s’ha renovat el contracte de
manteniment amb l’empresa General Electric que prestava aquest
servei tant a TVE com a RNE (Barcelona).

Eleccions sindicals a DECOTEC
El passat dia 19 CCOO va guanyar les eleccions sindicals a
l’empresa DECOTEC aconseguint els 5 delegats que estaven en
joc.
En el procés anterior, CCOO va aconseguir 2 delegats i UGT 3.

Malgrat tenir una doble instal·lació elèctrica per seguretat, s’han
produït una sèrie d’errors que han causat l’avaria de diversos
equips electrònics, que a dia d’avui encara no s’han solucionat.
L’única cosa positiva de tot és que com a conseqüència d’aquests
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CONFLICTE A L’AJUNTAMENT
DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
COMUNICAT DE LA SECCIÓ
SINDICAL DE CCOO I DEL COMITÈ
UNITARI
DE
PERSONAL
DE
L’AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL
VALLÈS
El passat mes d’abril l’equip de govern de l’Ajuntament va decidir de forma unilateral, trencar negociacions amb el Comitè
unitari de personal (CUP) argumentant una suposada pèrdua
de confiança en aquelles persones que, de manera legítima, representem el conjunt de treballadors i treballadores d’aquest
ajuntament.
Aquesta situació però, no és nova; pocs mesos abans la representació sindical va decidir fer un pas al costat per donar
oportunitat a noves figures d’interlocució i reprendre així la
negociació col·lectiva tan necessària per a la millora de les
condicions de treball de la plantilla.
Malauradament, de poc ha servit aquesta acció: una negociació
no només es fonamenta en el principi de bona fe de les parts,
sinó que cal la voluntat ferma de voler arribar a acords que garanteixin el dret de tot treballador i treballadora a desenvolupar
una feina digna i atendre la ciutadania tal com es mereix: amb
la màxima eficàcia i eficiència possible a través d’un servei de
qualitat contrastada.
És paradigmàtic que l’equip de govern doni veu a la ciutadania
a través dels tallers participatius del Pla d’actuació municipal i,
en canvi, negui el dret de negociació col·lectiva i representativitat del personal municipal, molts d’ells i elles veïnes i veïns
de Montornès.
És sorprenent que l’accés a la funció pública estigui, des de
fa anys, del tot regulat i, en canvi, l’equip de govern posi en
pràctica la contractació del personal de manera irregular amb
un increment significatiu de la temporalitat de la plantilla.
Són totes aquestes raons les que han conduït a la secció sindical
de CCOO i al Comitè unitari de personal a:

DENUNCIAR
Que l’estabilitat de la plantilla municipal ha caigut fins a una
temporalitat del gairebé el 45%.
Que la contractació per urgència s’ha convertit en un procediment freqüent. Aquesta pràctica vulnera els principis constitucionals d’accés a la funció pública de publicitat, igualtat, mèrit
i capacitat a través de concurrència competitiva.
Que la promoció interna en igualtat d’oportunitats, d’acord
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amb la llei i el conveni col·lectiu ha estat substituïda per una
contractació a mida en què es nomenen i es destitueixen els
caps en funció de les preferències personals de qui governa.
Aquest fet fa que ocupin llocs de treball personal d’altres administracions, que priven del dret a un treball públic en igualtat
d’oportunitats els treballadors i treballadores municipals, i els
veïns i veïnes del municipi.
Que s’han donat situacions de substitucions indegudes de llocs
de treball de la plantilla de personal mitjançant empreses de
serveis, cosa que incrementa el cost del servei i priva la ciutadania del lliure accés a un lloc de treball públic.
Que aquestes pràctiques abusives en la contractació han suposat, per als treballadors i treballadores municipals, un deteriorament significatiu de les condicions de treball quant a les
perspectives de promoció i igualtat laboral.
Que s’aproven, per decret, les retribucions de noves places així
com l’assignació de suplements salarials entre 200 i 400 euros
al mes sense una valoració prèvia ni consensuada amb la representació dels treballadors i treballadores municipals.
Que aquest ajuntament compta amb un taxa de sinistralitat
laboral per sobre de la mitjana d’altres administracions de la
província de Barcelona, fruït d’unes condicions de treball que
cal millorar.

I per tant, EXIGIM
El compromís dels grups polítics amb representació municipal
en la defensa de la funció pública i de la qualitat dels serveis,
començant per respectar els principis d’accés a la funció pública.
La declaració de nul·litat dels processos irregulars de selecció
de personal i l’abandonament d’aquesta pràctica.
L’anul·lació de tots els complements salarials assignats unilateralment per l’equip de govern i les comissions de servei de
comandaments fraudulentes.
El reconeixement a la tasca professional de les treballadores
i els treballadors de l’ajuntament amb la designació, per part
dels governants municipals, d’una nova interlocució amb la
representació sindical que permeti recuperar la negociació
col·lectiva, hores d’ara aturada.
L’obertura de processos de promoció i mobilitat interna que
facilitin l’estabilitat de la plantilla i la millora de les prestacions
de serveis i l’atenció a la ciutadania.
L’aplicació immediata de les millores en matèria de seguretat i
salut tal com requereix la Inspecció de Treball.
El compliment estricte de la legalitat en els plans d’ocupació
que han estat utilitzats fraudulentament per suplir les mancances de personal estructural
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2a JORNADA DE VISITA
GUIADA PER LA
BARCELONA ROMANA
En el marc de les actuacions de caire cultural organitzades per la FSC, el passat 22 de maig es va fer la segona
sessió de la visita guiada per la Barcelona romana, una
activitat que té una important acceptació i participació
d’afiliats i afiliades de la FSC. La visita, amb el suport
d’un company arquòleg, consisteix en conèixer el passat romà de la ciutat al llarg de dues hores de visita pels
vestigis de la Barcelona romana.
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