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Jornada de mobilització sindical dels sectors afectats pel bloqueig L’índex de preus al consum (IPC) del mes d’agost del
dels convenis i per les retallades salarials
2013 a escala de l’Estat es redueix 3 dècimes fins al 1’5%

Concentració davant del Parlament en
defensa de la negociació col·lectiva
DIMECRES 25 DE SETEMBRE, A LES 16 HORES

Les patronals volen utilitzar els convenis col·lectius per eliminar més drets laborals i
socials dels molts que ja han aconseguit eliminar a través de les successives reformes
laborals, en lloc d’aprofitar la negociació col·lectiva i el marc dels convenis per adequar, des de l’acord i la justificació raonada, els mecanismes de flexibilitat o desvinculació d’una empresa o sector en crisi.
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya també denunciem que sectors que depenen de l’Administració pública estan aplicant retallades sense justificació ni
negociació, carregant la reducció dels pressupostos només sobre els salaris i les
condicions dels treballadors i les treballadores. De la mateixa manera que la Generalitat de Catalunya ha anunciat la supressió d’una nova paga extra l’any vinent sense obrir una negociació real amb els sindicats del sector públic.
Per tot això, els sindicats convoquem el proper dimecres, 25 de setembre, a les
16.00 hores, una concentració davant del Parlament de Catalunya de treballadors dels sectors afectats per aquestes situacions de bloqueig de la negociació
col·lectiva o de retallades salarials i de condicions socials, perquè considerem que
la pèrdua de drets de la gent treballadora i el seu empobriment permanent ha de ser un
element central en el debat de política general.
A la concentració hi participaran, entre d’altres, treballadors i treballadores dels convenis del transport de mercaderies per carretera , aparcaments i
garatges,atenció domiciliària, masses congelades, begudes refrescants, xocolates
i bombons, lleure socio-educatiu, comerç tèxtil de Barcelona i ambulàncies.

de taxa interanual, com a conseqüència del preu dels carburants tot i l’increment del preu de l’electricitat que reflecteix l’evolució mensual de l’indicador.

La inflació subjacent, és a dir, l’estructural, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants, se situa en el 1,6%, una dècima per sobre de
l’indicador general. Aquest índex, que reflecteix el preu
dels aliments i dels serveis bàsics, en l’actual context recessiu, continua essent massa elevat i perjudica especialment les persones que tenen sous, pensions i rendes baixes
i el seu poder adquisitiu per fer front a les necessitats més
bàsiques.
A Catalunya, l’IPC es redueix 4 dècimes fins a l’1,7%, i redueix un dècima amb l’indicador estatal tot i les elevades
taxes de l’ensenyament superior i el pes de l’ensenyament
concertat, que a Catalunya és molt superior al conjunt
de l’Estat.
La inflació de la zona euro es redueix 3 dècimes fins a
l’1,3%, i es manté el diferencial de 3 dècimes amb la taxa
estatal comparable (IPCA). De nou el diferencial d’IPC
afecta en negatiu el poder adquisitiu dels treballadors i
treballadores i la competitivitat de les empreses exportadores.
El manteniment elevat de la inflació subjacent perjudica
especialment les persones que tenen més dificultats econòmiques (aturats, pensionistes i treballadors amb salaris
baixos). En aquest sentit, reivindiquem la creació d’una
renda garantida de ciutadania perquè qui no té recursos
pugui fer front a les seves necessitats bàsiques i no caigui
en la pobresa i l’exclusió social. Altrament, ens oposem a
la congelació de les pensions i continuem reivindicant la
revaloració de les pensions d’acord amb l’IPC per evitar
la pèrdua de renda dels pensionistes.
La reducció salarial que pateixen els treballadors i les treballadores no s’està veient reflectida en els preus per la
falta de control dels marges empresarials i els efectes de
la imposició indirecta com l’IVA. Els salaris no eren ni
són la causa de la inflació però sí que en pateixen els efectes, fet que afecta negativament el consum, la recuperació
econòmica i fa augmentar les desigualtats socials. Per això
cal que el Govern deixi d’actuar a favor dels lobbys empresarials que són generadors dels increments de preus i
faci una política de control de preus públics i privats i dels
marges empresarials.
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ELLS DIUEN NO
A LES PERSONES,
TU DIGUES NO A LA REFORMA
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
En l’anàlisi del darrer projecte , que ja ha entrat a les Corts
Generals , la primera conclusió i partint que els ajuntaments són
l’administració més propera al ciutadà , i per tant una peça clau del
sistema institucional , és que el govern central no té ni idea del que
representa l’Administració Local; durant un any i mig hem assistit
a una desfilada de propostes contradictòries o amb ocurrències
d’última hora que tan sols tenen una única finalitat , dur a terme una
sèrie d’ajustos , aquest cop institucionals , amb la finalitat última
de reduir el dèficit i garantir l’estabilitat i sostenibilitat dels nostres
comptes públics . Així, en aquests moments “ tot” es sotmet a les
exigències de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària .
Un nombre , més o menys articulat , de mesures dirigides a alterar
aspectes substantius del règim local de govern des de la perspectiva
institucional , és el que es ve a concretar en l’anomenada
PROPOSTA DE REFORMA DE L’ADMINISTRACION LOCAL
.

Algunes consideracions sobre la proposta d’articulat del
PLRSAL del 6 de setembre .
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha posat en
circulació un document que centra el seu punt d’atenció a les
competències municipals , però el radi d’acció s’estén , així mateix
, a una “ silenciosa “ reformulació de la planta municipal existent
. En tant que , tal com es constata en l’informe, els municipis que
no arribin a determinats estàndards de qualitat / cost en els seus
serveis obligatoris es veuran obligats a encomanar-los a altres
instàncies .
EL objectiu no és enfortir l’autonomia local ( que segueix sense
citar ni una sola vegada en el text ) ni millorar els serveis públics
locals que reben els ciutadans , del que es tracta és simplement
de justificar un estalvi final de 8.000 milions d’euros ( o de 7.100
milions , segons la font que es consulti ) .
Possiblement aquest ha estat un dels motius principals per donar-li
una nova volta de rosca de forma improvisada i sorprenent al text
de l’ ALRSAL “en l’últim minut” , en la versió del 26 de juliol .
Aquestes últimes modificacions , tindran conseqüències atès que
són d’enorme profunditat potencial , obren escenaris incerts amb
implicacions col • laterals sobre altres nivells de govern local o
entitats locals intermèdies ( Diputacions , Cabildos , Consells
Insulars , Comarques i mancomunitats) .
En aquest darrer document apareixen noves propostes que no estan
esmentades en l’informe del Consell d’Estat , com :
1 . - Respecte a les diputacions provincials ( o ens equivalents ) es
torna al concepte anterior com institucions nuclears de la reforma
, ja que elles “ coordinaran “ els serveis mínims obligatoris dels
municipis de menys de 20.000 habitants , dotant-los d’ altres
competències importants de prestació de serveis als municipis
(gestió tributària , contractació centralitzada , administració
electrònica , participació “ activa “ en l’elaboració de plans
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economicofinancers o la participació en les tasques de coordinació
i supervisió dels processos de fusió de municipis ) .
En aquest aspecte , el precepte clau ( veurem com queda finalment)
és l’article 26.2 , que reserva a les diputacions provincials aquesta
funció de coordinació d’un llistat de serveis mínims obligatoris
, atribuint-los la capacitat de decisió sobre la prestació directa
per ella mateixa de tals serveis o la implantació de fórmules de
gestió compartida a través de consorcis , mancomunitats o altres
modalitats .
Si la Diputació es pretén atribuir a si mateixa la prestació
d’aquests serveis entenem que això vulneraria frontalment la
garantia institucional de l’autonomia municipal ( al “ buidar “
unilateralment “de” competències “ o de serveis als municipis ) ,
tal com va posar en relleu el recent dictamen del Consell d’Estat .
Si aquesta operació es pretén dur a terme per alguna diputació la
conflictivitat jurisdiccional la tenim assegurada ( quin ajuntament
que sigui desapoderat unilateralment d’aquests serveis no recorrerà
davant la jurisdicció contenciosa administrativa , més encara tenint
en compte la doctrina emesa pel Consell d’Estat ? .
Per tant , tenint en compte que la majoria de les diputacions
provincials actuals són institucions no adaptades per a dur a
terme aquest tipus de prestacions de serveis públics directes als
ciutadans , torna a prendre força la idea de la externalització /
privatització dels serveis públics locals , amb el que les empreses
privades de serveis poden estar darrere d’aquesta fase final del
procés d’aprovació del text .
2 . - Un altre apartat que agafa importància és l’eliminació del
“cost estàndard” , fortament criticat , qüestionat pel dictamen del
Consell d’Estat , però apareix la seva alternativa : el cost efectiu .
Si bé sembla , en principi, que té menys força ja que han desaparegut
les referències als processos d’avaluació de serveis públics , caldrà
veure què s’entén per cost efectiu , en l’article 116 ter de la Llei de
Bases, on es regula aquest concepte .
Si abans el cost estàndard es remetia al que estableixi el Govern per
Reial Decret ( el que va ser criticat durament pel Consell d’Estat “
, ara el” legislador ministerial “ es reinventa i estableix que els
” criteris de càlcul “ d’aquest” cost efectiu “seran establerts no per
Reial decret sinó per ordre ministerial i es queda tan tranquil .
L’operació no pot ser més injusta en termes d’afectació a la garantia
institucional de l’autonomia municipal i és un atropellament en
tota regla a aquest principi , així com una manipulació basta de la
doctrina recollida en el dictamen del Consell d’Estat .
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ELLS DIUEN NO
A LES PERSONES,
TU DIGUES NO A LA REFORMADE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL
3. - En aquest nou document es modifica i s’estableix una regulació
bàsica sobre la creació o supressió de municipis que es reconeix
com a competència de les comunitats autònomes , però l’Estat es
reserva a si mateix ( les Corts generals o el Govern ? ) la possibilitat d’establir mesures de foment de la fusió de municipis . Algunes
d’elles “ imperatives” , ja es recullen en el text , per exemple en
l’article 116 bis .
També es recullen en aquest text un seguit de mesures de dispensa en la prestació de serveis públics i d’incentivació fiscal de les
fusions que s’han d’analitzar amb detall . Però qui realitzi aquest
procés de la fusió “voluntària “ ha de saber que ha de complir les
mesures de condicionalitat que acompanyen aquest procés . Entre
elles estan , per exemple , les mesures de “ redimensionament “
d’estructures organitzatives o de personal ( acomiadaments ) que
hauran d’aprovar.
Això demostra el que en començar aquestes conclusions deia , tenen un desconeixement del que són les administracions locals i ,
en conseqüència , el que és la vida municipal .
4. - El document posa el centre d’atenció sobre els municipis que
no compleixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera ( incompliments que , en principi , són conjunturals , per a aquests casos s’ha d’aprovar un pla economicofinancer
i un cop passada aquesta conjuntura es torna al camí del compliment) . Però el més greu és que aquests incompliments tenen conseqüències estructurals de primera magnitud i d’una transcendència que sobrepassa el conjuntural i queden de forma permanent .
En aquest article 116 bis es preveu el contingut i seguiment del
Pla econòmic - financer en cas d’incompliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera ( un paper que
se li assigna en bona part a les diputacions provincials , ) . Però
el més rellevant del cas és que , per mitjà d’una llei ordinària ,
s’amplien les mesures que estableix l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012 , d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera , de tal manera que el Pla econòmic - financer que s’aprovi
d’incloure a més una altra sèrie de mesures que representen una “
condicionalitat estructural” , com ara:

Així doncs es pretenen imposar decisions estructurals o permanents ( supressió de cartera de serveis o de la pròpia existència del
municipi com a tal ) .
En aquest cas caldria entendre la vulneració de l’autonomia municipal , constitucionalment garantida , sent en aquest projecte molt
més greu que en els esborranys anteriors del ALRSAL . Per tant es
salten una vegada més els consells, recomanacions que emanen de
l’informe del Consell d’Estat

a ) La supressió de competències diferents de les pròpies o per
delegació (llegiu les “ competències impròpies” ) .
b ) la gestió integrada o coordinada ( per les diputacions ) dels
serveis obligatoris per reduir els seus costos.
c ) l’increment d’ingressos .
d) mesures de racionalització organitzativa.
e) una proposta de fusió amb un municipi confrontant de la mateixa província .
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El passat divendres 20 de setembre, es va realitzar una important Jornada sindical sobre el Projecte
de reforma de l’Administració local
Organitzada per CCOO una jornada sindical sobre el Projecte de reforma de l’Administració local impulsat pel Govern del PP, que
significa un greu atac als drets de ciutadania que ofereixen les administracions locals.
La Jornada va ser presentada per Salvador Seliva coordinador de CCOO de l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (ALRSAL) i posteriorment va intervenir el catedràtic de dret constitucional Rafael Jiménez Asensio prsentant una
ponència sobre l’impacte d’aquesta reforma en els llocs de treball i els serveis, amb interessant debat que va moderadar Gabriel Tinoco,
coordinador del Sector d’Administració Local de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC).
La taula rodona posterior“Una reforma més contra els drets de ciutadania”, va ser moderada per Montse Ros, secretària general de la
Federació d’Educació, i amb participació d’Aurora Huerga, secretària general de la Federació de Serveis Privats; Alba Garcia, secretària
de Dona i Cohesió Social; i Pepe Gálvez, responsable d’Institucional de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC).
La cloendava ser a càrrec del secretari general del sindicat, Joan Carles Gallego.

federació de serveis a la ciutadania
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SME-CCOO: SI A LES
ARMILLES DE DOTACIÓ
NO AL COPAGAMENT
En els darrers mesos s’ha constatat un
augment dels incidents en els quals
s’han utilitzat armes de foc reals (no
simulades, com pretén fer creure la
DGP) i s’han produït diverses actuacions amb resultat de lesions GREUS
a agents del CME. Lesions que
s’haguessin pogut evitar si els agents
haguessin portat una armilla lleugera
interior de protecció individual.
La gran oferta rebuda ha estat la següent: preu màxim 480€, pes màxim
talla L 1,850kg, o sigui la XL més de
2,200 kg, copagament del 30% per
part de l’agent més o menys 145€, la
DGP determinarà qui tindrà l’armilla
subvencionada o no en funció del lloc
de treball que ocupi en el moment de
la possible comanda, la resta si la volen l’hauran de pagar, no han esmentat
res de la periodicitat de lliurament ni
la de comandes (així doncs, preveiem
que o t’equipes en la primera fase de
comanda o et quedaràs sense durant
un llarg temps per manca de stock).
Per acabar-ho d’arreglar diuen que es
farà una segona enquesta per garantir
el compromís de cada agent, o sigui,
fins d’aquí a dos anys no hi hauran armilles possiblement.
______________________________

Compareixença històrica
de l’Agrupació d’Agents
Forestals de CCOO al
Parlament de Catalunya

Generalitat de Catalunya: El govern segueix
retallant i prepara milers d’acomiadaments
El Govern de la Generalitat té previst un calendari de concursos de trasllats per als propers mesos
que afectarà tots els cossos (generals i específics) de l’Administració de la Generalitat.
Com sigui que la majoria de les places que es convocaran estan ocupades per personal interí que
després no pensa recol.locar, i això comportarà que es produeixi un acomiadament d’aquest personal en forma de degoteig massiu durant els propers mesos.
Considerem que, amb aquesta mesura unilateral que posarà en marxa el Govern, es troben en situació de risc 6.614 empleats i empleades públics interins. Així mateix, considerem que aquesta
mesura s’emmarca dins de la reforma encoberta de desballestament dels serveis públics en benefici
del sector privat.
Hem de dir que mentre el president del Govern de la Generalitat manifesta contínuament que ja no
es poden retallar més els serveis públics, els seus consellers continuen la política de retallades en
serveis i personal i de privatitzacions.
Les polítiques de personal s’han fonamentat en la reducció del personal que presta serveis directes
a les persones, més de 7.000, i l’increment, prop de 100 (en general clientelar), d’alts càrrecs i
personal de confiança altament remunerat.
La decisió de fer un concurs de trasllat, com abans comentavem, pel personal administratiu i tècnic
no té com a objectiu satisfer un dret dels treballadors i treballadores a la mobilitat voluntària, sinó
la reducció de les plantilles per l’acomiadament del personal interí. Això pot posar en perill el lloc
de treball de més de 6.000 treballadors i treballadores i una disminució de l’atenció a la ciutadania.
L’anunci del conseller d’Economia i Finances de no fer efectiva de nou una paga el 2014 (mesura
que sembla tenien decidida des del 2012) als treballadors i treballadores és una nova mostra de
l’autoritarisme del Govern, que anuncia mesures sense negociar-les a les meses de representació
dels empleats públics.
La força que el Govern està mostrant per reduir els serveis públics i les condicions laborals de treballadors i treballadores contrasta amb la feblesa que té davant les empreses de begudes edulcorades, que han forçat la retirada de l’increment d’impostos, o davant les grans fortunes de Catalunya
en la tributació de l’impost de successions.

Manel Vidal i Lorena Ruiz van comparèixer al Parlament de Catalunya per
traslladar la valoració de l’Agrupació
respecte a la campanya de prevenció
d’incendis i demanar un impuls parlamentari per superar les greus mancances que pateix el cos.
La compareixença va tenir lloc a partir
de les 17 h a la sala de grups i l’emissió
es va poder seguir en directe a través del canal 2 del Canal Parlament
(www.canalparlament.cat). Gràcies al
fet que comptem amb les forces que
ens vàreu trametre a l’assemblea del
29 de maig, confiem estar a l’altura de
l’esdeveniment.
Els companys del Sector Generalitat de la FSC-CCOO continuen informant, a la ciutadania i treballadors i treballadores, de les polítiques antisocials del govern i de les alternatives de CCOO
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La Generalitat es compromet amb CCOO a
proposar ajuts als pescadors catalans en els
processos de paralització temporal de l’activitat
Davant el CAOS ocorregut a l’assemblea de l’EMPAT del dia pesquera
Autobusos de Barcelona
DIJOUS 26 REFERENDUM.

2013.09.12 i posterior reunió del comitè de vaga. CCOO, SIT i
UGT vam decidir no secundar la vaga indefinida i convocar un
referèndum. Aquesta vegada no hi ha excuses perquè no parti- CCOO de Catalunya ha rebut resposta del conseller d’Agricultura,
cipis.El dijous 26 estem cridats a un referèndum on TOTS / ES Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, Josep M. Pelegrí, a la carta enviada a mitjan agost on es
podrem expressar en forma de vot l’opció que vulguem.
demanaven ajuts per als mariners que es van veure afectats per la
Qualsevol treballador / a podrà exercir el seu dret a vot, prèvia parada temporal efectuada durant el període 2011-2012.
identificació, en els centres de treball:
Pelegrí reconeix en la carta el greuge comparatiu amb els pescadors
AMB s de Ponent, Triangle, Horta, Zona Franca i Zona Port.
d’altres comunitats autònomes i, per tant, informa que la Generalitat
ha proposat la possibilitat d’incorporar les ajudes als mariners en
L’horari serà el següent: de 4:00 a 24 hores.
el període 2014-2020. Pelegrí puntualitza que caldrà revisar, juntament amb les confraries de pescadors, els sindicats i l’Institut Social
Les papereta per votar és la següent:
de la Marina, el règim contractual dels mariners catalans, per tal
QUE OPCIÓ recolzes FINS CONÈIXER LA SENTÈNCIA DEL d’establir els mecanismes adients per al compliment dels requisits
especificats pel gaudiment dels ajuts.
COMPANY BONILLA:
-REALITZAR CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ SENSE
ATURADES.
-REALITZAR UNA ATURADA UN DIA AL MES DE 5
HORES.
-REALITZAR UNA ATURADA INDEFINIDA DE 2 HORES
PER TORN.
MARCA AMB UNA X LA CASELLA DESITJADA.
Analitzant la situació actual creiem que portar la plantilla a unes
aturades indefinits sense saber la sentència és cremar les naus que
ens poden fer falta després, si l’empresa no readmetés al company
davant d’un improcedent.

CCOO, sindicat absolutament majoritari en el sector, va endegar
una campanya en diferents àmbits, evidenciant de manera pública
la greu situació dels pescadors i iniciant una recollida de signatures
ciutadanes. Aquestes accions han donat aquests fruits que valorem
positivament. CCOO considera que, a partir d’ara, i esperant la concreció de les paraules del conseller, cal treballar també per una regulació marc de les condicions laborals dels treballadors de la pesca.
El proper dia 30 CCOO mantindrà una reunió amb la Conselleria
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya, per abordar aquesta situació.

Nosaltres, com hem dit des del primer moment, proposem realitzar campanyes de sensibilització sense aturades.
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La mobilització continua en el sector PARLAMENT DE CATALUNYA
“Proposta de Resolució sobre el
d’ambulàncies
Ambulàncies la mobilització continua en el sector
amb una vaga convocada per als dies 28, 29, 30 i 31
d’octubre.
Davant de la postura patronal, obsessionada a fer pagar als
treballadors i treballadores les retallades pressupostàries del
Govern de la Generalitat, així com a reduir els serveis vers la
ciutadania, les organitzacions sindicals han convocat noves
mobilitzacions, que comencen aquest dilluns, 23 de setembre, i que desembocaran en una nova vaga els propers dies
28, 29, 30 i 31 d’octubre.
Ni els treballadors ni les treballadores ni la ciutadania han de
pagar cap retallada i menys encara quan les empreses mantenen el seu ampli marge de beneficis i es neguen a modificarlo. Les polítiques de retallades i austericidi del Govern de la
Generalitat són antisocials i suïcides, i aquestes estan sent
ben aprofitades per empreses com les del sector per reduir
costos i serveis de manera innecessària i inacceptable.
Les mobilitzacions previstes són les següents:
− CONVOCATÒRIA DE CONCENTRACIÓ el dia 25, a les
16 hores davant del Parlament de Catalunya
− CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ el dia 14
d’octubre davant de la Basílica de la Sagrada Família, amb
recorregut a peu fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
− CONVOCATÒRIA DE VAGA per als dies 28, 29, 30 i 31
d’octubre.

manteniment de les ambulàncies, vehicles
i el personal”

La bona tasca sindical duta a terme,per l’Agrupació
d’Ambulàncies ha possibilitat, entre d’altres accions,que
arribi una Proposta de Resolució presentada al Parlament
de Catalunya pel Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds.
La Proposta de Resolució presentada per el senyor Josep
Vendrell diputat GP d’ ICV- EUiA dins de la Comissió de
Salut, relativa al manteniment de les ambulàncies, els vehicles i al personal del Sistema d’Emergències Mèdiques,
SA.
La Proposta de resolució va ser votada a favor per tots els
grups que conformen la Comissió de Salut en els següents
termes:

“El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Mantenir la dotació d’ambulàncies, de vehicles i personal, prevista en el concurs públic per a la contractació dels serveis de transport sanitari urgent a l’àmbit de
Catalunya, amb excepció de la ciutat de Barcelona, per
a l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques,
S.A.
2. Garantir el manteniment de les dotacions d’ambulàncies
i del personal sense cap tipus de retallada”.
Des de l’agrupació ambulàncies de CCOO volen agrair per
la seva importància que s’hagi aprovat aquesta Proposta de
Resolució, que persegueix la finalitat de garantir tant la qualitat assistencial en el servei de Transport Sanitari Públic
com la garantia en l’ocupació dels professionals, i donen les
gràcies a tots els Grups Parlamentaris que es van solidaritzar
amb la vaga de transport sanitari a Catalunya.
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L’AJUNTAMENT DE BARCELONA NO PAGA EL SEU DEUTE A FUNCIONARIS I
FUNCIONÀRIES I INICIA ELS TRÀMITS PER ELEVAR RECURS DAVANT DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

El catalanisme de CiU a l’Ajuntament de Barcelona no existeix quan es tracta de drets socials i
econòmics dels treballadors i treballadores
L’any 2007 segons pressupostos generals de l’Estat, tots els ajuntaments havien d’incrementar un 1% de la massa
salarial als/les seus/seves empleats/des, prioritàriament en què les pagues extraordinàries arribessin al 100%, o en
un altre concepte si ja hi arribaven. Aquest increment anava més enllà de qualsevol acord al que s’hagués arribat
i així ho expressava la llei, (Igualment per a l’any 2008).
L’Ajuntament de Barcelona es va negar a abonar els citats increments.
Passat el temps van aparèixer les primeres sentències de reclamacions d’altres ajuntaments, donant la raó als que
pensàvem que s’hauria d’haver incrementat aquest percentatge, pel que vam tornar a sol·licitar l’ increment, per
al personal funcionari, a l’haver prescrit per al personal contractat laboral.
L’Ajuntament va seguir negant-se a fer efectiu aquest dret, obligant-nos a reclamar jurídicament.
A la primera sentència del contenciós, tot i les moltes sentències favorables, van aconseguir que no ens
reconeguessin el dret, per motius
aliens a la interpretació del text de
la Llei de Pressupostos de l’Estat
2007, pel que de nou vam tenir
de recórrer al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, (TSJC),
que finalment ens va donar la raó
el passat 7 de juny d’aquest any,
obligant a l’Ajuntament a negociar
els increments en les taules salarials
i abonar-los des de l’any 2007.
PERÒ L’AJUNTAMENT CREU
ESTAR PER SOBRE DE LA
LLEI DE PRESSUPOSTOS
DE L’ESTAT I DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA.....
..... QÜESTIONA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
La negativa de nul.litat de la sentència, que va demanar l’Ajuntament, i la ratificació de la mateixa per part del
TSJC, ha dut al govern de la ciutat, en les seves obsessions a negar els drets reconeguts, fins i tot qüestionant, com
ho ha fet, al TSJC, que és el màxim òrgan judicial de Catalunya, i iniciant des del 9 de setembre, els procediments
necessaris per presentar davant del Tribunal Constitucional Recurs d’Ampara.
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FSC BAIX LLOBREGAT: IMPORTANT JORNADA DE TREBALL SOBRE AFILIACIÓ
El passat dia 19 de setembre , al saló d’actes de la Unió Comarcal de CCOO del Baix Llobregat, la el Sindicat Comarcal
de la FSC va dur a terme una molt important iniciativa, una jornada d’anàlisi i propostes de treball sobre l’afiliació, amb la
voluntat de donar un impuls positiu al treball sindical afavorint i incrementant l’afiliació al sindicat.
En la Jornada de treball van participar delegats i delegades i responsables de diferents seccions sindicals d’empreses i
administracions locals del territori, així com una representació de la direcció de la FSC i de la Unió Comarcal. La Jornada
va servir, amb un important treball i discussió en grups, per marcar objectius assolibles i avaluables en un període ajustat
de temps.
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DIA 25 DE SETEMBRE, DEFENSEM ELS CONVENIS, DEFENSEM
LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA, CONTRA LES RELLADES DE
SALARIS I PERSONAL
A LES 16 HORES DAVANT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
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