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Ni CETA ni TTIP primer les persones

Editorial
“El treball, protagonista del canvi social”
FSC-CCOO estatal celebrarà del 27 al 29 de setembre a Barcelona les primeres jornades “Perspectiva” sobre el món del treball. Participaran, entre
d’altres, Juan Torres,Bruno Estrada, Ignacio Muro
i Albert Recio. Ignacio Fernández Toxo clausurarà
les jornades.
Les primeres jornades “Perspectiva” estan centrades en “El treball, protagonista del canvi social”.
Durant tres dies es debatrà sobre l’evolució del treball i de l’economia, sobre el paper del sindicat en el
canvi social, o sobre drets i democratització relacionats amb la participació i el control sindical.
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Otro juicio contra el derecho de huelga
Esperemos que en un futuro no lejano llegue la supresión del
artículo 315.3 del Código penal y poner fin así a los últimos
restos de la herencia punitiva del franquismo
Luis Salvadores Abogado del gabinete Jurídico de CCOO
de Catalunya
El cuatro de noviembre en la ciudad de la justicia de Barcelona se
celebrara un juicio penal contra Ricardo V. S. por haber participado
en un piquete informativo en la huelga general de septiembre del
2010. Se le acusa de varios delitos por participar en un piquete
en esa huelga general que habría causado daños en un autobús
valorados en 477.10 euros. El ministerio fiscal que es quien ejerce
la acusación está solicitando penas que suman 5 años de prisión y
multa. Esas penas tan desorbitadas de prisión ya se solicitaron antes
de la última reforma del artículo 315.3 el Código Penal de febrero
del 2015, por lo que suponemos que el Fiscal reducirá la pena
al principio del juicio oral aplicando el texto actualmente vigente
aprobado por el parlamento de mayoría conservadora presionado
por la campaña lanzada por los sindicatos, fundamentalmente
CCOO y UGT, de que ”la Huelga no es delito”, que suavizo la
penalidad de las denominadas “ coacciones” de los piquetes de
huelga al tiempo que reducía la de los empresarios que mediante
el engaño o abusando de la situación de necesidad impidieran la
libertad sindical o el derecho de huelga.
No se puede olvidar que el origen del susodicho delito “especifico”
del 315.3 esta en el Código Penal franquista (antiguo artículo 496),
que incomprensiblemente fue mantenido por el Gobierno de Felipe
González en el código de 1995 llamado “de la democracia”, pero
con la particularidad que se aumentó la pena de cárcel máxima
de 6 meses a 3 años. Con la agravante que toda pena superior a
dos años de prisión se acostumbra a cumplir con la privación de
libertad efectiva en un centro penitenciario.

La reivindicación de que el artículo 315.3 sea derogado sigue
vigente porque en esencia, aun se haya suavizado su pena, sigue
siendo anticonstitucional por el contrasentido de que se castiga
específicamente las coacciones si se produce cuando una persona
las realiza en el marco del ejercicio del derecho fundamental
de huelga establecido en el artículo 28.2 de la Constitución, y
con mayor pena que cuando esa misma persona las realizara en
cualquier otra ocasión incluida la domestica.
En todo caso decir, para evitar que alguien clame con argumentos
demagógicos, que esa derogación, que siguen exigiendo los
sindicatos CCOO y UGT, y el resto de organizaciones y partidos
de izquierda en ningún caso impediría juzgar a un miembro de un
piquete de huelga que se extralimitara en su actuación porque para
ello están los tipos penales comunes de coacciones o de daños en
el Código Penal sin necesidad de penalizar la huelga. Esperemos
que en un futuro no lejano llegue la supresión del artículo 315.3
del Código penal y poner fin así a los últimos restos de la herencia
punitiva del franquismo.

Publicat a El Diari del Treball dia 12 de setembre

Podemos preguntarnos ¿qué ha pasado desde el año 1995 hasta la
actualidad?. Pues sencillamente que en la práctica solo en ocasiones
excepcionales se formulaba acusación por ese delito, por su estela
de corte franquista y las dudas sobre su constitucionalidad, pero
hay un cambio de 180 grados a partir del 2011. El Gobierno del PP
da órdenes especificas para desenterrar el citado artículo y de esa
forma reprimir las participaciones masivas en la huelga generales
contra los recortes y las reformas de las leyes laborales. De 2011
hasta ahora más de 300 sindicalistas de todos los sindicatos han
sido encausados por las Huelgas Generales que se han producido
por hechos parecidos a los que se acusa a Ricardo V. S. La mayoría
han sido absueltos ,o algunos condenados a penas que no obligan
a su ingreso en prisión, pero ese resultado responde del buen hacer
y de la independencia de los jueces. El caso de los universitarios
de físicas Isma y Dani en Barcelona, o el caso de los trabajadores
de Airbus de Getafe son muestras de esas sentencias absolutorias.
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Èxit de participació a la vaga de Mohn
Amb una participació del 100%, els treballadors i treballadores de
Baixbus-Mohn han respost a la convocatòria del Comitè d’Empresa.
Durant el mes de setembre s’han convocat 5 jornades parcials de
vaga i vuit més pel mes d’octubre.
La plantilla de Baixbus-Mohn manté la lluita per un conveni digne, reivindicant mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
S’han acomplert els serveis mínims decretats per la Generalitat
de Catalunya.
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Mobilitzacions al sector del telemàrqueting
contra el bloqueig de les negociacions del
conveni
A causa de l’immobilisme de la patronal en la negociació del conveni sectorial estatal del sector del telemàrqueting, que ja fa 21
mesos que dura, CCOO i la resta d’organitzacions sindicals han
acordat un calendari de mobilitzacions per reclamar, a la patronal,
que accepti les propostes de la part social.
La primera mobilització va tenir lloc el dijous,15 de setembre,
de les 12 a les 14 hores, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
En cas que no es produeixi un acord amb la patronal durant els
propers dies, la mobilització continuarà amb aturades parcials de
dues hores per torn, els dies 22 i 29 de setembre i amb una jornada
de vaga el 6 d’octubre.
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Un fet que s’afegeix a una preocupant llista d’alteracions
greus que estan passant a les presons catalanes en els darrers
mesos

CCOO denuncia els greus incidents
ocorreguts al Centre Penitenciari
Brians 2

El divendres passat, 2 de setembre, es va produir un gravíssim incident
al Centre Penitenciari Brians 2: un aldarull col·lectiu que va implicar
desenes d’interns del Mòdul 9. L’inici d’una baralla entre dos interns va
provocar que s’unís un nombrós grup contra un d’ells. La ràpida intervenció dels treballadors va salvaguardar la integritat del primer. La resta
d’interns van atacar violentament els treballadors. Un dels interns va colpejar un funcionari amb un objecte metàl·lic al cap, que li va provocar un
tall. Aquest company va requerir assistència sanitària. El fet es va resoldre
amb més d’una dotzena d’interns que van acabar en situació d’aïllament
provisional.

de l’Administració en matèria de seguretat i personal genera. Arribarem
fins on calgui i demanarem les responsabilitats que corresponguin fins a
aconseguir la cobertura adient per portar a terme els protocols i la gestió
de manera adequada.
CCOO traslladarem als grups parlamentaris, com les polítiques sistemàtiques de retallades, reorganitzacions de centres, competencials, organitzatives que afecten els treballadors i que estan atemptant contra la
seguretat dels interns i dels treballadors, i la resta de finalitats que tracta
d’aconseguir la pena de presó i el model penitenciari català.

Aquest greu incident s’uneix a una intolerable i creixent llista d’alteracions
greus ocorregudes a les presons catalanes durant l’últim any, que van des
d’incendis provocats a baralles col·lectives, agressions greus entre interns
i als treballadors en gairebé tots els centres penitenciaris.
L’únic que va evitar mals majors va ser novament la professional i adequada actuació dels treballadors del servei, que, malgrat que cada vegada
disposin de menys recursos materials i humans, van encarar i resoldre
amb gran professionalitat. Desitgem al nostre company que es recuperi al
més aviat possible.
CCOO denunciem la pèssima gestió de l’Administració, la inoperància i
tolerància per part d’alguns responsables, encarregats de garantir la seguretat dels interns i dels treballadors penitenciaris, la reducció de treballadors a cada departament o mòdul de vida duta a terme de forma negligent
i ignorant les conseqüències en matèria de seguretat que això esta comportant. Cap centre penitenciari compleix actualment amb el nombre de
treballadors que correspondria (relació de llocs de treball). Això genera
una reducció general de la capacitat de prevenció i dissuasió que convida
a la comissió d’actes il·lícits de tot tipus i especial gravetat. Tot i la reducció del nombre global d’interns es registren les xifres de conflictivitat
més elevades dels últims anys. Tot i que ho hem denunciat sembla que
l’Administració ho assumeix i tolera com a fet implícit.
La situació de progressiu descontrol en matèria de seguretat s’uneix a
una sorprenent manca i al rebuig a tractar i fixar plans específics de prevenció d’agressions que evidencia la ignorància conscient per part de
l’Administració dels riscos per als interns i els treballadors.
Ressaltem l’actuació exemplar dels treballadors penitenciaris, únics artífexs del fet que se sostinguin els centres penitenciaris. Malgrat treballar
cada vegada amb menys recursos materials i humans, segueixen encarant
amb professionalitat les situacions i resolent els problemes que la gestió
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La plantilla d’UNIPOST es va concentrar
el dia7 de setembre, per reclamar el
cobrament de les seves nòmines
puntualment
Els treballadors i les treballadores d’UNIPOST en el marc de les
seves mobilitzacions i el conflicte amb l’empresa s’han concentrat per reclamar el cobrament de les seves nòmines puntualment.
L’empresa els està fraccionant i endarrerint les nòmines de juliol
i agost, i també la paga extra de l’estiu, que els volen pagar en 10
mensualitats, i per això s’han concentrat avui a la plaça de Sant
Jaume.
Els treballadors reclamen el pagament d’unes quantitats obtingudes per sentència del Tribunal Suprem. Tot plegat, després dels
ERO patits ens els darrers anys.
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‘Guia dels treballadors i
les treballadores autònoms’
Moltes empreses, durant els últims anys, aprofitant la crisi, només
ofereixen feina per a autònoms. Han arribat fins i tot a acomiadar
treballadors i treballadores per després oferir-los ocupació a condició que es facin autònoms. El problema és que les persones que
estan en aquesta situació són refractaris a demandar les empreses. La nostra experiència ens demostra que només un 0,5% de les
persones que estan en aquestes situacions fraudulentes reclamen
judicialment, amb l’agreujant que més del 90% d’aquests casos es
resolen sense entrar a judici amb acords econòmics i reconeixent
que el treballador o treballadora té un contracte mercantil.
Ens trobem amb moltes ofertes de treball a través d’un contracte
mercantil, en lloc d’un contracte laboral. Aquesta fórmula de contractació és usada per les empreses principalment per estalviar-se
les cotitzacions a la Seguretat Social que estan obligades a contreure amb un contracte laboral.
En un contracte mercantil, el treballador o treballadora és considerat un treballador o treballadora per compte propi i, com a tal, té
les obligacions tributàries del denominat treballador o treballadora
autònom, que són, en resum: donar-se d’alta a Hisenda, abonar la
quota mensual a la Seguretat Social i realitzar les corresponents
liquidacions trimestrals d’IVA.
El Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, reglament de desenvolupament de la Llei 20/2007, hauria d’haver posat fi a la controvèrsia

i als dubtes interpretatius per poder aplicar la condició de TRADE
(treballador o treballadora autònom dependent) i, també, hauria
d’haver eradicat la figura del fals autònom. Segons la darrera Enquesta de població activa (EPA), 250.000 treballadors i treballadores autònoms es declaren econòmicament dependents, però només
13.000 TRADE estan inscrits a les oficines públiques d’ocupació.
Ens podem preguntar: i els 237.000 treballadors i treballadores
restants? Són falsos autònoms o són TRADE?
En aquesta guia pots consultar el teu cas particular, així com obtenir informació sobre els autònoms. Si tens cap dubte, dirigeix-te al
sindicat, on et podrem ajudar i on podrem aclarir qualsevol dubte
relacionat amb la teva relació contractual.
----------------------------------------------------------------------------

Participa de la RUTA ACTIVA el 01/10 i
guanya PREMIS
Ruta Activa és un esdeveniment sobre la mobilitat sostenible, el
proper 1oct a les 10h, on es podrà participar en una de les dues
modalitats:
1) Bicicletada: sortida des de Plaça Espanya
2) Caminada: sortida des de davant de l’Estàtua de Colón
Punt d’arribada en Arc de Triomf. (temps aproximat del trajecte:
35¿min).
Principals premis:
1) 2 estades en hotel per a qualsevol destinació d’Europa (ofert per
Budgetplaces.com)
2) 1 bitllet aeri amb destinació Espanya (ofert per eDreams ODIGEO)
3) 1 cadira de bicicleta per a nen/a (ofert per Ibert )
Per més informació in inscriure’t : fscsostenible.ccoo,cat/rutaactiva

Feu clic per veure
- la Guia dels treballadors i les treballadores del règim autònom
2016 (en català)
- la Guía de los trabajadores y las trabajadoras del régimen autónomo 2016 (en castellà)
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Hem tingut oportunitat, de poder fer unes poques
5- La situación actual se merece una canpreguntes a El Kanka, o si voleu Juan Gómez Canca, malagueny que anava per economista i ha aca- ción de El Kanka, ¿como sería?
bat sent un cantautor que està prenent una gran
volada tant per les seves lletres punyents però amb Jajaja, bueno, la situación actual se merece más una
un tó festiu, com per la seva proximitat. Títols com vuelta de tuerca, un reseteo...
“Lo mal que estoy y lo poco que me quejo” o altra
que diu “ A desobedecer “ o “ Que bello es vivir”
són alguns dels seus temes. El Kanka junt amb El 6- Partes para América Latina y en noviNiño de la Hipoteca, són exponents d’una manera embre Barcelona, es un no parar
de plantejar la nostra realitat amb un tó que invita
a participar, a seguir.....
Si, y en octubre Murcia y bastantes más fechas que están por

1- El Kanka, quien es el Kanka?

anunciar... La verdad es que no me puedo quejar de falta de
curro :)

El Kanka soy yo, encantado...

2- De los estudios de económicas a la música, como se realiza este proceso
No fue un proceso como tal... Digamos que económicas fue
una locura de juventud, menos mal que lo dejé a tiempo.

3- Tus letras muestran una manera de ver
el mundo, nuestra realidad
Desde luego. Cualquier letrista, escriba lo que escriba, está
mostrando su punto de vista, no? Al menos un letrista mínimamente sincero

4- Una virtud de tu música y letras es que
para explicar cosas no hace falta estar cabreado, al contrario
Si, puede ser... También hay canciones en otros compositores que expresan rabia y son muy buenas, pero es verdad que
en mi caso concreto se impone el humor y una visión más
constructiva...
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Ahir, avui, demà:

VAGA NO ÉS DELICTE
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