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Profunda consternació a CCOO de Catalunya
per la mort de dos membres del cos d’Agents
Rurals, vinculats al sindicat, a mans d’un caçador
CCOO de Catalunya viu una profunda consternació per la mort de
dos agents rurals presumptament a mans d’un caçador a la població
d’Aspa (Lleida), que ha estat detingut pels Mossos d’Esquadra. Segons ha informat l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO, un d’ells
havia estat delegat de CCOO entre els anys 2012 i 2014 i l’altre era
delegat de prevenció des del mes de desembre i havia de ser l’encarregat d’impulsar des de CCOO el protocol contra amenaces i agressions que sovint pateix aquest cos.
Tot esperant els resultats de la investigació d’aquest brutal succés
que ha costat la vida a dos treballadors que desenvolupaven la seva
tasca de servei públic, l’Agrupació d’Agents Rurals de CCOO de
Catalunya ha volgut recordar que fa 20 anys que alerta que es podia
produir una situació com aquesta.

número 172

Editorial
Propostes de CCOO sobre el Sistema Públic
de Pensions
CCOO de Catalunya ha editat una guia amb les seves propostes
sobre el Sistema Públic de Pensions. En aquesta guia hi trobareu, de forma resumida, les propostes per garantir el funcionament del sistema públic de pensions, que han estat presentades
públicament a finals del mes de novembre de 2016.

Guia amb les Propostes de CCOO sobre el Sistema
Públic de Pensions.

CCOO de Catalunya ha enviat el seu condol més sincer a les famílies, amics i companys dels dos agents morts aquest matí a Lleida, i
ha realitzat aturades de cinc minuts en reconeixement als companys,
així com ha participar a l’ofici que es va realitzar el dia 23 a Lleida
on va estar una representació de la FSC estatal, del secretari general
de la FSC de Catalunya i altres membres de la direcció de la FSC, i
de la direcció de la CONC amb Joan Carles Gallego al capdavant
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Condol a la família i entorn

Minut de silenci per dos agents rurals morts a
Lleida
El dilluns 23 de gener es van fer uns minuts de silenci davant de
les seus de CCOO pels dos agents rurals morts el passat dissabte a
Aspa, a Lleida, a mans d’un caçador. Des del sindicat expressem el
condol a la família de David i Xavier, vinculats a CCOO.

federació de serveis a la ciutadania

2

Via Laietana 16 l 08003 Barcelona

Classe, ciutadania i sindicat
Publicat el nº 9 de Perspectiva, centrat en el concepte de classe

treballadora. Aquest número compta amb la participació de Paco
Rodríguez de Lecea, Bruno Estrada, Gina Argemir, Pepe Gálvez,
Juan Manuel Tapia, Ignacio Muro, Berta Cao, Alfonso Labrador,
Roger Molinas, Manel Garcia Biel, Isaura Navarro, Gaspar Llamazares, Isàvena Opisso, Bea Ballestín, Carles Feixa, Maite Ojer
y Juan López Lafuente.

De nou el Govern recorre a la propaganda
sobre l’ocupació pública
El passat 17 de gener es van prendre, entre d’altres, acords
que afecten a l’ocupació pública, aprovats en la Conferència
de Presidents Autonòmics a Madrid.
Aquesta reunió ha entrat en la formulació d’algunes propostes que afecten especialment al funcionament de les administracions públiques, tant pel que fa a les noves tasques
que es proposen abordar, com pel que fa a les prestacions
laborals del seu personal i les actuacions que sobre les condicions de treball han previst.
La invocació a la mobilitat interadministrativa, la “modulació” de la taxa de reposició per l’ocupació pública, o els
canvis a incorporar com a conseqüència dels nous desenvolupaments tecnològics, especialment l’expansió digital, són
punts genèrics que no tenen continguts específics i mesurables, analitzables i a prendre en consideració, responent
més aviat a un cert caràcter propagandístic que evidencia la
manca de voluntat manifestada pel Govern per dialogar amb
els sindicats, atenent les permanents demandes d’interlocució que se li vénen fent i incomplint els compromisos que
al llarg dels últims mesos ha adquirit amb CCOO i altres
sindicats.
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Els acords que s’han circumscrit a l’àmbit de l’ocupació pública, en els quals apareixen lloables crides a les persones
empleades públiques pel que fa al reforç del seu compromís
amb els objectius que es pretenen, són xerrameca sense cap
contingut , ja que hem vingut assistint a una pràctica reiterada d’agressió governamental sobre l’ocupació pública, compartida per un important nombre de governs autonòmics,
degradant plantilles, deteriorant la qualitat de la prestació
o impedint la renovació de plantilles, que no tenen ni els
efectius ni les possibilitats adequades per respondre a les necessitats de prestacions de serveis i atencions a la ciutadania.
L’Àrea Pública de CCOO va assenyalar en un nota el 13 de
gener que és imprescindible per al sindicat la necessitat de
convocar una Oferta d’Ocupació Pública excepcional, que
es quantifica en les 356.000 places pressupostades, que no
impliquen increments pressupostaris i que en l’actualitat estan cobertes de forma precària, fet que suposa una devaluació de les condicions del personal de les administracions
públiques i dels serveis públics, la qual cosa debilita la més
eficient atenció a la ciutadania.
Qualsevol actuació que es pretengui efectuar pel que fa a
plantilles i ocupacions necessita de l’obertura dels corresponents espais d’interlocució entre les administracions i els
sindicats, reprenent la convocatòria de les meses de negociació establertes i regulades, obrint el Diàleg Social de manera lleial i transparent, amb la plena incorporació de les
demandes que CCOO i altres sindicats hem vingut fent al
llarg d’aquests últims anys, com és l’eliminació de la taxa de
reposició, la revisió per a la seva actualització de l’EBEP i la
recuperació de la negociació col·lectiva com un instrument
determinant per a la normalització de les relacions laborals
en l’àmbit de totes les administracions públiques.
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Més TV3
El dijous 19 es va fer la presentació pública del manifest Més TV3.
En el text es reclama una millor aportació pública pel pressupost
de la CCMA, també la necessitat d’una direcció professional al
capdavant de la Corporació i un pla estratègic pels mitjans públics
que s’anticipi als canvis que es produeixen en la producció, en la
tecnologia i en els hàbits de consum audiovisual de la ciutadania.
El Comitè d’empresa de TVC ha participat en l’elaboració del
manifest que han subscrit entitats com les associacions d’actors,
de guionistes, les dues associacions de productores audiovisuals,
PROA i PAC, el Clúster de l’audiovisual i altres estaments destacats del sector audiovisual i del cinema com l’Acadèmia del
cinema, les dones cineastes, el Col·legi de directors i directores
de cinema, la Unió de cineastes i l’Associació de la indústria del
curtmetratge.
També donen suport al manifest el Col·legi de l’Audiovisual, el
Gremi d’empresaris del cinema i les Universitats Ramon Llull i
Pompeu Fabra.
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El dimarts dia 17, delegades i delegats de la
El dilluns 16 de gener treballadors penitenciaris
Generalitat es van concentrar per demanar
es van concentrar davant de la Conselleria de
que els Pressuposts de la Generalitat de 2017
Justícia
incorporin partides econòmiques per donar
Convocats per CCOO, UGT i CATAC, treballadors i treballadores
compliment a les demandes dels seus
penitenciaris es van concentrar davant de la Conselleria de Justítreballadors i treballadores
cia en protesta per l’anunci de tancament del Centre Penitenciari
CCOO i la resta de sindicats de la Mesa General de la Funció
pública van convocar una concentració de delegats i delegades per
demanar al Govern la incorporació de partides pressupostàries per
donar compliment a les demandes dels treballadors i treballadores
de la Generalitat.
Els sindicats exigim, entre altres coses, una convocatòria
d’ocupació publica que permeti recuperar i estabilitzar plantilles,
complir amb les sentències de la justícia europea sobre personal
interí i temporal, acabar amb les penalitzacions econòmiques per
malaltia i equiparació de drets dels treballadors i treballadores de
l’ICS, aplicació del Fons d’Acció Social, recuperar la reducció de
dues hores lectives al professorat més gran de 55 anys, equiparar
els drets d’horari lectiu, democratitzar i transparentar l’accés del
personal temporal a la funció pública a partir de borses de treball
públiques...

d’Homes de Barcelona (CPHB), conegut popularment com “la
Model”, sense preveure un nou centre.

Per al sindicat, és indecent afirmar en una reunió que totes les
opcions estan obertes quan ja han pres una decisió: tancar la presó
sense esperar la construcció del nou centre. És indecent afirmar
que el conveni possibilita la construcció dels nous centres quan
tenen clar que no es construirà un centre ordinari a la ciutat de
Barcelona. I és indecent amagar aquesta informació als 560 treballadors i treballadores de la presó, als seus representants i a tota
l’opinió pública.
CCOO ja va advertir que una decisió d’aquest tipus significaria
l’inici d’un període de mobilitzacions. Hem perdut la confiança
en aquests gestors, ens han enganyat, com a la resta de persones.
Aquesta actuació no ha de quedar, no pot quedar, sense resposta.
A més, aquesta decisió no afecta exclusivament al personal del
CPHB. Tindrà repercussió directa sobre el personal de tots els centres penitenciaris i suposarà amortitzacions de llocs de treball i
trasllats forçosos en condicions laborals precàries.
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La secció sindical d’ATENTO va realitzar
el sorteig d’una panera entre l’afiliació a
CCOO, amb una molt bona acollida
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40 anys després, ni el ressò de la seva
veu s’ha afeblit, ni s’ha esborrat la seva
memòria
CCOO, el PCE y la Fundación Abogados de Atocha, han rendido esta mañana en Madrid un emotivo homenaje a los cuatro
abogados y al administrativo militantes de CCOO y el PCE asesinados, y a otros cuatro abogados que fueron heridos de gravedad, por un comando de extrema derecha en el despacho de
abogados laboralistas de la calle Atocha 55.
“Año tras año venimos a homenajear, a reconocer, a recordar
a los compañeros asesinados y a los supervivientes”, ha dicho
Jaime Cedrún, secretario general de CCOO de Madrid, quien
ha destacado que se trata también de un acto de reafirmación
de los valores e ideales que encarnan los abogados de Atocha,
que “para nosotros siguen siendo una fuente de inspiración, nos
dan fuerza”.
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