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La reforma laboral ha destruït
1.354.700 llocs de treball en els seus
dos anys de vigència
Durant els dos anys que porta vigent, la reforma laboral ha destruït més de 1.354.700 llocs de treball i ha convertit aquest bienni en el pitjor per a l’ocupació des que existeixen estadístiques.
A més de reduir l’ocupació fixa i els salaris, aquesta reforma
ha facilitat les retallades en els serveis públics i la caiguda de
l’ocupació pública.
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El sindicalisme de classe i especialment el que representem les CCOO és un instrument imprescindible
per la defensa dels interessos de classe, dels treballadors i les treballadores. Avui no tindriem vacances, convenis ( tot i que la reforma laboral els posa
en perill )i moltes altes coses fruit de les conquestes
socials, sense l’acció sindical, sense el paper dels sindicats al llarg de la nostra historia més recent. No
és gratuït que un dels aspectes més importants de
la reforma laboral sigui el de reduir a la capacitat
de negociació col•lectiva com un dels instruments de
l’acció del sindicalisme i és en aquest aspecte que
tant PP com CiU van posar un fort accent, especialment CiU amb la seva esmena sobre la ultra activitat.
CiU i PP saben que el seu enemic, l’enemic a batre
és el sindicalisme de classe i per aquest motiu de manera constant ataquen, de múltiples maneres, les estructures del sindicat, ja sigui per la via de la constant calumnia o per la via de la reducció de drets..
Davant de l’ofensiva, no hem de restar callats,
quiets, hem de ser agosarats, evidenciant el que representem per el conjunt de la ciutadania, per la
classe treballadora, cercant aliances socials per afavorir la disputa de l’hegemonia. També hem de ser
molt rigorosos amb nosaltres mateixos, redefinint el
que sigui necessari, amb tota la transparència del
món, deixant clar que el sindicalisme no pot acceptar transgressions ètiques. Redefinir i enfortir el
sindicat, això ho fa cada dia CCOO per ser més útils
en la defensa dels interessos de classe, en defensa
dels drets de ciutadania, des del rigor de l’anàlisi,
l’elaboració i publicitació de les alternatives com
l’elaborada sobre la necessària reforma fiscal que
les dretes es neguen a posar en marxa. I per aquells
que des d’un suposat hiper-criticisme amb una suposa pasivitat del sindicat, hem de recordar-los que
el sindicat no és res més que l’expressió dels treballadors i les treballadores organitzats, i que el que
fa CCOO el que decideix CCOO ho fa de manera
lliure, independent, de manera democràtica la gent
de CCOO és a dir els treballadors i les treballadores
que conformen el sindicat.
Enfortir CCOO, enfortir la seva utilitat, evidenciar
les polítiques destructives , oferir les alternatives,
mobilitzar i exercir el contrapoder necessari per
avançar en la defensa dels drets socials, laborals,
democràtics, això és el que ens cal.
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La Cimera Social Estatal denuncia la repressió dels drets i llibertats empresa pel
Govern
La petició de 64 anys de presó per a 8 sindicalistes de Airbus o de dos anys per altres 5 sindicalistes de Rioja , confirma la voluntat de l’Executiu
d’aprofundir en la criminalització de la resposta social. La Cimera Social Estatal , reunida ahir per analitzar la situació política i de manera singular
les polítiques que es duen a terme contra les dones- amb especial menció a l’anomenada Llei Gallardón contra l’avortament - , ha decidit participar
activament en les mobilitzacions previstes per a les pròximes setmanes a tot el país i la primera cita és la manifestació que tindrà lloc el 2 de març
a Bilbao , coincidint amb la reunió que celebrarà a la capital basca el Fòrum Econòmic Internacional , en què participaran representants de l’FMI
, l’OCDE , la Comissió Europea i un nodrit elenc del neoliberalisme polític i econòmic .
La Cimera Social ha denunciat la creixent deriva autoritària de l’Executiu en la seva decisió per criminalitzar la resposta social , tant laboral com
ciutadana , com ho demostren les peticions fiscals de 64 anys de presó per a 8 sindicalistes de Airbus , i de 10 anys per altres 5 sindicalistes de Rioja
- que el fiscal ha rebaixat a cinc en el judici celebrat - , pel sol fet de cridar a secundar la vaga general del 29 de setembre de 2010. La Cimera creu
intolerable que es recorri a figures preconstitucionals per obstaculitzar el normal exercici del dret de vaga .
Especialment greu li sembla a la Cimera Social els 15 immigrants morts a la costa de Ceuta , una situació incompatible amb un estat modern i
democràtic , com ho demostra el fet que a les peticions d’auxili dels immigrants , la Guàrdia Civil , complint ordres del Govern , respongués amb
material antiavalots que va disparar al mar, contribuint a precipitar la mort d’alguns dels immigrants . “ Una acció criminal que no ha de quedar
impune “, denuncia la Cimera .
El plenari de la Cimera Social Estatal , va dedicar bona part del seu temps a debatre les ponències de diverses persones expertes sobre les polítiques
contra les dones que el Govern ha posat en marxa , i que han tingut conseqüències especialment negatives sobre les dones , com la reforma laboral
, les retallades en els serveis públics , en la protecció enfront de la violència de gènere , en l’educació i la reforma de la llei la de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs , etc . Sobre aquest debat i les seves conclusions hi haurà una comunicació exhaustiva .
En coherència amb el debat anterior , la Cimera Social fa una crida a la ciutadania , i de manera singular a totes les dones , perquè participin en
les manifestacions que recorreran els carrers de les principals ciutats espanyoles el 8 de març , Dia Internacional de la dona . Igualment la Cimera
Social mostra el seu suport a les mobilitzacions convocades pel moviment sindical espanyol i europeu per als primers dies d’abril contra les
retallades i en defensa d’un Pla d’Inversions , i també dóna suport a les marxes que arribaran a Madrid el 22 de març .
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Manifest de FSC - CCOO per al 8 de
març, Dia Internacional de la Dona
Afrontem aquest 8 de març amb l’amenaça de l’Avantprojecte
de Llei Orgànica per a la Protecció de la Vida del Concebut i
dels Drets de la Dona Embarassada , que suposarà la retallada
de drets fonamentals de les dones en els últims 30 anys . El nom
de l’avantprojecte ja mostra la seva càrrega ideològica i la seva
concepció de les dones . Per als promotors les dones no són
persones amb drets , sinó simplement víctimes .
Per si no n’hi ha prou amb les retallades en despesa social o la
destrucció de l’Estat de benestar per limitar la presència de les
dones del mercat laboral , ara cal obligar-les a tenir fills , sigui
com sigui i estiguin com estiguin . No importa que no vulguin
parir . Pariran perquè un ministre i els seus amics de l’alçacolls
així ho hauran decidit disfressant de llei aprovada al Congrés .
El disfressaran sí, perquè encara que potser hi ha debat , ja està
tot perfectament planificat : es presenta un projecte de llei ,
salvatge en el seu contingut , per a després modificar-lo en un dels
seus aspectes més controvertits - mai abans de les Eleccions al
Parlament Europeu - , i ja està .
Doncs no . La possible modificació en debat parlamentari no
millora gens la brutalitat de l’avantprojecte , perquè tot i així
empitjora l’actual Llei , atempta contra els drets fonamentals de
les dones- però no de totes , les riques podran viatjar a altres països
per avortar , les pobres hauran de jugar-se aquí la vida - , les tracta
com a persones incapacitades per decidir sobre el seu cos i la seva
maternitat , com a menors d’edat sota tutela , i criminalitza el
personal sanitari que les ajudi , cosa que no podem consentir .
L’actual avantprojecte parla de la protecció de la vida del concebut
i dels drets de la dona embarassada , però no parla per a res de com
va a protegir aquesta vida , ni a les dones , només parla de com evitar
l’avortament i de com es regularà legalment i de qui serà culpable
o no del mateix . No dóna seguretat a cap dona embarassada de
com seguirà endavant , sense feina , algunes sense formació ,
fins i tot sense estudis , que pateixen violència , que hagin estat
abandonades , que siguin pobres , expulsades de la seva comunitat
, o de les seves famílies per estar embarassades ... Realment aquest
avantprojecte no protegeix cap dona embarassada .
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mares , i que la dona embarassada o la que ja és mare pugui tenir
, aconseguir i mantenir els seus drets . És respectar el dret a la
igualtat d’oportunitats.
El pressupost destinat al programa d ‘”igualtat d’oportunitats entre
dones i homes” acumula una retallada del 56 % des del 2008 .
Per a actuacions en la prevenció de la violència de gènere és d’un
22,5% en el mateix període .
Però no només la igualtat es ressent . Des de l’última reforma de la
Llei de Dependència més de 160.000 cuidadors / es han deixat de
cotitzar a la Seguretat Social , dels quals el 97% eren dones , tot i
que les pensions de les dones són un 61 % més baixes que les dels
homes . Al que cal afegir la destrucció d’ocupació pública, on el
67% de l’ocupació destruïda l’ocupaven dones , de les quals al 87
% eren treballadores a temps complet .
A més , la reforma de l’Administració Local suposarà la destrucció
de milers de llocs de treball , l’eliminació dels serveis socials que
es presten des dels ajuntaments a residències de gent gran, ajuda
a domicili , cases d’acollida per a menors i dones maltractades ,
serveis de informació i assessorament a famílies , joves o dones o
menjadors escolars entre altres , i afectarà doblement a les dones
com a receptores del servei i com a empleades de l’Administració
Local on són majoritàries .
Però aquest Govern , que congela les pensions , retalla i imposa
el copagament en la llei de dependència i impulsa una llei de
l’avortament que obliga les dones a tenir fills amb malformacions
, sosté que serà beneficiosa per a l’economia perquè fomenta la
natalitat ... pariremos per salvar l’economia ... El súmmum !
Les dones no són ciutadanes de segona , són ciutadanes del món
amb drets adquirits amb molt esforç al llarg dels anys , que les
equiparen a l’altra meitat de la població , però que ara estan a un
pas de tornar al segle XIX on tenien els mateixos drets que les
persones menors d’edat , és a dir cap.
La FSC -CCOO fa una crida a participar de les concentracions
, manifestacions o qualsevol tipus d’actes que es convoquin per
commemorar el Dia Internacional de la Dona ia exigir el dret de
les dones a decidir soles o amb qui elles vulguin ja que es respectin
els seus raons sense excepcions i sense tuteles .

Vivim en un país on els NO NASCUTS tindran més drets que les
persones nascudes , on les nascudes es queden sense ajudes per a
llibres , sense beques de menjador , sense ajudes a la dependència
, sense col · legis o sense habitatge si els seus pares i / o mares
( també nascuts / es i amb drets ) no poden pagar totes aquestes
despeses . La pobresa infantil a Espanya arriba a gairebé tres
milions de nens i nenes , el 33,8% de la població infantil . I diuen
que el que pretenen amb l’avantprojecte és: protegir la vida ?
Protegir la vida és protegir les persones més febles , permetre
que es desenvolupin i madurin perquè puguin formar-se com a
persones adultes i responsables , és protegir el treball per a la dona
embarassada pel fet d’estar embarassada i fer possible que els pares
siguin responsables i comparteixin les cures dels i les menors en
igualtat de condicions durant el mateix temps que les
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Jugadoras de futbol, otra discriminación
sexual no superada
Begoña Marugán Pintos, socióloga de la Secretaría de Mujer de
FSC-CCOO estatal
Cuando
corro
me siento libre
y cuando acabo
estoy más feliz.
Empecé a correr
tarde y, como en
todo, por prisas.
Tenía ya más de
cuarenta años y
un hijo de tres
con el que me
había aficionado
a dar paseos en su
sillita, pero un niño de esta edad no suele aficionarse a los paseos
maternos, así que con la adicción y el hábito incorporado y con
escaso tiempo para andar sólo podía hacer una cosa: correr.
Correr era lo más fácil y barato. Se puede correr en todo momento,
las calles y los caminos siempre están dispuestos y sólo se necesitan
unas zapatillas. Había nacido en mí algo nuevo: la pasión por el
deporte, la disciplina del entrenamiento y la competencia conmigo
misma. Pero yo sólo soy una aficionada que mira con admiración
y enorme respeto el trabajo de las personas deportistas ¿Cuántos
años de esfuerzo, horas de entrenamientos, renuncias, sueños,
ilusiones y desvelos hay en cada uno de sus gestos y sus gestas?
Eso sólo ellas y ellos lo saben.
Vaya por tanto desde estás notas mi más sentido reconocimiento
a todos los deportistas, pero en especial a las mujeres deportistas
porque lamentablemente hay que recordar que todavía hoy las
mujeres lo tienen más difícil.
Cierto es que las mujeres lo hemos tenido más difícil todo y siempre,
aunque bajo formas diferente, y que esta crisis nos ha tratado aún
peor porque veníamos de posiciones de mayor fragilidad. No
menos cierto es también que los poquitos derechos duramente
conseguidos los estamos perdiendo y que incluso se cuestiona la
capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pero además
de denunciar los envites coyunturales a los que sistemáticamente
somos sometidas, creo que no se puede olvidar la exigencia de
igualdad de derechos para hombres y mujeres en todos aquellos
espacios y ámbitos donde no se han conseguido, y uno de esos
ámbitos es el del deporte.
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Sólo mencionar dos ejemplos: el del baloncesto y el de la
natación. El verano pasado el baloncesto femenino español había
conseguido ganar el Campeonato de Europa en todas las categorías
(la selección absoluta, la Sub-20, la Sub-18 y la Sub-16). El 11 de
agosto, la selección española de baloncesto femenino Sub-16 se
llevó el oro del Eurobasket de Bulgaria y la sub’20 se proclamó
campeona en Turquía, solo dos semanas después de que el equipo
absoluto ganara a Francia. El balance para los combinados era
inmejorable: 4 Europeos en 2 meses, 36 victorias en los 36
encuentros disputados, acabando el verano sin conocer la derrota.
Y pregunto ¿de estos hechos cuánta gente se ha enterado?
A principios del mes de agosto concluía el campeonato mundial de
natación con once medallas logradas por la delegación española.
Todas ellas ganadas por mujeres; mujeres que en algunos casos se
han quedado sin club y que prácticamente todas ellas tienen que
emigrar y que buscar formas imaginativas de financiación para
poder continuar realizando su trabajo.
Las dificultades para sobrevivir y mantener equipos de fútbol
femenino, baloncesto, balonmano, voleibol o natación son una
constante que está llevando a gran parte de nuestras deportistas a la
emigración para poder vivir de su deporte de manera profesional.
Sí, ganan campeonatos, traen oros, se dejan la vida en cada entreno,
pero ¿cuántas posibilidades tienen de iniciarse, desarrollarse
como deportistas de élite y continuar sus carreras profesionales?
¿Cuántas personas conocen de su esfuerzo? y, ¿quién reconoce sus
hazañas? Los medios de comunicación hacen caso omiso. “No dan
dinero”, te dicen las personas a quien se lo comentas, y se quedan
tan anchas ¡como si fuera lícito mezclar derechos fundamentales
con cuestiones económicas! Porque estamos hablando del acceso
a los mismos derechos, señores, no nos engañemos y, hoy día,
casi cuarenta años después de la aprobación del artículo 14 de la
Constitución española, las mujeres siguen discriminadas. Y para
muestra un botón: mientras cualquier niño sueña con ser tan rico
y famoso como los Ronaldos o Messis de turno, a las niñas se les
impide soñar, porque para ellas no existe una liga profesional.
Por esta razón, este 8 de marzo, la Federación de Servicios a
Ciudadanía (FSC) de CCOO ha editado un vídeo con el propósito
de informar y denunciar la discriminación laboral de las jugadoras
de fútbol, que se presentará la próxima semana. Como aperitivo ya
se puede visionar el tráiler adjunto a este artículo.
Porque #tejuegasmucho este 8 de marzo y todos los días del año te
animamos a resistir ante las nuevas limitaciones que nos imponen
y a seguir reclamando la igualdad en derechos que nos pertenece.
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Els sindicats volen portar al Parlament El Constitucional decidirà sobre
l’edat de jubilació dels policies
la devolució de la paga extra
La plataforma per a l’avançament de l’edat de jubilació dels
policies locals i autonòmics va aprovar, el dijous 20 de febrer, els textos definitius de la proposició no de llei i de la
moció que es proposa presentar en tots els parlaments autonòmics i als ajuntaments on existeixin cossos de Policia
Local.

Aquesta plataforma, integrada per les organitzacions sindicals de CCOO, UGT, CSIF, COP i CSL, pretén que tant
les corts regionals com les corporacions locals instin a la
Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, a la Direcció general de l’Ordenació del Territori de la Seguretat Social i a
la FEMP, que proposin al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social que permeti
l’avançament de l’edat de jubilació d’aquests col·lectius.
En la proposició no de llei i en la moció, els sindicats reclamen al Congrés dels Diputats que aprovi l’aplicació dels
coeficients reductors en l’edat de jubilació als membres dels
cossos de policies locals de l’Estat.
També sol·liciten al Govern de l’Estat que reconegui la professió policial de risc i, en conseqüència, es redacti un catàleg de malalties professionals amb l’objectiu de protegir la
salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no
tenen en compte la sinistralitat en el sector.
Durant la reunió del dijous, la plataforma per a l’avançament
de l’edat de jubilació dels policies locals i autonòmics va
abordar diferents assumptes relatius a la reivindicació
d’avançar l’edat de jubilació, al full de ruta i a la presentació
de la propera campanya que vol dur a terme en aquest primer
semestre; ampliació i sol·licitud de reunions pendents, etc.
Les presentacions de la proposició no de llei i de la moció es
duran a terme, de forma conjunta amb tots els membres de la
plataforma, en tots els territoris en els propers dies.
federació de serveis a la ciutadania

suprimida el 2012

El Tribunal Suprem ha decidit plantejar una qüestió
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional perquè es pronunciï sobre la privació de part de la paga extra
d’un funcionari , després d’analitzar la demanda presentada
pels serveis jurídics de la Federació de Serveis a la Ciutadania ( FSC ) de CCOO en la qual sol · licitaven la devolució
de tota la paga extra d’un funcionari del Tribunal Constitucional .

El Ple del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem
plantejarà una qüestió d’inconstitucionalitat en relació amb
el Reial Decret de 2012 que va suprimir la paga extraordinària als funcionaris . És la quarta qüestió sobre el mateix
assumpte, que ja han estat admeses a tràmit , presentada per
jutjats socials , contenciosos administratius i l’Audiència
Nacional .
Aquesta vegada es tracta d’un recurs plantejat per un funcionari del mateix Tribunal Constitucional representat per
FSC - CCOO , contra la decisió d’aquest òrgan de rebutjar
el recurs d’alçada que el treballador va interposar després
de patir la retallada , en què havia demanat que li tornessin
la paga extra d’estiu en la seva totalitat . La decisió de l’alt
tribunal va ser adoptada el dilluns amb el suport de 17 dels
magistrats que componien el Ple, contra els vots dels 14 que
es van posicionar en contra .
Per al Suprem els dubtes de la constitucionalitat de la norma
giren al voltant de si la paga extra es va suspendre al juliol de
2012 quan ja s’havien meritat 15 dies d’aquest salari , ja que
seguint doctrina del propi Tribunal Suprem , aquesta paga es
refereix a tot l’any .
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CCOO va al senat i mostra el seu rebuig FSC-CCOO demana la convocatòria urgent
de la Mesa de Negociació de l’Administració
a la Llei de Trànsit i Seguretat Vial
de l’Estat

La reunió , que s’emmarca dins de la ronda de reunions sol
· licitades als grups parlamentaris des de l’organització sindical de CCOO , tenia la finalitat de traslladar de l’opinió
del sindicat a la bateria d’esmenes presentades pels diferents
grups de l’arc parlamentari a la tramitació sobre la Llei de
Trafico , vehicles a motor i seguretat viària , i que en aquest
moment es troba en fase de tramitació al Senat .
Les esmenes presentades per CiU i PNB, pretenen obligar
les empreses del Transport de Viatgers que a través de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de la Vigilància de
la Salut , sotmetin als conductors professionals a controls
obligatoris per a la detecció de drogues i alcohol , així com ,
si és sotmesos a aquests conductors a ser subjectes d’aquests
controls .
Respecte a l’esmena presentada pel PP , proposa que els
conductors titulars d’un carn que hagin perdut punts podran
optar a la seva recuperació parcial , fins a un màxim de sis
punts , per una sola vegada cada dos anys , realitzant un
curs de sensibilitat i reeducació viària , a més com a novetat
serà obligatori superar una prova específica en la Prefectura
Provincial de Trafico.
L’esmena presentada pel PSOE , proposa que en el termini
d’un any , l’obligatorietat d’instal · lació de sistemes de bloqueig en casos d’alcoholèmia , en tots els vehicles destinats
al transport de viatgers de més de nou places , o de servei
públic , a transport escolar i de menors , al de mercaderies
perilloses o de servei d’urgència o transports . A més proposen que de les conclusions que d’aquesta mesura se’n derivin, es valorarà la implantació amb caràcter obligatori a la
resta de conductors .
La reunió s’ha aprofitat per traslladar l’opinió de CCOO i
per presentar un document amb aportacions justificatives
pel qual a través del qual , es proposa el rebuig i la retirada de les esmentades esmenes presentades per CiU , PNB,
PSOE i PP . Això és, per lesives i contràries als interessos
generals de treballadores i treballadors del sector de transports per carretera.

CCOO sol·licita a la directora general de Funció Pública una reunió urgent de la Mesa de Negociació de l’Administració General
de l’Estat (AGE) per negociar la forma en què l’Administració ha
de retornar la part reportada de la paga extraordinària de desembre
de 2012.
Es tracta de reconèixer el dret del personal de l’Administració de
l’Estat a percebre aquesta part reportada, tal com han establert la
pràctica totalitat dels jutjats, evitant, d’aquesta manera, l’al·luvió
de sol·licitud d’extensió de sentències que es van a produir i que
suposaran un augment de treball a uns jutjats, en molts casos ja
col·lapsats, i una despesa pública innecessària.
La sol·licitud de reunió l’hem realitzada després de conèixer les
dues sentències que s’han produït donant-nos la raó sobre la devolució de la part reportada de la paga extra de desembre de 2012.
En ambdues sentències, tant la del Tribunal Superior de Justícia de
La Rioja referida a un funcionari de la Seguretat Social, com la del
Jutjat Central del contenciós administratiu nombre 4 de Madrid
que afecta a un funcionari del Ministeri de l’Interior, es reconeix
el dret a percebre els 44 dies reportats de la paga extra de desembre
2012.
Ambdues sentències, fruit de l’estratègia elaborada per CCOO
conjuntament amb la plataforma sindical i d’associacions professionals, són les primeres en l’Administració General de l’Estat, ja
que fins ara els tribunals s’havien pronunciat a favor de les empleades i empleats públics d’Administracions locals o autonòmiques.
CCOO ja va denunciar en el seu moment la injustícia que suposava l’eliminació de la paga extra, el crebant econòmic i l’atac al
dret de negociació col·lectiva que aquesta supressió va suposar.
Para CCOO la convocatòria d’aquesta Mesa de Negociació i la devolució de la part reportada, seria un primer gest de l’Administració
en llaures a reprendre el diàleg i la negociació col·lectiva, que porti a recuperar els drets que els van ser arrabassats als empleats i
empleades.
En cas que no es produeixi aquesta convocatòria, CCOO iniciarà una campanya de recursos jurídics individuals, sobre la qual
s’anirà informant en tot moment.

CCOO , considera que les mesures preteses són sancionadores per determinació , signifiquen un nou retrocés dels drets
dels treballadors del transport per carretera, els tracta de forma discriminatòria respecte a altres col · lectius i posa en
risc els llocs de treball dels conductors professionals , en cas
que finalment siguin aprovades en tràmit parlamentari .

federació de serveis a la ciutadania
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Al voltant de 80 metges i ATS veuen perillar el seu
lloc de treball

Presentada a l’Eurocambra la ICE
“L’aigua és un dret humà”
La direcció de l’ONCE comunica la seva intenció de suprimir la vigilància de la salut
com a especialitat preventiva

Responsables dels Serveis de Prevenció de l’ONCE han traslladat a la representació dels treballadors en els comitès de Seguretat i Salut dels àmbits d’Andalusia , Catalunya , Canàries i Balears, un informe en què s’indica la seva intenció d’externalitzar
l’especialitat de “ Medicina del Treball” , passant a mans de FREMAP la vigilància de la salut; l’empresa assumiria l’especialitat
d’higiene industrial .
  
El canvi d’especialitat que pot semblar una decisió innòcua de la
direcció, suposa que els metges d’empresa i ATS vegin perillar
els seus llocs de treball . Si es té en compte que l’edat mitjana
d’aquest col · lectiu pot rondar els 56 anys , el futur immediat
d’aquests professionals es presenta molt incert .

La delegació espanyola estava formada per dos representants de la
Federació de Serveis a la Ciutadania ( FSC ) de CCOO : Fátima
Aguado , secretària d’Internacional , i Fernando Antón , secretari
general del Sector del Cicle Integral de l’ Aigua, i per Pedro Arrojo
, professor de la Universitat de Saragossa i un dels màxims exponents en la defensa de l’aigua pública a Espanya . Arrojo va ser
l’encarregat de presentar les demandes de CCOO a la Comissió
Europea .
Aquesta delegació es va reunir al llarg del matí amb la Comissió
Europea i ha plantejat , entre altres, les següents idees per tal de
garantir que l’aigua i el sanejament siguin un dret humà :
- Declarar l’ aigua i els recursos hídrics com un bé públic .
- Aplicar la demanda que “la gestió de l’aigua i dels recursos hídrics no hauria d’estar subjecta a les normes del mercat interior” (
Resolució del PE P5 - TA ( 2004 ) 0183 ) .

Actualment hi ha en plantilla 40 metges i 38 ATS . Amb aquest canvi d’especialitat es presumeix una reducció substancial d’aquests
gairebé 80 professionals . Una part d’ells quedarien en una situació compromesa , quant al seu accés a la jubilació a partir dels 61
anys , sobretot si es té en compte que s’exigeix un requisit de 33
anys cotitzats juntament amb l’edat indicada .

- Garantir que els serveis de l’aigua no siguin incloses en cap acord
comercial o d’inversió .

CCOO va sol · licitar el 5 de febrer una reunió amb la direcció a
través del Comitè Intercentres , així mateix sol · licitar informació
sobre les previsions d’ocupació en aquesta qüestió , sense haver
obtingut resposta fins al moment . Aquest sindicat considera que
la mesura , si es porta a terme , respon a un criteri purament econòmic i que deixaria al carrer a un grup de treballadors i treballadores
amb escasses expectatives de recol · locació i una edat encara primerenca per poder jubilar-se.

- Establir directrius per a la transparència , responsabilitat i participació per tal de garantir que la informació sobre els beneficis i
els pagaments realitzats per les empreses d’aigua als accionistes
sigui pública .

CCOO plantejarà davant la direcció , la necessitat d’analitzar la situació de manera conjunta , buscant minimitzar o limitar l’ impacte d’una mesura tan traumàtica mitjançant propostes assumibles ,
tenint com a objectiu la permanència de metges i ATS en plantilla
durant els propers anys , garantint el seu accés a la jubilació mitjançant un acord de prejubilacions entre empresa i sindicats , que
permetria a aquests treballadors i treballadores jubilar minimitzant
les pèrdues en les seves pensions .

- Instar el Banc Europeu d’Inversions a que destini una part més
gran de les seves inversions a l’aigua i el sanejament , centrant-se
en les persones que no tenen accés .

federació de serveis a la ciutadania

- Promoure l’avaluació comparativa entre els operadors de servei
de l’aigua similar a les pràctiques de llarga trajectòria als Països
Baixos i Alemanya .

- Dedicar més recursos financers i institucionals i millorar la planificació , per garantir la inversió constant en el funcionament i el
manteniment .

- Assegurar la participació decisiva per garantir que l’aigua, el sanejament i les solucions d’higiene siguin socialment i culturalment
acceptables , i s’utilitzin i posin en pràctica de manera sostenible
.
Tot i l’aprovació de tres directives al voltant de la contractació
pública ia l’exclusió temporal de l’ aigua dels serveis de liberalització , CCOO recorda que les pressions per part de les empreses
són molt intenses i seguiran intentant liberalitzar un servei humà
que paga tota la ciutadania .
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REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ, QUE
NO ENS FACIN PASSAR XAI PER BÈSTIA
GROSSA.
Fa uns dies, el President de la Generalitat va anunciar la creació de
la condició del “directiu públic” com una figura de gestió entre els
càrrecs polítics i els funcionaris i funcionàries que, cal recordar,
han accedit a la Funció Pública per mèrits i capacitats, havent promocionat, en general, de forma transparent i seguint els mateixos
principis.
Amb aquest anunci sembla que el Govern vol reactivar la reforma
de l’Administració Pública de la Generalitat, sobre la que no ens
consta cap proposta concreta. Entenem que les intencions aniran
en la línia del document encarregat a una comissió d’experts, que
està clar que coincidirà plenament amb el que va expressar la
Vicepresidenta, Sra. Joana Ortega, en una conferència davant
l’auditori convocat per una escola de negocis.
Sembla evident que els informes no s’encarreguen per que et diguin el contrari del que vols fer, sinó per justificar que cal fer-ho i
per que et donin orientacions de com fer-ho. Ben segur que la
conferència marca les intencions del Govern per a la reforma de
l’Administració Pública de Catalunya.
Per tant, tot i no tenir cap proposta formal, crec que podem fer-nos
una opinió clara de per on aniran els trets pel que fa a la reforma
de l’Administració Pública de Catalunya.
Estarem d’acord en què volem una Administració Pública més
transparent, més eficient, més professional i més “intel·ligent”.
Per aconseguir-ho no cal incorporar la figura de “directiu públic”,
el que cal són responsables polítics que creguin en la funció pública i que vulguin aprofitar la professionalitat dels treballadors i
treballadores públics.
Amb la incorporació de la figura del “directiu públic”, sembla que
el govern pretén dotar els diferents departaments de personal de
confiança, sense que comptin com a alts càrrecs ni com a càrrecs
de confiança, en substitució del personal funcionari que ara realitza tasques de direcció i gestió.
No és això el que fa falta, el que cal es una dràstica reducció
d’assessors i càrrecs de confiança i encarregar les seves funcions i
competències al personal públic actual, funcionari o laboral, que
està perfectament qualificat per desenvolupar aquestes tasques i té
vocació, professionalitat, experiència i capacitat provada de servei
públic.
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Cal dir també que l’informe dels experts traspua la desconfiança
ancestral i tòpica sobre la condició de funcionari i de treballador
públic. Es tracta de seguir amb la caricatura de persona
llunyana al ciutadà, poc amable, amb manca de formació, carregat
de rutines burocràtiques i incapaç d’entendre i atendre les necessitats d’una Administració moderna al servei de la
ciutadania.
Volen ignorar, de forma deliberada, que són les treballadores i treballadors públics, els funcionaris i el personal laboral dels serveis
administratius i tècnics, el personal docent, el sanitari i la resta
de treballadors i treballadores del sector públic, els que estem
garantint amb el nostre esforç, el bon funcionament dels serveis
públics.
Ho fem, i ho seguirem fent, amb el sentit responsable de la nostra professionalitat, malgrat les continues retallades a les nostres
condicions de treball econòmiques i socials, i malgrat la manca
de reconeixement cap a la nostra feina per part dels responsables
politics.
En resum, els treballadors i treballadores de les administracions
públiques som els primers interessats en una reforma de les administracions i els serveis públics però amb l’objectiu de donar un
millor servei a la ciutadania, millorar la seva transparència i per
continuar sent els garants de l’objectivitat i la legalitat del servei
que es presta.
Però creiem que tot això no és el més important ni el primer dels
interessos d’aquest Govern. Estem en el convenciment que les intencions del govern passen per la introducció de fórmules privades
de gestió, de la funció i dels serveis públics, que comportarà la
pèrdua de drets a prestacions i serveis a la ciutadania i la reducció
i precarització dels treballadors i treballadores, com a un pas més
en la seva política de desmantellament de l’Estar del Benestar, tot
i que ho neguin en les seves declaracions públiques.

Article publicat a ELDIARIO.ES per part de
Xesús B González. Coordinador de l’Àrea Pública de CCOO de
Catalunya
Silvia Cegarra. Coordinadora del Sector de la Generalitat de
Catalunya de Federació Serveis Ciutadania-CCOO

Arribats aquí ens hem de preguntar si es vol una administració
eficient al servei de la ciutadania o fidel al poder polític de torn.
I d’altra banda no serà que molesta i incomoda la independència
del funcionariat respecte dels governs? Pot tenir a veure amb les
denúncies fetes per servidors públics, sobre prevaricació, malbaratament de recursos, manca de transparència, etc. ?

federació de serveis a la ciutadania
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El Parlament Europeu ha donat llum CCOO rebutja la reforma de la Llei
verda a la liberalització del sector Orgànica del Poder Judicial
ferroviar
Aquesta reforma , que possiblement inclogui la supressió de partits
Encara que a l’Estat Espanyol els serveis ferroviaris ja s’han liberalitzat , el Parlament Europeu , reunit aquesta setmana passada a
Estrasburg , s’ha sotmès a votació en tercera lectura de la Cambra
el Paquet Ferroviari . El punt més controvertit és l’informe per
substituir l’actual reglament que regula els serveis nacionals de
ferrocarrils.
En efecte, la Comissió de Transport presidida per Sim Kallas , segueix sense posar frens a l’obertura del mercat i a la liberalització
dels mateixos , posant com a excusa que, en els últims anys , no
només no s’ha creat més ocupació sinó que s’ha destruït , havent
taxat la xifra a nivell europeu en un 42% .
El debat mantingut el 25 de febrer al Parlament torna a demostrar
, una vegada més , com sota la pretensió de l’obertura als mercats
dels operadors ferroviaris , s’amaga en realitat la ideologia neoliberal en el seu estat més radical .
De fet , Sim Kallas , ha arribat a afirmar que, avui dia seria impensable que en el transport per carretera existissin exclusivament
operadors nacionals . No està de més recordar-li al comissari de
transport que el Sector de Carretera no només és el sector de transport més desregularitzat , sinó en el que es donen majors situacions de precarietat i incompliment de la legislació vigent , amb
empreses - tapadora que mantenen els treballadors i treballadores
en condicions moltes vegades deplorables .

i òrgans judicials , així com l’amortització de plantilles , podria provocar “ un conflicte de greus conseqüències en el cas que la LOPJ
violenti els drets més essencials del personal de l’Administració
de Justícia” , adverteix aquest sector de la Federació de Serveis a
la Ciutadania ( FSC ) de CCOO .
CCOO està seriosament preocupada perquè diversos dels projectes d’aquest ministeri -com la privatització dels registres civils , la
qual rebutgen de forma contundent - atempten seriosa i greument
els drets del personal de l’Administració de Justícia , a les seves
condicions de treball i al mateix servei públic .
Per a CCOO és imprescindible que el Ministeri de Justícia adquireixi el compromís amb les organitzacions sindicals d’intentar
arribar a un acord en els aspectes de la reforma que afectin les
condicions de treball i drets del personal de l’Administració de
Justícia i la garantia que no es vulnera cap dret

CCOO CONTRA LA PRIVATITZACIÓ
DEL REGISTRE CIVIL
CCOO juntament amb la resta d’organitzacions sindicals, participa activament en les mobilitzacions contra la voluntat del govern
de privatitzar el Registre Civil

Un dels aspectes més controvertits d’aquest debat té a veure amb
l’esmena introduïda per l’eurodiputat socialista alemany , el Khadraoui , que ha plantejat la necessitat d’establir serveis mínims ,
és a dir, regular el dret de vaga . El PPE per la seva banda vol anar
més enllà i ser molt estricte en la regulació dels serveis mínims .
Aquesta esmena ha estat rebutjada , tal com s’exigia entre moltes
altres qüestions , pel moviment sindical .
La FSC - CCOO ha recordat a la Comissió Europea que amb
aquest nou intent d’atac als drets dels treballadors i treballadores ,
incorre en una vulneració del principi de subsidiarietat doncs correspon als Estats membres regular aquest dret en les seves pròpies
constitucions .
Pel que fa als operadors seleccionats , s’hauran de garantir unes
condicions laborals d’acord amb els estàndards nacionals , regionals o locals i complir amb els convenis col · lectius pertinents . A
més , en cas de canvi d’operador , les empreses hauran de transferir el seu personal al nou concessionari .
Un pas més a la liberalització dels mercats .

federació de serveis a la ciutadania
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