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La reforma de l’Administració Local perjudica
a la ciutadanía i als empleats públics

Al voltant de 30.000 persones han participat activament en les diferents
accions convocades arreu del territori en defensa de la negociació col·lectiva
i per reivindicar que es retiri la reforma laboral aprova- La reforma plantejada en l’Avantprojecte de Llei per a
da pel Govern, on cal destacar la vaga dels companys i com- la Racionalització i Sostenibilitat l’Administració Local
panyes de transport de mercaderies durant els dies 23 i 24. està feta amb la finalitat de reduir la dimensió, projecció
i intervenció dels poders públics, amb un fort impacte en
els drets laborals i en els serveis de la ciutadania, i sobre la
informació i control públic de l’activitat econòmica.
Des de CCOO considerem que l’avantprojecte de llei declara l’imperatiu d’afavorir la iniciativa privada per evitar el que, segons el parer del Govern, són “intervencions
administratives desproporcionades”, el que constitueix
una declaració merament ideològica que res té a veure
amb l’eficàcia tant en la prestació de serveis com en la
gestió econòmica.
Aquest enfocament limita injustificadament l’autonomia
local i no considera les variables de proximitat, participació, fiscalitat i ordenació del territori, com a enfocament de modernització i eficiència, de conformitat amb
els principis establerts a la Carta Europea d’Autonomia
Local, ratificada per l’Estat Espanyol.
L’Estat pretén amb el pretext de la crisi, anul · lar als
ajuntaments i per tant reduir llocs de treball públics en les
entitats que han mostrat una millor adaptació a la crisi ja
que, segons les pròpies dades del Govern, el seu dèficit ha
estat del 0% durant l’any 2012.
Per tot això, CCOO considera que estem davant un veritable pla d’ajust amb destrucció de milers de llocs de treball
i la corresponent supressió de serveis públics, sense informació ni avaluació veraç de l’impacte real en l’efectiva
prestació , extensió i qualitat dels serveis públics, mentre
que el Govern oculta i amaga els informes en què es basa
per emprendre i avaluar aquesta mesura.
Les mesures plantejades pel Govern signifiquen, en definitiva, la destrucció de milers de llocs de treball i la supressió dels corresponents serveis públics, i un nou atac a
la qualitat dels serveis públics ia les retribucions i volum
dels empleats públics.
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ERO DE SUSPENSIÓ A SITEL BARCELONA PER 85 TREBALLADORS / ES D’ATENCIÓ AL
CLIENT D’ENDESA:
-21/05/13, Sitel presenta un ERO de suspensió temporal (ERTE) amb afectació per 85 treballadors / es que duraria fins al 31/12/2013,
iniciant-se el període de consultes amb el comitè d’empresa que la reforma laboral limita a un màxim de 15 dies.
-1 ª reunió 2013.05.22, el comitè sol · licita la informació documentada imprescindible per a emetre informe, mostra disconformitat
per l’únic criteri que té en compte l’empresa (AHT, és a dir el temps mitjà que emprem en atendre i gestionar les trucades dels usuaris,
sense valorar si es tracta de reclamacions, altes de contractes, facturació, avaries, ni factors que allarguen la durada de les trucades com
l’multiskill i les deficiències en els sistemes) i proposa seguir criteris més objectius que ja venen recollits en el nostre conveni en l’article
17, mesures de millora com l’escurçar la durada de la mesura, voluntarietat, rotació i avançament econòmic, donat el retard que pateix a
Catalunya per cobrar la prestació per desocupació en aquest tipus de ETS (al voltant de 4 mesos). L’empresa indica que el valorarà però
que li urgeix aplicar la mesura i només podrà concedir la bestreta a un mínim de treballadors / es que justifiquin la necessitat del mateix.
Teniu a la vostra disposició l’acta al tauler sindical de plataforma.
La propera reunió serà el 27/05/13, us mantindrem informats

El personal de TV3 proposen cogestionar
la cadena
En un moment de retallades a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’ens que gestiona TV3
i Catalunya Ràdio, el personal, organitzat en comissions
que van sorgir d’una multitudinària assemblea celebrada
el 21 de març, han proposat canviar el sistema de gestió ,
que es desenvolupa a la CCMA des de fa 30 anys, per un
sistema de cogestió basat en el model alemany.
Aquest model implica la participació directa dels treballadors en la gestió de la cadena, basada en unes relacions
cooperatives i amb democràcia empresarial. La proposta contempla que el Consell de Govern de la CCMA estigui format
a parts iguals per representants de la propietat (en aquest cas del Parlament de Catalunya en ser un mitjà públic) i les treballadores i treballadors de la corporació.
A més, plantegen que s’implementin dinàmiques que estimulin la participació de la plantilla en grups de reflexió per millorar els processos de treball. Segons el personal, aquest model “permetria desenvolupar una cultura empresarial cooperativa,
utilitzar el coneixement col · lectiu en benefici de l’empresa, aconseguir una transparència en la gestió i desenvolupar la
motivació per la innovació”, entre altres aspectes.
La plantilla apunta una altra avantatge en la seva exposició del nou model de gestió. “Considerem que el model empresarial
de cogestió és el millor per garantir el servei públic de TV3 i de la CCMA, la seva qualitat, el seu lideratge i la seva viabilitat
a curt, mitjà i llarg termini. Considerem que és el millor model per protegir els interessos de la població catalana “.
L’avantprojecte de pressupost de la CCMA, aprovat pel Consell de Govern al març, preveu una retallada del 17% del pressupost i coincidint amb aquesta reunió del consell, els treballadors de la cadena van fer una vaga de 10 hores. La plantilla
defensa que la proposta de cogestió, que presentarà pròximament als grups parlamentaris, pot ser aplicable a la resta d’empreses públiques.
federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 102 1na quinzena juny2013

CCOO denuncia l’assetjament de certs
grups de pressió de l’àmbit privat contra el
principal operador postal públic del país,
Correos, que ocupa a 55.000 treballadors a
l’Estat
CCOO denuncia l’atac al que s’està sotmetent a Correos,
la major empresa pública espanyola amb més de 55.000
treballadors a tot l’Estat (més de 8.000 a Catalunya), que
es veu pressionada per grups d’interès que, obviant l’important paper de vertebrador social i de més ocupació
del nostre país, l’han posat al punt de mira per a treure
beneficis i negoci. Darrere d’aquestes agressions dels interessos privats que pressionen perquè Correos permeti
l’accés lliure a la Xarxa Postal, s’oculta la veritable intenció de captar els nínxols rendibles del mercat, deixant
a Correos la part deficitària que comporta el seu paper
social de prestació de servei en més de 8.000 municipis,
especialment en el món rural. El procés de liberalització de Correos, imposat per la Directiva Postal Europea,
traslladada a Espanya per la Llei Postal de l’any 2010, ha
deixat afeblit a l’operador públic en obrir completament
el mercat als operadors privats nacionals i internacionals sense garantir el finançament per a la prestació del Servei Públic
Postal que l’operador té obligació de prestar en tot el territori espanyol, sense excepció.
El sindicat veu desproporcionada i injusta la postura de corporacions com la Comissió Nacional de la Competència, que
centren la seva atenció en sancionar a organismes públics com Correos i donant entrada a operadors privats el fi dels quals
és la rendibilitat econòmica basada en acomiadaments, retallada de drets i de salaris; operadors privats que, a més, basen la
seva competitivitat en baixar els preus per a aconseguir concursos públics amb l’Administració que després són incapaços
de complir sense que rebin una sola sanció.
Per a CCOO -sindicat majoritari-, darrere d’aquest atac a Correos hi ha una inclinació interessada cap a polítiques neoliberals, lobbies, que no fan més que injuriar i rebutjar els serveis públics, tractant d’ocultar que Espanya té el mercat més
liberalitzat amb major presència d’operadors privats, i amb l’operador públic menys protegit d’Europa.
CCOO plantarà cara davant un atac tan ideològicament intencionat i seguirà apostant per un procés de liberalització que
contempli finançament suficient a Correos per a la prestació del Servei Postal Universal, una regulació del mercat adequada
amb descomptes a grans clients, accés a la xarxa postal limitat, moratòria en l’aplicació de la factura electrònica, anant amb
compte amb l’efecte de la substitució tecnològica, adjudicació de notificacions a Correos, etc., que li permeti desenvolupar
tot el seu potencial com operador públic i com empresa competitiva a Espanya i a Europa.
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Els representants sindicals del comitè de Sts ambulàncies(Grup Ambuiberica)rebutgen
la decisió presa pel S.E.M(Servei d’emergències Mèdiques)
Els representants sindicals del comitè de Sts ambulàncies(Grup Ambuiberica) de CCOO i USOC , mostren la seva disconformitat, “malestar” i rebuig a la decisió presa pel S.E.M(Servei d’emergències Mèdiques) de retallar gairebé mitja jornada
un vehicle d’emergències a Torredembarra, treien 10 hores de servei d’ambulància de la zona, passant aquesta zona a quedar amb una ambulància de 24 hores i un altre de 14, de les 2 ambulàncies que tenia com a dotació del àrea d’influènciaque
tenen designada.
Aquesta retallada que segons ens informen, ve ordenada pel S.E.M, es fa segons les informacions, per igualar els pressupostos dels anys 2011 i 2012.
Com molts sabem des de fa temps les retallades en
serveis bàsics i sobre tot en la sanitat, cada cop minven més els serveis d’emergències,en aquest cas a
més de reduir llocs de treball, poden també quedar
afectades algunes zones i pobles de la demarcació,
doncs els temps de reacció en les hores reduïdes no
podrà ser el mateix, al quedar sols una unitat operativa, aquesta a més de la pèrdua d’hores d’ambulància
i de llocs de treball també és una preocupació que
com ciutadans i representants sindicals ens afecta i
preocupa, per exemple pobles i zones com Creixell,
etc,on les isòcrones i la distancia al Hospital poden
revertir en una problemàtica.

Aconseguit preacord en el Conveni
Estatal de Pasta Paper i Cartró
ASPAPEL, CCOO i UGT van arribar, el 14 de maig, a un preacord en el conveni col · lectiu Estatal de Pastes, Paper i Cartró. CCOO valora de forma positiva aquest preacord, en un
moment en què Govern i patronal volen derogar la negociació
col · lectiva i bloquejar les negociacions dels convenis col ·
lectius fins a aconseguir que decaiguin per la clàusula de ultraactivitat amb els efectes negatius que comporta.
En política salarial s’ha pres com a referència de forma conjuntural la II AENC, el que si bé, ha portat a la congelació
salarial el 2013, ha permès negociar una fórmula de pujada i
de revisió per a l’any 2014.
Han acordat que la flexibilitat estigui lligada a la negociació
amb els representants dels centres de treball i han adquirit el
compromís de treballar en una nova classificació professional durant la vigència d’aquest conveni.
Alhora es va aconseguir traslladar a la patronal que la columna vertebral de les relacions laborals són els convenis col ·
lectius i que un sector que vol ser competitiu i productiu no pot permetre créixer amb un mercat de treball sense lleis, amb
doble escala salarial i competència deslleial entre les empreses.
Finalment, CCOO vol agrair a tots els companys i companyes el seu compromís i suport demostrat durant tota la negociació
d’aquest conveni
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CCOO denuncia els atacs a la llibertat
d’expressió per la detenció de dos
periodistes
El matí del dia 24 van ser alliberats el fotògraf de Diari DID
i col · laborador de Mundo Obrero, Raúl Capin, que va ser
detingut el 22 de maig al seu domicili acusat de desordres, i
el seu col · laborador, Adolfo Luján, detingut per “atemptat
a l’autoritat, i calúmnies contra els òrgans públics “en xarxes
socials. CCOO denuncia els atacs a la llibertat d’expressió i
saluda l’alliberament dels periodistes.
Segons la Prefectura Superior de Policia, Capin i Luján
estan acusats d ‘”agredir a agents de paisà de les brigades
d’informació de la policia quan intentaven practicar
detencions” i d’encoratjar que altres manifestants
participessin en l’agressió. En el cas de Luján, l’acusació de
calúmnies contra els òrgans públics, es refereix a “divulgar
en xarxes socials i Internet que els policies de paisà llancen
objectes i provoquen actes violents” per justificar les
càrregues policials i detencions.

Ja que no hi havia raons fonamentades per a la detenció
d’aquests dos reporters, CCOO es va sumar a altres col ·
lectius per exigir la immediata posada en llibertat sense
càrrecs d’aquestes dues persones.
Durant les últimes setmanes havien estat assenyalats com
“fotògrafs infiltrats” i “radicals” per mitjans com ABC o
La Razón entre d’altres, quan el seu paper era el d’exercir,
mitjançant la seva professió, la llibertat de premsa al servei
d’una majoria de la societat. Els “mass media” al servei dels
interessos del Capital assenyalen, i l’Estat actua mitjançant
la repressió i assetjament de professionals com Raúl, com
a mesura per acovardir la resta de mitjans, limitant allò del
que es pot informar i del que no .
Amnistia Internacional ha fet públic un informe denunciant
el continu “ús excessiu de la violència” contra manifestants
a Espanya

Abans de la seva posada en llibertat, tots dos van prestar
declaració aquest dimecres a la comissaria del barri
madrileny de Moratalaz a què van ser traslladats i en què han
estat la passada nit detinguts a l’espera de passar a disposició
judicial.
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CCOO llança una campanya en defensa
de l’ocupació i els serveis públics
municipals
CCOO ha iniciat una campanya en defensa de l’ocupació i els
serveis públics municipals i contra l’Avantprojecte de Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local que, al
seu parer, provocarà retallades de serveis públics municipals i la
destrucció de més ocupació pública.
CCOO va presentar el 20 de març davant la Direcció General de
la Funció Pública un informe d’al · legacions a l’avantprojecte
de llei, i està embarcat, des de llavors, en un procés per presentar
mocions contra la nova normativa en tots els ajuntaments del país,
en la doble condició de representant del personal municipal i com
a part de la ciutadania.
A més, s’està recollint firmes entre les treballadores i treballadors
de les administracions locals i la ciutadania, en general, per mostrar
el seu rebuig a l’avantprojecte de llei i en defensa de l’ocupació i
els serveis públics d’aquesta administració, per definició, la més
propera a la ciutadania.
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