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Mobilitzacions europees contra les polítiques
d’austeritat

CCOO dóna suport a les mobilitzacions europees contra les polítiques
d’austeritat impulsades per la Confederació Europea de Sindicats (CES).
Així, el diumenge 16 de juny tindrà lloc a Barcelona (11.30h, a la plaça de
Catalunya cantonada amb el Pg. de Gràcia) una manifestació per l’ocupació
i la protecció social.
Entre els dies 8 i 16 de juny es fan diferents accions per denunciar les polítiques austericides:
- 10 de juny, 18 h, al Casal Pere Quart (Rambla, 69) de Sabadell, assemblea
sobre l’educació.
- 11 de juny, 18 h, a la URV (Campus Catalunya) de Tarragona, xerrada:
“Europa, problema o solució. Alternatives a la Troica”.
- 13 de juny, 18 h, a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona, manifestació-concentració convocada per la Plataforma Sindical Unitària.
- 13 de juny, 18 h, als Serveis Territorials d’Educació (c/Marquès de
Comillas, 67) de Sabadell, cadena humana per l’educació pública.
- 14 de juny, 11h, al carrer 20 de juny de Girona, concentració i
performance.
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CCOO de Catalunya rebutja l’ERO i
la rebaixa salarial acordada pel Consell de Govern de la CCMA
CCOO de Catalunya rebutja l’Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) acordat avui
pel Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que
preveu l’acomiadament de 312 treballadors i
treballadores i la rebaixa salarial del 7,5%.
CCOO considera que novament es fa recaure sobre els treballadors i les treballadores la
retallada pressupostària de la CCMA mentre
que no es proposa cap mesura concreta pel
que fa a la reducció d’estructura i salaris de
les cúpules directives.
CCOO alerta que amb aquestes mesures es
posa en perill el model de comunicació públic de Catalunya i al dret a una informació de
qualitat plural i objectiva que és bàsic en una
societat democràtica.
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COMUNICAT DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO
A TV3 I CATALUNYA RÀDIO
La Secció Sindical de CCOO de TV3 rebutja la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que ha estat acordat avui
pel Consell de Govern de la CCMA.
L’anunci del Consell de Govern suposaria un acomiadament col·lectiu de 312 treballadors i treballadores i una rebaixa salarial del 7,5%
afegida al 12,5% de reducció dels sous que ja s’ha fet aquest any.
La direcció de la CCMA ha anunciat també que suspèn unilateralment les negociacions de Conveni en marxa a TV3 i Catalunya
Ràdio.
Considerem que la direcció mai ha tingut voluntat de negociar els convenis i només ha volgut imposar rebaixes de sous i condicions
laborals i acomiadaments, així com desmantellar el model se servei públic de ràdio i televisió que suposa la CCMA.
Com a primera mesura de protesta, s’ha fet una massiva assemblea de treballadors a les instal·lacions de TV3 que ha demanat la dimissió
de Brauli Duart, president del Consell de Govern de la CCMA. S’han aprovat també noves mesures de mobilització divendres durant
la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni i una concentració davant del Parlament la setmana pròxima per lliurar els milers de
signatures de suport ciutadà que s’han recollit durant les últimes setmanes de mobilització.
L’assemblea ha expressat la seva solidaritat amb els treballadors de la Ràdio Televisió pública de Grècia i ha finalitzat amb una protesta
i xiulada dels treballadors davant del despatx del director de TV3, Eugeni Sallent.
Reclamem que no es presenti aquest ERO i que continuïn les negociacions de Conveni, es mantinguin els llocs de treball i les condicions
laborals a TV3 i Catalunya Ràdio i la continuïtat dels mitjans públics audiovisuals de Catalunya.
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NO ENS FIQUEU LA MÀ A
LA BUTXACA
El govern de la Generalitat segueix tancat
en la seva negativa a negociar els salaris i
les condicions de treball dels seus treballadors i treballadores. Entre tant fan propostes
per reduir el personal i els serveis de les Administracions Locals o demanen informes
per reduir les administracions públiques a
la mínima expressió.
Tot si val, amb l’excusa de la modernitat i
l’eficiència, per privatitzar i reduir els serveis públics i socials i per reduir el nombre
de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques de Catalunya i precaritzar la seva feina i la seva vida.
Ho volen fer tant en el que depèn directament del govern com en allò que depèn de
les administracions locals i que te afectació
sobre els serveis sanitaris, educatius, administratius, de seguretat i protecció de les persones i dels bé comú. Catalunya necessita amb urgència uns pressupostos socials, per garantir a la ciutadania els drets propis d’un Estat de Benestar, i unes condicions de treball
estables i dignes pels treballadors i treballadors que presten un servei públic, tant sí ho fan de forma directa com a través de
concerts i convenis.
El Govern no pot seguir entestat en la eliminació de la paga dels treballadors i treballadores que depenen directament dels
pressupostos i que repercutirà en la resta de treballadors i treballadores que presten serveis públics.
No es pot seguir mantenint aquesta mesura sense que es faci el debat pressupostari i s’aprovin els pressupostos pel 2013. De
fer-ho el govern de laGeneralitat s’estarà acarnissant de nou, amb els treballadors i treballadores, que d’una o altra manera
depenen dels pressupostos de la Generalitat.
No té cap mena de sentit mantenir una mesura en un moment que no es coneixen totes les variables pressupostaries, ni per
la via dels ingressos ni per les l’objectiu final de dèficit.
Reiterem que qualsevol equilibri pressupostari ha de venir enfortint la recaptació, per la renegociació del deute de la Generalitat i per la reducció de despeses en lloguers i en alts càrrecs i personal de confiança.
EXIGIM
- La negociació de les retribucions 2013 i recuperació pèrdues 2012
- El manteniment de l’ocupació pública
- La revocació de l’acord de govern

Cridem a manifestar la nostra protesta,
13 de juny a les 18 hores a Plaça Sant Jaume de BCN
PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA
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11J: Administració s’aixeca de la Mesa. Representants esperant a Joana Ortega que vingui a negociar
ELS REPRESENTANTS DELS SINDICATS ES MANTENEN A LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
INDEFINIDAMENT FINS QUE S’INCORPORI A LA REUNIÓ LA VICEPRESIDENTA ORTEGA
En la reunió mantinguda el matí del dia 11 a la Mesa General de la Funció Pública, els representants de l’administració no han facilitat
cap informació, ni cap dada, ni han lliurat cap document o paper als representants dels treballadors.
L’administració està enrocada en imposar una retallada que ha dut de manera unilateral a acord de Govern, sense donar oportunitat a una
negociació real a la Mesa General de la Funció Pública. L’administració va decidir aixecar-se de la Mesa una vegada va escoltar, de la
part sindical, la necessitat que la Vicepresidenta Joana Ortega participés de la reunió.
Els delegats i les delegades dels sindicats representats a la Mesa van decidr mantenir-se reunits de manera indefinida fins que la Vicepresidenta Ortega participi a la reunió. I la tancada continua.
A les 13 hores del dia 12 s’ha realitzat una concentració de delegats i delegades sindicals a les portes del Departament de Treball on
estan tancats els membres de la Mesa General. Així mateix s’han produït contactes amb diferents grups parlamentaris i visites i trobades
amb alguns d’ells

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 103 2na quinzena juny2013

Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esports de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de
Catalunya

Suport de CCOO contra el tancament de la ràdio i televisió públiques
de Grècia

El Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esports de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de
Catalunya, junt amb l’Agrupació de Periodistes de CCOO de Catalunya, volem manifestar la més ferma condemna de la
decisió del govern grec de tancar les emissores de ràdio i televisió públiques de Grècia. Aquesta decisió comporta silenciar
una veu comunicativa pròpia del poble grec i deixa sense feina a quasi bé tres milers de professionals de la comunicació.
No és aquest el camí per resoldre crisis econòmiques ni polítiques sinó ajuntant esforços de tots els ciutadans; només així
poden afrontar-se els moments difícils sense que els esforços recaiguin només en la part més dèbil de la societat. Les autoritats polítiques tant gregues com de la UE han de tenir en compte que segons quines decisions es prenen, els resultats són
molt desastrosos per a tota la població. El tancament d’emissores públiques és un cop molt dur per a la democràcia plural i
participativa en la que Europa ha decidit viure.
Amb aquest esperit i des del nostre àmbit sindical ens hem dirigit als companys periodistes i comunicadors grecs.
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CCOO guanya sentència a l’Ajuntament de Barcelona per impagaments
salarials
La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona vàrem denunciar l’incompliment de l’Acord de Relacions Laborals 2004-2007 (que no havíem signat, però que enteníem que igualment havíem de defensar). El motiu era la reclamació
del pagament de l’1% de la massa salarial, dels anys 2007 i 2008. La massa salarial és la quantitat total que l’Ajuntament té
com a despesa de personal (capítol I). Per tant seria l’1% del 2007 + l’1% del 2008 del total gastat en personal.
Aquest pagament no s’havia fet per part de l’Ajuntament, tot argumentant que les treballadores i els treballadors municipals
ja cobraven en les pagues extres el 100% de la nòmina (no com a d’altres administracions públiques). Però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del Contenciós Administratiu, ha considerat que “estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las diferentes
Administraciones Públicas en el marco de sus competencias”, i l’Ajuntament està obligat a fer aquest pagament.
La sentència dictamina que:
“PRIMERO.- Estimar el presente recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la CONC-CCOO contra la sentencia 63/2012, de 1 de marzo, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona, que
revocamos por no ajustarse a derecho.
SEGUNDO.- Anulamos por no ser conforme a derecho la actuación del Ayuntamiento de Barcelona, condenándole a efectuar el incremento del 1% de la masa salarial de los funcionarios de su ámbito para los años 2007 y 2008.”
CCOO emplacem l’Ajuntament per iniciar immediatament les negociacions perquè s’apliqui l’increment també al personal
laboral. A partir d’aquí, l’únic pas que podria donar l’Ajuntament, és presentar recurs davant el Tribunal Suprem, ja que a
Catalunya, la sentència és ferma i no admet recurs.
No cal dir que aquesta sentència representa una victòria per a tota la plantilla municipal, perquè representa una llum
d’esperança en el marc normatiu, cada cop més procliu a defensar els interessos dels poderosos. I també representa un toc
d’atenció de cara als gestors i responsables municipals: la lluita no ha acabat, la lluita continua.
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MOBILITZACIÓ EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA, DEL
CONVENI DE TRANSPORT DE MERCADERIES DE BARCELONA
Després de la mobilització i vaga dels dies 22, 23 i 24 de maig, després d’assemblees i procés de consulta a
tots els nostres delegats, veiem com l’immobilisme de les patronals i en algun cas la radicalització de les seves
postures, fan que no puguem parlar d’avanç en la negociació sinó de tot el contrari.
Per això i després de la reunió mantinguda entre les dues centrals sindicals el plantejament es fa clar i evident.
No podem fer un pas enrere
En conseqüència iniciar un període de protesta contínua que faci veure a les patronals que no desistirem en el
nostre objectiu que no és altre que la signatura de l’actual conveni tal com el coneixem, sense admetre pressions,
amenaces o retallades a què ens volen portar agitant l’espantall de la ultraactivitat. Seguirem defensant el nostre
conveni més enllà del límit que les patronals pretenen imposar per una lectura retorçada i interessada de la
reforma laboral. Hem d’estar presents en tots els actes i centres de treball que facin que la nostra protesta es faci
patent de forma contínua i constant.
És el moment que tots els delegats i delegades, i tots els treballadors / es del Sector es mobilitzin i es comprometin
en la defensa de les condicions laborals aconseguides al llarg de molts anys, per això et convidem a col · laborar
i participar en tots els actes que es convoquin a aquest efecte.
El nostre conveni ho val
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Delegats i delegades del sector del cicle integral de l’aigua en
defensa negociació col·lectiva
Davant de la simbòlica torre AGBAR, un centenar de delegats i delegades, en el marc de la mobilització que es realitza arreu de l’Estat,
s’han mobilitzat en defensa de la negociació col·lectiva, per un conveni digne i contra el bloqueig que exerceix la patronal que impedeix
fer una negociació del conveni sectorial estatal.
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Agraïments merescuts
Ja portem més de 100 números editats i és de rebut agrair i recordar a tots i totes els que han fet possible aquesta aventura
mensual de fer-vos arribar una publicació de la FSC, amb un contingut de recull de l’actuació del conjunt de la Federació.
No sempre s’ha aconseguit l’objectiu de reflectir a tothom, però aquesta és la voluntat, el nostre interès, desig i objectiu,
que tothom es pugui veure reflectit en aquesta publicació, que fonamentalment és un recull on conviuen ,la comunicació de
notícies d’activitats i la reflexió que sovint es reflexa en l’editorial. La nostra voluntat és la d’intentar millorar constantment
per poder oferir-vos una millor publicació.
Tot això però, no haguès estat possible sense la participació al llarg de tot aquest període de:
Manel Garcia Pla
Màxim Pujade
Maria José Carrillo
Jordi Martí
Montse Argemí
A tots i totes un especial agraïment per la seva dedicació, actitud i feina feta
Xavi Navarro, director de la publicació
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