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29 DE SETEMBRE = VAGA GENERAL
TOTS I TOTES HEM DEFENSAR ELS DRETS LABORALS I SOCIALS, HEM DE DEFENSAR EL SISTEMA PÚBLIC
DE PENSIONS, LA SANITAT PÚBLICA, LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ I UN SISTEMA FISCAL PROGRESSIU I JUST .
PERQUÈ HI HA MOTIUS, NO ENS RESIGNEM, MOBILITZEM-NOS.
TOTS I TOTES A LA VAGA GENERAL EL 29 DE SETEMBRE

editorial
CCOO valorem molt negativament com s’ha
desenvolupat les sessions per la discussió i
aprovació del text de la reforma laboral al Senat, on s’han introduit esmenes molt negatives
que encara empitjoren una mica més el text.

CCOO rebutjem el conjunt del text i entenem
que l’esmena aprovada sobre els terminis que
tenen els aturats i les aturades per acceptar una
oferta formativa en 30 dies amb la penalització corresponent en cas de no acceptació, no és
res més que un intent de maquillar les dades de
l’atur. Els aturats no ho són per voluntat pròpia
i no millora l’economia castigant a les persones
que malauradament estan en situació d’atur.

CCOO considerem que les declaracions del
ministre Corbacho respecte a l’edat de jubilació i l’ampliació del període per el càlcul de les
pensions, és una greu amenaça, una altra més,
contra els treballadors i les treballadores.

CCOO considerem que aquestes mesures i
altres com el copagament de la sanitat són motius suficients per la VAGA GENERAL.

MOBILITZA’T !
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LA REFORMA LABORAL I ALTRES MESURES ANUNCIADES:

EL PODER DE LES ETT, I LA REFORMA DE
LES PENSIONS
dades sobre situacions personals i
familiars, la qual cosa pot comportar
un perill i un mal ús respecte a la
Les ETT podran actuar com intimitat de les persones.
vulguin i com els convingui, a tos
els sectors i també a la construcció
i l’Administració Pública. Alhora, També van a per en les pensions
la reforma imposada pel Govern
central permetrà les dobles El Govern central seguint el parer
escales salarials. Això, sens del món financer i les entitats
dubte, incrementarà els índexs asseguradores -les quals qüestionen
de precarietat i de sinistralitat la sostenibilitat del nostre sistema
laboral.
de pensions- impulsa una retallada
radical de la quantia de les pensions
Les
agències
privades
de i de drets. Així aquestes entitats
col•locació tindran competències podran -per fi- ficar la mà a la caixa
d’intermediació
laboral
i de la Seguretat Social.
també sobre les prestacions per
desocupació,
substituint
les Per ara, el Govern ha suspès la
funcions que fins ara tenia el SOC: revaloració de les pensions per a
l’any vinent, per tant, les persones
•
Podran
controlar
les pensionistes veuran disminuir
prestacions per desocupació.
encara més el seu poder adquisitiu.
•
Exigiran la presència del
treballador o treballadora quan així I el cop que preparen per a més
ho decideixin i controlar les ofertes endavant, tal com anuncia el
d’ocupació que t’enviïn.
Ministre de Treball Sr. Corbacho és
•
Decidiran
sobre
els augmentar l’edat de jubilació al 67
programes
de
formació
o anys i també ampliar el període de
reconversió que han de fer les còmput d’anys de cotització per a
persones treballadores beneficiàries tenir dret a gaudir d’una pensió de
de prestacions per desocupació;
jubilació, de 15 a 20 anys.
•
Determinaran les ofertes
d’ocupació adequades per als
aturats, que aquests hauran
d’acceptar i què en cas de rebuig
comportà la pèrdua o extinció de
les prestacions per desocupació.
•
Tindran la informació
professional i personal, a més de les
Tot el poder a les ETT!
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SOREA
El Tribunal Superior dóna la raó a CCOO en relació amb l’aplicació
de les clàusules de Revisió Salarial i a les previsions d’inflació
En una sentència del 29 de juliol,
dictada pel Tribunal Suprem, es
dóna la raó a la interpel•lació que
CCOO havia plantejat en dos temes que han tingut paralitzada la
negociació col•lectiva, per la interpretació que durant els últims
12 anys s’havia donat a l’aplicació
de les clàusules de revisió salarial i a les previsions d’inflació.
Després de l’inici de la crisi econòmica i la negativa del govern a oficialitzar les previsions d’inflació d’una
banda i la reducció de la inflació el
2009 per l’altra, les patronals van
donar la consigna de no aplicar el
pactat als convenis col•lectius proposant per a la revisió dels salaris
pactats als convenis vigents la inflació passada i per tant una reducció

L’altre tema en litigi ha estat una interpretació per la patronal contrària
al que havia succeït en anys anteriors,
això és revisar el que hagués superat
la inflació real respecte a la prevista
a final d’any, en el supòsit de no ser
així no operava la clàusula de revisió.

de Catalunya que va donar la raó a
l’empresa en la interpretació de la
clàusula de garantia salarial i als treballadors en la interpretació de les
previsions d’inflació. També deixa
sense efecte un acord assolit entre la
direcció de SOREA i UGT en base
a les propostes de l’empresa, partint
La Sentència del Tribunal Suprem del raonament empresarial en interpretar la sentència del Tribunal Suprem que no pot haver un acord per
sota del conveni col•lectiu en vigor.

resol amb rotunditat la interpretació
de CCOO i per tant invalida les pretensions empresarials de deflactar a
les taules salarials la diferència entre
l’IPC previst i el real en els supòsits
que el primer (previst) sigui superior
al segon (real). Aquesta sentència a
més rectifica el
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que
havia donat la
raó a l’empresa
en la interpretació de la clàusula de revisió o
garantia salarial.

Aquesta
sentència respon al
recurs presenen l’increment inicial, i en concret tat per CCOO de Catalunya contra
el 0,8% davant el 2% de previsió. l’empresa SOREA que depèn del
Grup AGBAR, després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia
federació de serveis a la ciutadania
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Descomptes per a l’afiliació de CCOO
http://www.ccoo.cat/cultura/cartellera/cartellera.pdf
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50 %
DESCUENTO

ORTODONCIA
* Incluye todos los aparatos fijos
* Visitas de control mensuales
* Precio financiado total del tratamiento

Ahora
100 €
al mes
Entrada 400 €
24 mensualidades de 100 €
Precio cerrado del tratamiento
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