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Afiliació amb quota zero
CCOO de Catalunya té una quota zero per als afiliats i

El dimecres 22 de gener es fa una nova mobilització conjunta de afiliades sense ingressos. La motivació d’aquesta nova
CCOO i UGT, sota el lema “Per la negociació col·lectiva i contra modalitat neix de la voluntat de moltes persones afiliades
de continuar vinculades a CCOO, però es troben amb la
la precarietat laboral i social”.
A les 10.00 hores tindrà lloc una assemblea de delegats i delegades
d’ambdós sindicats a la sala d’actes de la seu central de CCOO
de Catalunya (Via Laietana, 16, planta baixa, Barcelona). Hi intervindran diversos representants de sectors en lluita per la seva
negociació col·lectiva com ara el Metall, el Transport de Mercaderies, la Funció Pública, el Tercer Sector i els Mitjans de Comunicació.

impossibilitat de fer front al pagament regular de la quota
d’afiliació. I és aquí on el sindicat vol intervenir.

Aquesta modalitat s’adreça a les persones que pateixen
la situació d’atur amb una dificultat evident per fer front
al pagament de la quota i que ja formaven part de la nostra organització, i també a les persones que per diferents
raons encara no en formen part. Té un caràcter temporal,
mentre duri aquesta situació d’atur sense ingressos i marca una diferència respecte a d’altres modalitats d’afiliació
ja existents (aturats amb prestació o aturats sense subsidi).

Posteriorment s’iniciarà una concentració al davant de la patronal Foment del Treball, a les 11.30 hores, on intervindran els secre- Drets
taris generals de CCOO de Catalunya i de la UGT.

Els afiliats i afiliades a la modalitat de quota zero queden
exempts del pagament de la quota i tenen els següents
drets:
. dret a la informació que genera el sindicat
. dret a la informació, orientació i formació per a
l’ocupació de la Fundació Paco Puerto
. dret a la participació en activitats formatives i educatives (formació sindical, Centre de Formació de Persones
Adultes, seminaris, tallers, culturals, etc.)
. dret a l’assessorament sindical (exclòs el Gabinet Tècnic
Jurídic) i altres drets que es puguin concretar a través de
la Xarxa de Solidaritat.
Atès que té caràcter temporal, la persona acollida quedarà exclosa de l’assegurança d’afiliació.
Com demanar-la?
Per accedir a la quota zero, l’interessat haurà d’adjuntar
la documentació següent:
. el document de sol·licitud temporal d’exempció de la
quota amb totes les dades que s’hi demanen, en majúscules, i signat.
. el certificat que l’acrediti com a demandant d’ocupació
. els documents que acreditin la inexistència d’ingressos.
Per a més informació possa’t en contacte amb la teva
Federació o la Unió Territorial de CCOO.
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Obert termini d’inscripció
de cursos a distància per
al personal públic

Aquests cursos s’emmarquen dins de
l’Acord de Formació per a l’Ocupació de
les Administracions Publiques ( AFEDAP)
. Aquest any la FSC -CCOO oferta 60
cursos amb 17.775 places , a través de les
modalitats de correspondència oa través
d’Internet .
Els cursos compten amb la col · laboració i assessorament de tutors vinculats a departaments ministerials , corporacions
locals , Institut d’Estudis Fiscals , l’Escola d’Hisenda Pública , l’Institut Sindical de Treball , Ambient i Salut de CCCOO
( ISTAS ) o la UNED .
El termini per a la recepció de sol · licituds es va iniciar el passat 5 gener i finalitzarà el proper 31 de gener de 2014.
Les inscripcions dels / les alumnes / es seran vàlides , sempre que es produeixi la convocatòria AFEDAP 2014 i el pla de
formació de la FSC - CCOO sigui aprovat per la Comissió General , òrgan de govern d’aquest acord.
Les persones interessades , treballadores i treballadors de les administracions públiques, que vulguin accedir als cursos de
formació de CCOO , pot realitzar la seva inscripció a través d’aquest enllaç http://inscripcionplanes.fsc.ccoo.es/
La Secretaria de Formació de la FSC -CCOO recomana realitzar la inscripció als cursos preferentment via online . Per a això
s’haurà d’emplenar el corresponent formulari , imprimir-lo i enviar-lo a la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO
-Secretaria de Formació . C / Fernández de la Hoz , 21 1r . 28010 Madrid .
Adjuntant la següent documentació :
- Fotocòpia DNI / NIF / passaport
- Certificat de ser empleat / ada públic ( pot ser substituït per la fotocòpia de l’última nòmina )
* Si és el cas , certificat d’incapacitat ( minusvalidesa igual o superior al 33% )
S’exclouran automàticament totes les sol · licituds que :
- Siguin enviades per fax o correu electrònic .
- No tinguin completes les dades sol · licitades .
- No adjuntin fotocòpia de DNI , CIF o passaport .
- No adjuntin certificat de ser empleat / ada públic o fotocòpia de l’encapçalament de la darrera nòmina
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S.O.S. BOMBERS. CRIDA A LA SOCIETAT

Després de moltes setmanes denunciant la precarietat del Cos de
Bombers de la Generalitat de Catalunya davant la societat, els
mitjans de comunicació, els ajuntaments i el Parlament. Després
d’haver patit les conseqüències d’una creuada institucional en forma
d’expedients, detencions i fins i tot de violència institucional contra el
nostre col·lectiu, els Bombers de Catalunya hem dit prou i fem una
crida a la solidaritat de la ciutadania, dels moviments socials i de tots
els partits polítics, per sortir al carrer el proper 16 de gener i aturar el
que sens dubte seria el desballestament del nostre Cos.

Les últimes grans inversions, adjudicades de forma sospitosa a
empreses vinculades del poder a Catalunya, com el projecte de
gestió informàtica Eòlia( 8’7 M + 1’5M) contractat amb Indrael
contracte amb Avertis per les comunicacions d’emergències (132’3
M) o la contractació de mitjans aeris, són un clar exemple de com
els interessos privats poden hipotecar els Serveis Públics i l’interés
general.
Aquestes inversions signifiquen més de la meitat del pressupost del
Cos.

Els Bombers de la Generalitat que varen néixer com a únics agents
de l’autoritat amb plenes competències al territori català, veiem avui
com les nostres competències i recursos van minvant, posant en perill
el futur d’un model de Servei Públic essencial, de qualitat i modern.

Mentre els interessos polítics parlen d’una baixada de la sinistralitat i
per tant d’una reducció dels costos destinats als serveis d’emergències,
el criteri tècnic/expert, recomana reforçar aquests en previsió de les
conseqüències residuals de la crisi.

Avui en el Parlament de Catalunya s’està demanant una nova
competència al govern d’Espanya, una nova competència que ha de
servir per decidir el nostre futur.

El descens de la sinistralitat com a resultat de la baixada de l’activitat
productiva, del consum i de la demanda d’energies, de l’èxode
migratori i del rendiment de noves instal·lacions i d’infraestructures
heretades de la bonança econòmica, donen pas a un increment de les
emergències com a conseqüència del deteriorament residual durant
la sortida de la crisi.

Les administracions públiques es mesuren pel grau de qualitat dels
seus Serveis Públics, i el Govern de CIU i els seus socis d’ERC no
poden presumir de voler noves estructures d’estat, quan no son
capaços de defensar les que tenen, ni desenvolupar les competències
per les que hem lluitat.
Una societat moderna necessita d’un model de seguretat pública
transversal que contempli policia, emergències i prevenció per igual i
no un model d’estat policial on els recursos es destinen a reprimir al
poble en comptes de protegir-lo.
Un model de seguretat integral on la resposta a les seves necessitats la
donin professionals que siguin servidors públics de carrera, escollits
per criteris de mèrits i capacitats i al servei del interès general.
El Servei de Prevenció Extinció d’incendis i Salvament és un servei
públic finançat amb els nostres impostos i destinat a la nostra
seguretat. El Govern de la Generalitat destina 34 € per habitant quan
la mitja de la Europa moderna és de 70 € per habitant i destina 80 €
per cada agent de l’ordre.
En la actualitat la plantilla del cos de bombers està constituïda per
2481 efectius i es preveu que al 2014 es veurà reduïda en 200* places
menys, provocat per jubilacions, 2ª activitat i excedències (*dades de
la DGPEIS del 2013).
El Govern de la Generalitat NO té prevista la incorporació de noves
places fins al 2020. Els dos últims mesos de l’any, el 80% dels parcs
de Catalunya han estat per sota dels mínims establerts pel propi
departament i fins i tot alguns han hagut de tancar, posant al Cos
de bombers de la Generalitat en una situació de fallida i de col·lapse
estructural, minvant la resposta operativa i posant en risc als
ciutadans de Catalunya i als propis bombers.

Davant d’aquest canvi que s’esdevé brusc i sobtat, com va passar a
finals dels 80, és responsabilitat de tots, dotar als Serveis Públics de
recursos per fer-hi front.
Les reunions mantingudes amb ajuntaments, associació catalana de
municipis i grups parlamentaris, juntament amb les mesures de pressió
i de difusió, han aconseguit introduir en el debat parlamentari unes
esmenes a la llei de pressupostos, per tal de materialitzar el pròxim
2014, una convocatòria extraordinària de Bombers professionals, la
recuperació de l’ajut a les incapacitats temporals i el compromís de
treballar per un Servei Públic essencial, professional i de qualitat.
L’objectiu de la manifestació és per recordar als grups parlamentaris,
que amb el seu vot favorable a aquestes esmenes als pressupostos el
dia 23 de Gener, poden impedir el que sens dubte seria un canvi de
model i l’inici del desballestament d’un servei públic essencial, amb
l’entrada d’interins, pèrdua de ompetències i externalització de
serveis, antesala de la privatització.
Els bombers de Catalunya estem dia i nit els 365 dies de l’any al costat
del ciutadà i hem posat sempre la nostra imatge corporativa al servei
dels més desfavorits. Avui preguem a la població que estigui al nostre
costat, surti al carrer i ens faci costat en la lluita per un model de Cos
i per un model de societat.
Junts podem decidir el nostre futur, no el que ells vulguin!!!

Mentre la població ha crescut a un ritme exponencial ritme i els
recursos públics són destinats a projectes de dubtosa utilitat el
número de bombers va decreixent al mateix
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IMATGES DE LA MOBILITZACIÓ DE BOMBERS DEL 16 DE GENER
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BSM:L’EMPRESA I L’AJUNTAMENT
DE BCN DENEGUEN ALS
REPRESENTANTS DELS
TREBALLADORS INFORMACIÓ
VITAL SOBRE LA
PRIVATITZACIÓ D’APARCAMENTS
A més de que cap de les argumentacions de la representació
social contràries al pla de privatització , incloses al · legacions formalment registrades , pla ideat i batejat pel consistori
amb l’altisonant nom d’Operació Terranova , fossin tingudes en consideració , l’opció de plantejar en el si del comitè
d’empresa la possibilitat de denunciar en els tribunals de justícia a l’Ajuntament de Barcelona per promoure una operació
perjudicial per als interessos de la ciutat , dels treballadors
de BSM afectats i de la futura viabilitat de l’empresa , està
resultant de difícil realització per el secretisme i la manca de
transparència
de l’alcaldia
i la direcció
de l’empresa.
A l’efecte de
valorar la interposició de
denúncia amb
dades fidedignes , el comitè d’empresa
va sol · licitar
per escrit a
l’Ajuntament
de Barcelona l’Informe
de Valoració
, realitzat per
la consultoria
financera independent Altium Capital
en paral · lel
a l’expedient
informatiu municipal , aquest últim d’obligada exposició
pública . En aquest Informe de Valoració es recullen de manera detallada dades referents al sector , una anàlisi exhaustiva dels aparcaments afectats , endeutament i accionariat de
la futura empresa BAMSA , i el més important : valor de la
nova empresa i marge de beneficis anual que li repercutirà .
Aquestes dades econòmiques , també van ser sol · licitats el
passat 28 d’octubre, a la segona tinenta d’alcalde i presidenta de BSM , Sonia Recasens , durant la presentació dels pressupostos de l’Ajuntament a l’auditori de la biblioteca Jaume
Fuster , sense obtenir cap resposta al respecte , mantenint
federació de serveis a la ciutadania

l’opacitat que caracteritza aquesta operació .
Doncs bé , el Director de Serveis d’ Empreses , Consorcis
i Fundacions de l’Ajuntament, després d’autoritzar la consulta de l’Informe de Valoració a la seu de l’empresa , es
va desdir d’aquesta autorització i va denegar la possibilitat
de consultar aquest document , resultant infructuós a partir
d’aquest moment qualsevol altre intent davant la direcció de
BSM de poder examinar l’informe , l’últim d’ells realitzat el
passat 27 de novembre i amb igual negativa per part del seu
director general .

Davant d’aquesta evident manca de bona fe i d’ocultació de
dades als legítims representants dels treballadors en un assumpte que els repercuteix directament , el comitè d’empresa
ha interposat denúncia per incompliment de l’empresa del
dret a la informació davant Inspecció de Treball i transmetrà
a l’opinió pública la situació del procés per al seu coneixement .
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Vagues a Televisió de
Catalunya (TVC)
L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TVC DEMANA
AL COMITÈ QUE CONVOQUI VAGA INDEFINIDA
El dimecres, 15 de gener, l’assemblea de treballadors de TVC, davant la pretensió de la direcció de rebaixar el salari i la negativa
d’allargar la vigència del conveni més enllà del 31 de gener, ha
acordat, en aquest ordre:

A la vegada, planteja el 31 de gener com a data límit per arribar
a un acord econòmic i finalitzar la vigència de l’actual conveni si
no s’hi arriba. Més enllà d’aquesta data, sense conveni, entraríem
en un terreny desconegut per les dues parts, tant pel que fa a les
possibilitats jurídiques com a les relacions laborals en un any tan
complicat com el que afrontem.

-

Desconvocar les vagues parcials previstes per als dies 16 i 17 de
gener, quan havien de començar els nous Telenotícies.
- Convocar una vaga de 12 hores el dia 27 de gener i una de 24
hores el dia 30 de gener.
- Convocar una vaga indefinida a partir de l’1 de febrer que s’haurà
de ratificar el 27 de gener en assemblea general.
S’ha aprovat amb 188 vots a favor, 12 en contra i 10 abstencions.
La decisió s’ha pres després d’informar sobre l’evolució de la reunió negociadora que hi va haver al matí d’ahir en la qual els representants dels treballadors i treballadores vam aportar a la mesa
de negociació un document amb els eixos de les nostres propostes
i vam subratllarla necessitat de prorrogar la vigència del conveni i
que la negociació salarial sigui plurianual.

Sembla que Brauli Duart, en un moment delicat, ha optat de nou
per la confrontació, menyspreant tot el camí negociador que hauria
de fer una empresa com la nostra i els resultats que pot aportar.
Després de reprendre les negociacions de conveni l’octubre passat,
la direcció només ha portat a la mesa propostes sobre l’organització
de la plantilla en grups professionals i ara diu que la seva prioritat
és acordar una nova rebaixa salarial abans del 31 de gener.
Novament es descarrega sobre els treballadors i treballadores el
finançament insuficient i la mala gestió dels recursos per part de
la direcció.

La Direcció de la CCMA pretén una rebaixa substancial del sou
base per eixugar el dèficit del 2013 que diu que encara no pot
precisar, però que està entorn dels 15 milions de rebaixa de la
massa salarial de tota la Corporació. No diu que aquest déficit el
provoca la insuficient aportació pública del Govern, ni tampoc
considera l’efecte econòmic que tindrà el PAC durant els 4 anys
d’aplicació.
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CCOO contra la privatització de la
vigilància externa dels centres
penitenciaris
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seguretat ciutadana. Pretén, entre altres coses, multar per llei
comportaments com les concentracions no comunicades,
l’enregistrament i la difusió d’imatges, realitzar escarnis o les accions que obstaculitzin la via pública. En fi, un extens catàleg de
conductes de molt diferent rellevància, totes en el mateix sac.
Davant d’aquests fets, que afecten drets fonamentals i suposen la profunda transformació dels serveis públics, el personal d’aquesta agrupació manifesta el següent:
• Estem totalment i absolutament en contra de qualsevol
tipus de privatització de la seguretat pública, que inclou
també la vigilància externa dels centres penitenciaris, amb
maniobres polítiques que anteposen el benefici privat a l’
interès social. Aquestes lleis van en línia amb les polítiques
de desballestament de l’estat del benestar, aplicades pel Govern central i l’autonòmic, tal com pretenen fer també amb
la sanitat i l’educació.
• Denunciem l’ús dels mitjans públics per aconseguir objectius privats, fet que obliga les diferents administracions de policies i bombers a intervenir en procediments
d’execucions hipotecàries, entre altres coses.

Des que la Secretaria d’Estat de Seguretat, l’estiu del any 2012, va
anunciar en seu parlamentària la possibilitat que vigilants privats
poguessin realitzar la vigilància exterior dels centres penitenciaris
d’Institucions Penitenciàries han passat molts mesos. El que era
una simple ocurrència s’ha plasmat en una proposta concreta.
L’Avantprojecte de llei de seguretat privada, que s’està tramitant
a les Corts, preveu una gran ampliació de les competències dels
vigilants privats, que també estaran habilitats per ocupar-se de la
vigilància perimetral de les presons. En el cas de la Generalitat,
amb les competències sobre l’activitat penitenciària transferides,
li correspon la gestió d’11 centres penitenciaris.

Ens oposem doncs, decididament a atribuir qualsevol tasca de
vigilància exterior dels centres penitenciaris al sector privat: el
manteniment de la seguretat pública correspon exclusivament als
cossos policials.
Estem en contacte amb els representants del personal penitenciari
a escala estatal, i ho farem en breu amb els sindicats policials, per
valorar mesures conjuntes en defensa de la seguretat pública, també de la penitenciària. Així mateix, iniciarem en breu els contactes
per traslladar formalment a les institucions europees la denúncia
sobre els canvis legislatius que es pretenen aplicar.

Hem de recordar que va ser el mateix Govern de la Generalitat de
Catalunya, a través del llavors conseller d’Interior, Felip Puig , qui
va proposar la privatització del perímetre exterior de les presons, i
instant l’Executiu central a realitzar les modificacions legislatives
que avui estan en tràmit parlamentari.
Davant aquesta situació i per reaccionar contra aquest procés privatitzador, la majoria sindical de l’àmbit penitenciari de l’Estat
ha conformat una plataforma, de la qual forma part CCOO, en
defensa d’un model públic d’Institucions Penitenciàries amb els
empleats públics necessaris, que va començar a realitzar mobilitzacions el mes de juliol.
En paral·lel també està sent objecte de tramitació parlamentària la
modificació de la Llei orgànica de protecció de la
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