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Editorial
CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals amb
CCOO demana al nou Govern de la
més de mil delegats per sobre del segon sindicat.
Generalitat que prioritzi la creació
La FSC contribueix de manera important al
de la Renda Garantida de Ciutadaresultat global
nia, la lluita contra l’atur i la preCCOO torna a guanyar àmpliament les eleccions sindicals, ja que se- carietat laboral i doni resposta a la
gons les dades de finals de novembre, el nostre sindicat tenia 1.015 situació d’emergència social que viu
delegats i delegades per sobre del segon sindicat. Amb aquest resultat es confirma que CCOO aconsegueix superar els anys més durs de Catalunya
la crisi i es reafirma com el sindicat que és escollit per la majoria dels
treballadors i les treballadores de Catalunya. I això tenint en compte
que s’ha destruït molta ocupació i que entre el 2011 i el 2015 s’han
reduït uns 4.000 representants sindicals.

Pel que fa a la FSC, cal destacar resultats positius a sectors tan importants com l’administració local, transport de mercaderies i viatgers,
aeri, pesca, postal, autopistes, gràfiques, mitjans audiovisuals, i un
llarg etcètera. Uns resultats que confirmen a la FSC com primer sindicat a pràcticament tots els sectors que conformen la FSC i també a la
pràctica totalitat de territoris de Catalunya.
Cal destacar el darrer resultat electoral en l’àmbit de la FSC a l’empresa QUALYTEL, empresa de TELEMARQUETING, on CCOO guanya
les eleccions sindicals i incrementa la seva diferència amb segon sindicat, mercès al bon treball de la Secció Sindical de CCOO a Qualytel
en defensa de les condicions laborals de la plantilla en aquests anys.
en defensa de la prevenció i la salut laboral; ha estat reconeguda per
la plantilla en les darreres eleccions sindicals, que ha donat la majoria
a la candidatura de CCOO que incrementa la seva representació, fet
que demostra que l’opció sindical confederal i de classe que representa CCOO és la més valorada pels treballadors i treballadores.
En aquestes eleccions CCOO ha obtingut 8 delegats i delegades i guanya 1 respecte al mandat anterior; UGT, 3 que perd 3 respecte al
mandat anterior, i USOC, 6.

federació de serveis a la ciutadania

Davant la constitució del nou Govern a Catalunya, encapçalat pel President Carles Puigdemont, CCOO de Catalunya incideix en la necessitat de donar resposta urgent a
la situació d’emergència social que viu Catalunya.
En aquest sentit, CCOO recorda que la situació de paràlisi que ha viscut el Parlament de Catalunya ha provocat
que continuï bloquejada la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania i altres mesures de caire social com
és el cas de la Llei d’Igualtat de Catalunya.
Catalunya necessita de manera urgent un impuls en polítiques que promoguin la lluita contra l’atur i la precarietat laboral i incentivin la creació d’ocupació de qualitat.
CCOO demana al nou Govern i als grups parlamentaris
que atenguin les demandes que va presentar el nostre sindicat en el marc de les eleccions del 27S en el document
“Propostes de CCOO per una Catalunya Social”, entre
les que es trobava un Pla de xoc per fer front a la pobresa
en totes les seves formes i a la exclusió social.
Emplacem al nou Govern que obri els espais de concertació social amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives del país, per tal d’impulsar la
reactivació econòmica basada en l’ocupació de qualitat i
un nou model productiu, la consolidació de la negociació
col·lectiva a Catalunya i l’extensió de la protecció social a
les persones amb risc de pobresa i exclusió social.
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---------------------------------------------------Jareño abandona a la ciutadania catalana:
La Corporació RTVE a Catalunya està abandonada
Aquest dissabte 9 de gener es va produir un dels successos més importants per al conjunt de la societat catalana, . El President de la Generalitat,
Artur Mas, va anunciar que Carles Puigdemont seria el nou President. És
alcalde de Girona i periodista de professió, per la qual cosa coneix bé la
realitat de la CRTVE.
Para CCOO, la notícia mereixia un programa especial en català, amb un
desplegament de professionals i de mitjans que estiguessin a l’altura dels
fets. Es podria haver emès en desconnexió per la 1, La 2 o el Canal 24
Hores. Eladio Jareño i Carlos González no van opinar el mateix. Informar
a la ciutadania de forma puntual, veraç, plural i independent no entra en
els seus plans. El més honest seria que el dilluns presentessin la seva
dimissió.

El Canal 24 Hores va anunciar el dissabte que l’endemà es faria un especial de la investidura del nou President. Aquí, el director d’informatius
cridava als treballadors per fer un programa en català “en desconnexió”
a la mateixa hora, però un altre responsable de Sant Cugat convocava als
mateixos professionals per treballar per al Canal 24 Hores. A les 14 h del
diumenge encara no estava clar quin programa es faria i en quin idioma.
Tots esperaven l’arribada al Centre de Sant Cugat de Sergio Martín, Director del 24 Hores, perquè prengués decisions. En fi, com ve succeint en
els últims anys, un descontrol absolut.
Al final va imperar la lògica i es va fer una doble programació: per a
Espanya en castellà i aquí “desconnectem” per fer-la en català. Si Eladio
Jareño i Carles González sabessin el que és la previsió, durant la setmana
s’hagués planificat els fets que van esdevenir el cap de setmana. L’única
cosa bona de tot l’assumpte és l’excel·lent treball realitzat i la resposta
donada pels professionals d’aquest Centre en tots els informatius, Telenotícies i programes especials

TVE a Sant Cugat sempre ha estat un Centre de referència. El Partit Popular, va posar de Director a Eladio Jareño, que era el Cap de Comunicació
d’Alicia Sánchez Camacho i Director de comunicació del PP de Catalunya, i va començar el declivi. Sense resposta davant els esdeveniments
importants, amb una manipulació galopant, són símptomes que auguren
el pitjor per a aquest Centre de treball. Si no cobrim aquests esdeveniments quina raó de ser tenim? Estem en moments on el primordial és la
defensa de l’ocupació, i més amb notícies com l’apareguda fa uns dies
en el PRnoticias, en la qual Montoro anunciava 1500 acomiadats en la
CRTVE quan es formi govern.
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L’Oficina Antifrau de Catalunya investiga Denúncia del III Conveni Sectorial estatal
la plaça de l’actual inspector en cap de la de Handling
Policia Local de Sant Quirze del Vallès
El passat mes setembre, la Secció Sindical de CCOO a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va presentar denúncia
davant l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) per la convocatòria
de la plaça d’inspector en cap de la Policia Local, per uns fets que
es remunten al 2009 amb govern CiU-PSC.
Una vegada analitzada la versemblança de la documentació
aportada per aquesta Secció Sindical, aquesta mateixa setmana
hem tingut coneixement que l’OAC ha endegat procés
d’investigació a fi de determinar si, en relació a la convocatòria
per a la provisió, mitjançant sistema de concurs oposició lliure,
de la plaça d’inspector en cap de la Policia Local, hi ha indicis de
presumptes il·legalitats.

L’organitzacions sindicals CCOO, UGT i USO han denunciat l’III
Conveni Col·lectiu General del Sector de Serveis d’Assistència en
Terra en Aeroports (Handling) segons l’article 89 de l’Estatut dels
Treballadors, per promoure la negociació en l’àmbit estatal de l’IV
Conveni Col·lectiu.
La denúncia es realitza en els tres mesos anteriors a la data de
finalització de la seva vigència, segons el que estableix el segon
paràgraf del III Conveni Col·lectiu.
La regulació d’aquest conveni s’aplica a totes les empreses,
entitats i treballadors i treballadores del sector, una de les activitats
de la qual fos compartida amb unes altres i no sigui principal,
consisteixi en la prestació de serveis de Handling, tant en propi
com a tercers, entenent com a tals els serveis d’assistència en terra
en els aeroports a aeronaus, passatgers, mercaderies i correu.
En aquestes activitats s’exclou l’assistència de neteja i serveis de
les aeronaus, assistència de combustibles i lubrificants, assistència
de manteniment en línia i assistència de majordomia (càtering).
No obstant això, si l’evolució del negoci de Handling determinés
la necessitat d’ampliar la llista de les activitats o la inclusió
d’alguna de les excloses, la Comissió Negociadora del Conveni
tindrà plenes facultats per la seva inclusió o exclusió.
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CCOO aconsegueix espai transparència

Espai de Transparència al web de
BARCELONA ACTIVA
Després d’un any de reclamar-ho, per fi hem aconseguit que hi
hagi un apartat de transparència a la web de Barcelona Activa.
Ho hem descobert a la pròpia web, encara que hores d’ara ningú
ha informat a la plantilla d’aquesta novetat.
Tot i el retràs en la publicació d’aquesta informació, encara és provisional i la pàgina està en construcció.
A CCOO exigim que, tal i com indica la llei de transparència,
s’informi dels següents punts:
Organitzatius:
Estructura retributiva del personal d’Alta direcció (sous, complements, dietes i indemnitzacions)
Estructura organitzativa actual i Organigrama complet
Relació de llocs de treball amb la seva descripció
Processos de selecció
Conveni Laboral i Acords signats
Pla estratègic
Codi ètic
Indicadors de la formació interna

Ajuntament de Barcelona: REMUNICIPALITZEM
ELS SERVEIS PÚBLICS PRIVATITZATS
Des de CCOO, demanem a l’equip de Govern, en coherència amb
el seu programa electoral que es comprometi a impulsar el procés
de remunicipalització de l’OAC de la plaça Sant Miquel.
Atès que el contracte de gestió del servei públic d’aquesta OAC
finalitza en breu, s’ha d’iniciar aquest procés.
La gestió directa dels serveis de titularitat pública s’ha demostrat
que és molt més eficaç i econòmica per a les administracions i, al
mateix temps, millora la seva qualitat.
S’ha de prioritzar la realització dels serveis des de la mateixa estructura organitzativa tot articulant un pla de remunicipalització
per revertir el procés injustificat d’externalitzacions, que han caracteritzat la gestió dels darrers governs municipals. S’ha de tenir
present, per tant, la data de finalització dels contractes que es
consideri necessari revertir amb caràcter prioritari.
Aquesta decisió és un repte que permetrà la recuperació de la gestió dels serveis públics com a patrimoni comú de la ciutadania.

Econòmics:
Comptes anuals i informes d’auditoria
Pressupostos
Indicadors:
Memòries
Enquestes realitzades i resultats
Informació jurídica:
Contractes menors amb imports d’aquests
Pròrrogues, modificacions i anul·lacions de les licitacions
Volum pressupostari contractat en els darrers cinc anys
Hem comprovat que tant l’Ajuntament com altres empreses municipals (per exemple, B:SM) sí que publiquen tota aquesta informació de forma oberta a la seva web.
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SEGONA FASE DE FUNCIONARITZACIÓ ACESA: CCOO interposa una denúncia a ITSS
de Girona per cessió il·legal de treballadors en
DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS
subcontractes per a l’operació hivernal
El passat 23 desembre del 2015 van prendre possessió com a funcionari, el personal laboral de l’ajuntament que ha participat en la
2a fase de funcionarització, dins dels acords entre les organitzacions sindicals i l’ajuntament.
Amb aquest acte, alguns pensen que ja s’ha acabat la funcionarització del personal de l’ajuntament, però a CCOO entenem que cal
una 3a fase de funcionarització en la qual el personal de la brigada
municipal pugui decidir si vol o no funcionaritzar-se, tenir el mateix dret que l’encarregat de la brigada municipal (que sí ha tingut
dret a decidir, sí o no a la funcionarització en la 2a fase).
Felicitem a tots els companys i companyes que han passat en
aquesta fase a ser funcionaris públics.

--------------------------------------------------------

Fem net a l’Ajuntamen de Sabadell.
Calen canvis organitzatius en profunditat
Després de la decisió que el divendres 4 de desembre passat va
prendre l’Ajuntament de Sabadell de suspendre el procés del concurs públic de personal subaltern, cal dir que el fet és molt greu,
molt greu!
Tal com se’ns diu a la nota de premsa que va fer pública
l’ajuntament, la primera prova constava de dues parts (com moltes
altres proves que s’han fet a l’ajuntament): un exercici psicotècnic
i un supòsit pràctic i, sembla ser, que és en aquesta segona part de
la prova on s’han detectat dos casos de possibles irregularitats en
el procés per coincidència de les respostes amb els criteris avaluadors del tribunal.
Com a sindicat, el primer que vam manifestar és que calia fer una
investigació per aclarir els fets, situació que coincidia amb el que
ens van exposar des de Recursos Humans. Cal que aquesta investigació es faci amb total seriositat i portar-la fins al final per aclarir
totalment els fets produïts i el com i el perquè s’han produït. I haurà
de ser la mateixa investigació i dins del marc del Pla d’integritat
on l’ajuntament caldrà que prengui les decisions profundes en el si
de l’estructura organitzativa de l’ajuntament, perquè aquests fets,
tant greus, no es tornin a produir mai més.
I si al final es demostra que hi ha hagut filtracions, CCOO demanarà responsabilitats.
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Davant la nul·la voluntat de l’empresa d’establir ponts de diàleg,
vam seguir portant a tercers la resolució de tots els desajustaments
que se’ns plantegen a l’interior de l’empresa.
Aquesta vegada hem interposat una denúncia a la Inspecció de
Girona sobre les subcontractacions de diverses empreses per
a l’operació hivernal en la gerència nord d’ACESA. Ja constatàvem aquesta situació en l’operació hivernal del primer trimestre
del 2015, i ho vam posar en coneixement de l’empresa que en
va fer cas omís. Novament en aquest últim trimestre de l’any, es
reprodueix la mala praxi en la subcontractació d’aquestes empreses, que posa de manifest el que considerem una cessió il·legal
de treballadors per cobrir funcions pròpies de manteniment i que
podrien ser cobertes pel personal de manteniment.
Ja n’hi ha prou de buidar de contingut funcional els col·lectius
de l’empresa. Aquesta política solament persegueix que les tasques les duguin a terme treballadors en condicions precaritzades,
fragmentar-ne la representació i, per descomptat, aprimar les plantilles d’ABERTIS autopistes fins a la mínima expressió, per poder
sadollar els plans d’eficiència. Tot això adquireix més rellevància
davant l’opacitat que manté l’empresa, en relació amb l’impacte
sobre l’ocupació dels processos d’automatització. Anem en una
direcció oposada.
Sobre l’incompliment de conveni en alguna de les empreses de la
UNaAE referent a les hores extres d’emergència, que recordem
s’estan abonant com a hores extres normals o hores complementàries, CCOO va sol·licitar un acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya, requisit previ a interposar una demanda judicial, que va tenir lloc el passat mes de novembre, i sense acord.
L’empresa no va voler ratificar un possible acord davant del tribunal, i solament es va comprometre a convocar la representació
social a l’intern de l’empresa abans del 31 de gener.
En la felicitació de Nadal d’aquest any diuen que: “Junts, les
il·lusions es compleixen”. Vist això, sembla que no compartim les
mateixes… I és que més enllà d’il·lusions, el que cal complir són
els acords i els compromisos adquirits. Els nostres segueixen sent
el de donar compliment a les condicions laborals acordades en el
conveni i el de mantenir les garanties d’ocupació de totes les treballadores i treballadors de la UNaAE. Tot el que s’aparti d’això,
farà impossible anar plegats en res.
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L’ONCE acaba l’any amb “balanç negatiu”
A CCOO considerem que, més enllà de les dades aportades per
l’empresa sobre un minso repunt de les vendes en 2015, el compliment aparent dels compromisos en formació i les “indesxifrables”
xifres de nous contractes de treball subscrits, fet al qual ens tenen
acostumats, la realitat és que cada vegada es produeix una major
i important *precarització de l’ocupació, un augment de sancions
disciplinàries per no aconseguir els mínims de venda, una expansió salvatge del canal de venda extern (CFC), amb un increment
dels seus punts de venda d’un 75% en dos mesos, i una retallada salarial com el que s’ha produït a partir d’abril de 2015 amb
l’entrada en vigor del nou sistema de càlcul de comissions per
venda, sobre el qual CCOO hem plantejat demanda que en aquest
moment està tramitada davant el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, després de la decisió de l’Audiència Nacional de donarar la raó a l’ONCE i a UTO-UGT sobre la presumpta legalitat
d’aquest acord.
Comencem l’any 2016 com vam començar el 2015, amb tancaments de centres, precarietat laboral i competència deslleial de
l’ONCE cap a la seva xarxa tradicional de venedors i venedores.
Va sent hora que els treballadors i treballadores de l’ONCE feu
un pas al capdavant i recolzeu en les eleccions sindicals als qui
realment us defensem.

------------------------------------------------

Aprovat el Pla estratègic 2016-2020
d’EuroCOP
En aquesta organització estan presents els sindicats de 35 cossos
de Policia, que representa els interessos de gairebé mig milió de
policies de 27 països europeus.
El pla d’acció i els objectius estratègics d’aquest procediment tenen com a missió el fet d’incrementar el perfil d’EuroCOP; construir polítiques de seguretat pública coordinades amb els oficials
de les policies europees; i establir polítiques d’igualtat, seguretat
i suport, proveïts amb els drets, recursos i formació per preservar
la seguretat i la protecció de la ciutadania i millorar les condicions
laborals de les i els agents.

Publicada en el BOE la resolució sobre el
concurs de trasllats per al personal laboral
de la AGE
En el BOE del 28 de desembre s’ha publicat la Resolució de 21
de desembre, de la Direcció General de la Funció Pública, per la
qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de llocs de
treball de personal laboral en l’àmbit de l’III Conveni Únic de
l’Administració General de l’Estat. El termini de presentació de
sol·licituds finalitza el 20 de gener de 2016.
Com es va informar la setmana passada, des de CCOO no descartem utilitzar tots els mitjans al nostre abast per fer front a les pretensions de l’Administració i defensar que es compleixi l’establert
en el conveni.
CCOO reitera que la data de la convocatòria i l’oportunitat
d’aquesta no han de passar desapercebudes puix que poden suposar minvar la possibilitat de participació, però donat el desenvolupament de la negociació, aquesta circumstància no ve sinó a posar
el colofó al despropòsit de l’Administració en aquest assumpte del
concurs de trasllats.
-----------------------------------------------------

Homenatge a Marcelino Camacho
El proper 21 de gener tindrà lloc la presentació del llibre Confieso
que he luchado, una nova edició de les memòries de Marcelino
Camacho amb motiu del cinquè aniversari de la seva mort, produida el 29 d’octubre de 2010.
Hi intervindran Gloria Aguilar, responsable de “Movimiento Republicano y Memoria Democrática”, del PCE; Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya; Albert Miralles, Secretari general de PSUC Viu, i Yenia Camacho, filla de Marcelino
Camacho. Comptarem amb l’actuació musical de Lucía Socam.
L’acte se celebrarà a la sala d’actes de la seu central de CCOO de
Catalunya, Via Laietana 16, Barcelona.

El reforç en la protecció dels drets, seguretat, valors i posició en la
societat dels oficials de les policies europees és l’element determinant d’aquest pla de treball, que reafirma els objectius per als cinc
anys vinents, assegurant metes assolibles i possibles, que prioritzen les tasques d’aquesta organització de forma efectiva.
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