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“ Mentre la ciutadania espanyola s’empobreix , els bancs
anuncien beneficis extraordinaris “
“ La ciutadania espanyola ja fa sis anys patint la crisi , amb
un empobriment creixent , mentre els bancs , als quals se’ls
ha donat molts diners per salvar-se, anuncien beneficis “
extraordinaris “ . Per això, segons el secretari general de
CCOO , Ignacio Fernández Toxo , “ la gent està farta “.

Demostrem doncs, al carrer, a les empreses, arreu, el nostre
rebuig a les polítiques antisocials, treballem per enfortir les
alternatives com les que ha propossat CCOO respecte a la
Reforma Fiscal. En fortim les mobilitzacions amb objectius
i propostes, des de la pluralitat i sense el rebuig a ningí, sempre des del respecte democràtic, i per aquest motiu cridem a
la participació activa el proper dia #6Abril a la manifestació
per una #CatalunyaSocial, a les 12 hores a Barcelona.

El lloc de Trobada de la FSC
és CASP/PAU CLARIS
( Cantó Llobregat)
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SINDICALISME I XARXES SOCIALS
Xavier Navarro
La realitat social i laboral ha patit una important transformació, avui el món
laboral res té a veure al de fa una dècada i encara menys amb el que es vivia
en els anys de constitució de CCOO com sindicat. La nova realitat social i
laboral, entre altres qüestions, obliga a replantejar formes i mètodes de relació i
funcionament del sindicat.
Tot seguint l’argumentari d’Ignacio Muro en el seu article “Masas, multitudes e
individuos: la nueva sindicalización de voluntades “ intentaré plantejar alguns
elements que avui considero importants per debatre el paper de les noves
tecnologies en l’acció sindical i com la seva utilització obre la possibilitat de
noves formes d’interrelació i participació social.
Generar opinió, estendre idees i convocatòries, afavorir respostes i organització
per a la defensa d’interessos de classe, de ciutadania,democràtics. Aquests són
objectius del sindicat. Afrontar avui aquests objectius obliga a replantejar les
formes d’actuar en un món on les característiques dels processos productius han
canviat amb els canvis tecnològics que s’han produït.
La situació econòmica i social fa molt necessari l’enfortiment del sindicalisme
com a principal baluart de resistència a les polítiques austericides impulsades per
la Troika i desenvolupades pels governs del PP i CiU. I són els sindicats, avui,
el centre de tensió ja que per una banda representen la defensa dels treballadors
front el capital i , també, són la connexió entre societat i política, i això els fa
estar al bell mig de les resistències espontànies i les organitzades, entre el que
és corporatiu i d’interès general. Això obliga al sindicat a realitzar una tasca
complicada però necessària, resistir i alhora repensar-se.
Estar en primera línia converteix al sindicat en un blanc fonamental, en un enemic
a batre per ser un cos orgànic capaç de generar noves formes de sindicalització i
organització que permeti connectar allò que, el poder, el sistema a esmicolat.
Hem de ser conscients que les noves tecnologies (TIC ) van contribuir a
l’externalització, la deslocalització i la fragmentació dels processos productius.
Aquest fenòmen va agafar amb el peu canviat al sindicalisme de classe, però
paradoxalment, ara, en la seva maduresa que significa l’auge de les xarxes
socials, aquestes es converteixen en una eina per connectar, per unir, per
ensamblar i per tant una oportunitat per el sindicalisme.
Les xarxes impulsen, també, uns models d’associació que permeten “cohesionar”
grups d’interès. Ens trobem doncs, que uns instruments generats per el capital
poden servir ara per connectar la base social dispersa i deslocalitzada.
Els efectes de les xarxes socials ( no en exclusiva ) els podem visualitzar en
mobilitzacions com les del 15-M o en fenòmens ( tampoc en exclusiva ) com el
de PODEMOS. Tots ells però, tenen un denominador comú, un discurs que es
propaga boca-orella multiplicat per la possibilitat que donen les xarxes socials.
Si bé,gairebé sempre, les organitzacions sindicals han convocat i/o participat en
mobilitzacions de les característiques d’algunes de les que he esmentat ( mareas
per exemple), també és cert que aquestes mobilitzacions han tingut un alt grau
d’autonomia amb tot el que això té de positiu i alhora de negatiu. Val a dir, com
sabem, que les mobilitzacions ciutadanes d’un caire o altre, han conviscut amb
diferents mobilitzacions de caire socio-laboral i vagues generals.
Els estudis comparatius de mobilitzacions,-tal com explicita Ignacio Muro en
el seu article-en diferents països europeus, ens diuen que a l’Estat Espanyol
la participació està 10 punts per sobre de països com França i Itàlia, amb un
22% de ciutadans que han participat en manifestacions i en el cas de vagues
la participació reconeguda és d’un 21% sobre el conjunt de la ciutadania que
no sobre el conjunt de treballadors que segur que la dada seria diferent i un
percentatge superior.
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L’escenari doncs, l’hem da valorar positivament en el sentit que hi ha una forta
presència sindical en un conjunt de mobilitzacions que tenen un doble eix,
ciutadania i treball, i això ha d’ajudar a l’anàlisi que hem de fer per intervenir i
interactuar a les xarxes socials, fent possible accions propositives que ajudin a
disputar l’hegemonia.
Per analitzar de manera correcta, hem de ser conscients del nivell d’horitzontalitat
de la xarxa fet que no exclou altres connexions més verticals. No hem d’oblidar
que en aquesta guerra de classes que vivim, els contraris utilitzen la xarxa en un
sentit jeràrquic per afavorir les seves posicions.
Hem de ser conscients que les TIC, concretament les xarxes, i les seves capacitats,
poden generar alguns emmirallaments o fals mites sobre la participació que
alguns anomenem “La revolució del ME GUSTA “ sense adonar-se que és una
activitat alimentada des de concepcions ideològiques empresarials. Tanmateix
però, com he plantejat, són una oportunitat per avançar, per connectar voluntats
i afavorir fórmules participatives. No oblidem que l’horitzontalitat més absoluta
no existeix a les xarxes ja que existeixen elements de jerarquia, i així veiem
que hi ha nodols principals, influents, proveïdors de idees, generant el que s’ha
començat a denominar la Regla del 1-9-90 en el ben entès que l’1% genera
idees, un 9% enriqueix, distribueix i connecta amb la comunitat, i la resta
segueix sent passiu tot i que gens ni mica comparable amb la verticalitat de
velles estructures endogàmiques, entre d’altres raons perquè el dinamisme de la
xarxa afavoreix la democratització i la renovació del lideratge de manera molt
més senzilla i natural.
Val a dir que en el nostre cas, el de CCOO, estem, per la nostra pròpia naturalesa, en
una bona disposició per entendre i connectar amb els conceptes d’horitzontalitat
de la xarxa, això sí, potser caldria ser una mica menys horitzontals per afavorir
l’eficàcia i eficiència del sindicat però aquest és un altre debat.
El camí per confluir noves tecnologies i acció col.lectiva en xarxa, amb
l’organitzitat és el repte del sindicat.
CCOO que tenim com a valor fonamental, el contacte i presència als centres
de treball, tenim capacitat per seguir els nous processos tot i les dificultats
per assumir-los, però per la nostra pròpia idiosincràsia estem en condicions
d’esdevenir un agent dinàmic a les xarxes.
Allò que va generar el capitalisme excloent ( fragmentació...) reclama avui
noves formes de sindicalització que sense negar les formes tradicionals, les
superi i es connecti sector a sector, grup a grup, col.lectiu a col.lectiu que es
troba a les xarxes.
Cal cercar el llenguatge comú i aprofundir en la idea de l’interès general i del
bé comú i donar cos a les noves formes de sindicalització de classe, social i
polític.
Finalment, un apunt important,el sindicalisme reclama treball digne i els nous
moviments dignitat des del punt de vista de ciutadania. Es tracta, doncs, de
fer possible que ambdós entenguin que formen part d’un tot indestriable, dues
cares d’una mateixa moneda.
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Tot i que resta pendent desplegar les Rodalies a
Lleida, la gran oblidada
Lleida i millorar la gestió del servei ferroviari

CCOO de Catalunya valora positivament
la posada en marxa de les Rodalies
del Camp de Tarragona i de l’Àrea de
Girona

La posada en marxa aquest dies de la primera fase dels serveis
de Rodalies del Camp de Tarragona i de l’Àrea de Girona
significa l’extensió de la xarxa de Rodalies més enllà de l’àmbit
de Barcelona. Des de 2008, CCOO de Catalunya ha defensat la
necessitat de desenvolupar aquests serveis, destinats al conjunt de
la ciutadania, per tal de millorar el dret a la mobilitat i també per la
seva importància com a element de vertebració territorial.
Els nous serveis ferroviaris posen fi a una reivindicació històrica
d’aquests territoris i permeten acabar amb la incomoditat que
suposava haver de fer transbordaments per a viatjar fins a les
principals connexions d’aquestes zones. El problema afectava
especialment a moltes persones en els seus desplaçaments
quotidians per anar i tornar a la feina.
El nou servei de Rodalies del Camp de Tarragona és el primer
que s’activa a Catalunya després de la posada en marxa del de
Barcelona. Les dues noves línies (RT1 Tarragona - Reus i RT2
Arboç - Cambrils) estableixen un important increment de les
freqüències de trens i l’adequació dels horaris per millorar la
mobilitat obligada (per motiu de treball i estudi).
En el cas de les Rodalies de Girona, la RG1 introdueix importants
millores en les comunicacions internes dins de les comarques
gironines, i també connectarà directament amb les comarques del
Maresme, la Selva, el Gironès i l’Alt Empordà. Aquest serveis es
presten com a prolongació d’alguns combois de la R1 de Barcelona,
que actualment finalitzen a Maçanet de la Selva. D’aquesta forma
es podrà realitzar la connexió directa entre Mataró, Blanes, Girona,
Figueres i la resta d’estacions intermèdies, sense necessitat de
transbordaments.
Els nous horaris de Rodalies també permetran la dinamització
del sector turístic, ja que ofereixen connexions de les zones més
turístiques amb les principals poblacions de la zona. Per exemple,
en el cas de Girona, es connectaran les zones de Blanes i Lloret
de Mar amb la frontera francesa, i en els mesos estivals també es
preveu un tren llançadora entre Portbou i Figueres.
Durant l’any 2014, està previst desenvolupar de forma progressiva
el que es coneix com a integració tarifària, i que va donar uns
bons resultats en la seva aplicació a Barcelona i el seu entorn a
començaments de segle. El fet de disposar d’un bitllet integrat
permetrà reduir els preus dels diferents trajectes, oferint la
possibilitat de transbordament amb altres serveis sense haver
de fer un nou desemborsament. En una primera fase es farà als
municipis que formen l’àmbit de les Autoritats Territorials de la
Mobilitat, i en la segona fase s’incorporaran les poblacions que
encara no estan incloses en aquestes estructures.
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L’existència prèvia d’infraestructures perfectament aprofitables
feia pensar que les Rodalies de Lleida serien desenvolupades
sense massa dilació. Però finalment han quedat marginades
d’aquest procés, i la Generalitat no ha definit, encara, una data
per la posada en marxa d’aquests serveis. Cal corregir, quant
abans millor, aquesta veritable discriminació de bona part de la
ciutadania de Catalunya, com recull el manifest “En defensa de la
terra, l’ocupació i els serveis públics”. El document, impulsat per
CCOO de les Terres de Lleida, UGT i Unió de Pagesos, és la base
de les reivindicacions de la manifestació convocada pel proper dia
30 de març a la capital del Segrià.
Propostes de CCOO
Malgrat aquests avenços, atribuïbles a l’acord entre el Departament
de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri de Foment, encara s’han
de millorar molts aspectes d’aquests serveis i de la seva gestió.
Per exemple, per aconseguir que les Rodalies siguin un èxit s’han
de dignificar les estacions i ampliar el personal de servei a les
mateixes, donat que moltes estacions estan en un estat deplorable,
amb les taquilles tancades, incomoditat dels usuaris, etc. També
s’han de millorar aspectes com l’accessibilitat a les estacions, zones
d’aparcament dissuasoris, aparcaments segurs per a bicicletes,
millora els entorns de les estacions, informació al públic, etc.
De la mateixa manera, per a CCOO de Catalunya és necessari
resoldre l’adequada complementarietat dels serveis de Rodalies
amb els serveis de Regionals i les xarxes d’altes prestacions (com
l’AVE). Això permet, al mateix temps, trencar la radialitat que
existia fins ara, posant en valor una xarxa ferroviària infrautilitzada
que és capaç de generar connexions suburbanes ràpides a les àrees
metropolitanes del Camp de Tarragona i Girona.
Tanmateix, en la mesura que el servei es consolidi, caldrà preveure
el increment de les freqüències i l’ampliació de la xarxa a la resta
de poblacions que en aquesta primera fase han quedat al marge.
Un exemple és la connexió entre la costa del Baix Penedès i
Tarragona, que encara no és possible en tren i que durant els mesos
d’estiu té una població que supera les 300.000 persones.
CCOO de Catalunya considera que l’avenç que implica la integració
tarifària pot quedar minvat pels forts increments de les tarifes que
han aplicat les ATM per a 2014, i que han afectat sensiblement
al Camp de Tarragona. Les pujades del preu del transport públic
desincentiven el seu ús en un moment de fort impacte de la crisi
per a moltes persones, sobretot aquelles en situació d’atur o en
risc d’exclusió social. Igualment, es fa necessari dins del procés
d’integració tarifària la creació de títols de transport adients que
facin atractiu el servei per als usuaris més habituals.
El desplegament de la T-Mobilitat a tot el territori català pot ser
una bona oportunitat per avançar en aquesta línia, sempre i quan
parteixi de criteris socials, econòmics i ambientals equilibrats i
d’un veritable procés de participació de la societat.



Via Laietana 16 l 08003 Barcelona

El Govern de la Generalitat amplia a tot el 2014
la retallada d’un 15% de jornada i salari a 6.535
treballadors i treballadores

CCOO de Catalunya presenta una queixa davant
l’Organització Internacional del Treball (OIT)
per les retallades als empleats públics interins
de la Generalitat
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Divendres 28 a TV3 s’ha fet vaga parcial
durant el matí.
Els treballadors han anat al Parlament de Catalunya per ferse escoltar durant la sessió de control de la CCMA en la que
compareixia el President del Consell Brauli Duart , enfrontat des
de fa quasi dos anys amb la plantilla, en la pitjor i més llarga crisi
laboral de l’empresa.
Dos-cents de treballadors s’han concentrat davant del Parlament de
Catalunya en protesta pels plans de privatització del Departament
Comercial de TV3. Si Duart consuma aquesta externalització, això
significarà la cessió del control dels ingressos publicitaris, de la
cartera de clients i també de la informació de la programació a la
competència i al sector privat.

El 27 de març de 2014 farà dos anys que el Govern de la Generalitat
de Catalunya va prendre l’acord de retallar, a 6.500 empleats
públics, un 15% de la seva jornada i del seu salari.

Un grup de 20 treballadors han pogut assistir a una part de la sessió
de control, durant la qual Duart ha hagut de respondre preguntes
dels diputats sobre la crisi laboral que es viu a la corporació i sobre
la privatització de Comercial.

Aquesta mesura que va exposada per la vicepresidenta del Govern,
Joana Ortega, en seu parlamentària, “com una mesura provisional”,
amb una durada màxima de 2 anys (des de l’1 d’abril del 2012 fins
al 31 de març de 2014), ha estat ampliada a tot l’any 2014.
Des de CCOO sempre hem considerat aquesta mesura injusta i
il·legal i per això la vam impugnar davant els tribunals de justícia.
Actualment està pendent d’un recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem.
Ara, CCOO de Catalunya hem presentat una queixa davant
l’Organització Internacional del Treball (OIT), per considerar que
el Govern de la Generalitat ha vulnerat els Convenis de l’OIT sobre
el treball en les administracions públiques, la no-discriminació en
el lloc de treball i la negociació col·lectiva.
Des de CCOO considerem que aquesta mesura suposa una
discriminació i un tracte desigual al personal interí sense cap raó
que ho justifiqui. Cal tenir present que aquest personal també
pateix la resta de retallades que pateixen tots els empleats públics
de la Generalitat de Catalunya, inclosa la retallada d’una paga
extra, i que això suposa una reducció salarial de més del 25% del
sou, que dura ja més de dos anys.
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SIGNAT EL PRIMER CONVENI COL · LECTIU D’ABERTIS AUTOPISTES
El passat dia 20 es va materialitzar la signatura del primer conveni col · lectiu per a totes les empreses d’Abertis autopistes , després del
període d’assemblees que va determinar l’aprovació del mateix per totes i cadascuna d’elles .
En conseqüència finalitza un període de negociació que ha estat llarg i costós però que fa vessar els nostres objectius en un entorn manifestament difícil . Cal destacar entre ells l’estabilitat en l’ocupació i les eines que genera el propi conveni per seguir adaptant la plantilla
, a la nova organització de l’empresa i els successius avenços d’automatització que puguin venir .
Des de CCOO aquest ha estat el principal objectiu sense oblidar el manteniment dels actuals nivells retributius i l’acord d’un paquet
social potent per al conjunt de treballadors d’Abertis autopistes , elements que també s’han materialitzat . Com sindicat majoritari en el
conjunt de la unitat de negoci , hem liderat aquest procés sabent mantenir com un valor la unitat d’acció sindical .
S’obre ara un període d’implantació de les noves regulacions , models acordats i en general del conjunt del conveni , que no pot tenir
diferents interpretacions en els diferents àmbits / empreses . Sabem que aquest fet requerirà de diàleg i consens per part de tots , de
manera que aprofitem per fer una crida a que aquesta adaptació es produeixi en aquests termes .
Cal destacar en aquest sentit , que els primers passos que ha donat l’empresa , per exemple en el pla de compensació flexible , no
compten amb la participació , consens i informació dels representants dels treballadors .
En aquesta línia , en els pròxims dies ha de consensuar amb l’empresa la concreció per a l’adaptació i implantació dels aspectes organitzatius ( jornada , vacances , cicles , etc . ) , Que té certa complexitat per estar l’ any laboral en curs ja avançat i per les modificacions
que puguin suposar en el seu conjunt sobre els models anteriors , pel que esperem que se’ns convoqui el més aviat possible
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Demanem respecte i reconeixement per el col·lectiu El Departament de Justícia incompleix el dret a les 40 hores anuals
de Formació que disposa qualsevol treballador de la Generalitat
penitenciari. No ensorrin les presons!!

COMPAREIXENÇA I EXIGÈNCIES DE
CCOO AL PARLAMENT DE CATALUNYA:

Com no podia ser d’altra manera vam exposar públicament la situació d’ensorrament que presenta el sistema penitenciari català.
Vam deixar clar que l’únic que manté les presons catalanes són
el conjunt de treballadors i treballadores de l’àmbit penitenciari
(administratius, interior i tractament) exposant així públicament
la irresponsable i nefasta gestió del Govern, del Departament de
Justícia i de la nostra vergonyosa Direcció General.
No permetrem que segueixin les pèssimes condicions laborals i
retributives dels treballadors i treballadores penitenciaries. Ni que
“quatre llestos” ensorrin l’esforç
d’un col·lectiu que porta més de 30 anys mostrant una professionalitat i uns valors fora de qualsevol dubte. Informant als representants parlamentaris dels diferents partits polítics, i a tothom:
• Que els nostres gestors estan enfonsant el sistema penitenciari
• Que cal que es cobreixin les baixes, excedències i jubilacions, i
que aturin les amortitzacions de llocs de treball JA. Els 500 companys cessats són imprescindibles i han de tornar.
• Que no permetrem que segueixin les pèssimes condicions laborals i retributives dels treballadors i treballadores penitenciàries.
Prou retallades econòmiques, materials i de drets laborals. Reclamem radiotransmisors, uniformes, equips informàtics i que es doti
als Departaments Especials amb el material imprescindible pel
bon funcionament.
CCOO exigim la cobertura de totes les places dotades pressupostàriament i que es contemplin i garanteixin les ràtios per al correcte funcionament dels centres penitenciaris.
Denunciem que hi ha un 70% d’interins en l’àrea de Rehabilitació
que s’han vist afectats per la mesura de reducció d’un 15% de
salari i jornada, que mai s’hauria
d’haver aplicat a cap col·lectiu penitenciari, finalista en tots els
seus àmbits. Alguns centres arriben al 100% de la plantilla.
No poden seguir ignorant el dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, que demana que finalitzi la mesura, ni les directives
europees que no permeten cap
discriminació en funció del vincle que uneix al treballador amb
l’administració. A quins interns han de deixar d’atendre? O què
volen que deixin de fer? El nostre
incompetent departament no és capaç de respondre.
CCOO sol·licitem formalment la fi de la reducció de jornada i
salari, per ineficaç i injusta, i que es convoquin oposicions el més
aviat possible.
Exigim que s’impulsi la professionalització i la carrera administrativa dels treballadors (recordem també als auxiliars tècnics, pendents de la convocatòria de la promoció especial). No poden continuar denegant la formació i han de reconèixer la que es fa online.
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Exigim que acabi la vergonyosa reinterpretació la normativa que
regula les llicències i permisos. Exigim que s’avanci i aprofundeixi en l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida
laboral i familiar, i que no facin marxa enrere en les que ja funcionen. Continuarem portant als tribunals els incompliments de
l’Administració.
CCOO instem públicament al govern a que garanteixi les pagues
extraordinàries del 2014 i a que fixin els mecanismes per garantir
la recuperació del poder adquisitiu.
Denunciem, en relació amb la planificació i construcció dels nous
centres penitenciaris, que s’han destinat quantitats immenses de
diners a empreses privades, a costa de retallar la inversió en recursos humans i materials. Recordem el malbaratament de milions
d’euros de Puig de les Basses, Mas Enric i Zona Franca.
CCOO denunciem que totes les mancances i deficiències organitzatives respecte el centre de Puig de les Basses són imputables
exclusivament a l’Administració: carències en el lliurament de les
obres, retards de més de 2 anys en la obertura de Puig de les Basses
(no sabem què passarà amb el de Mas Enric), l’absència de pla de
mobilitat per als treballadors afectats, el nomenament del director
qüestionat per un nombre important de la plantilla del nou centre, l’incompliment de la dotació de personal que havia determinat
la pròpia Administració, i dels concursos que van realitzar, UNA
VERGONYA!.
A finals de 2013 van publicar el Pla Director d’Equipaments Penitenciaris 2013-2020.. Aquest, incorpora una previsió de tancament
d’uns centres (el més emblemàtic, la Model) i d’obertura d’uns
altres, però amb els antecedents immediats, les restriccions pressupostàries actuals i la situació d’incertesa política futura, ens temem
que el personal penitenciari es vegi abocat a una mobilitat forçosa
de conseqüències imprevisibles. No confiem en cap dels nostres
gestor, ens han demostrat que noméssaben manipular i retallar.
CCOO volem que ens responguin: Qui ha estat el responsable del
malbaratament de tants recursos públics? Perquè ningú se n’ha fet
responsable i ha pagat el preu corresponent?
Estem farts d’un Departament que trasllada les seves irresponsabilitats als seus propis treballadors, tractant-los de privilegiats quan
són els únics que realment estan complint amb les seves obligacions. Un altre exemple d’irresponsabilitat és la vergonyosa gestió
del concurs de comandaments de règim interior, que aboca a la
incertesa professional, amb greus conseqüències a nivell personal,
a més de 200 professionals que han actuat en tot moment de bona
fe.
Els treballadors i treballadores penitenciaris creiem en el nostre
sistema i per això treballem responsablement per tirar endavant
la nostra feina. Però, per poder treballar respectant els preceptes
constitucionals és necessària la dotació adequada de personal, de
mitjans materials i econòmics. Cal que l’Administració ens mostri
el respecte que ens mereixem i així poder treballar amb dignitat.
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Empresa amb beneficis

Tarragona, a 20 de març de 2014
CCOO, contra els acomiadaments al port de Aconseguit preacord en la negociació del conveni de
Transport de Viatgers de la província de Tarragona
Barcelona
Fa uns dies, l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) presentava
als mitjans de comunicació els magnífics resultats econòmics obtinguts l’any 2013: 74,7 milions d’euros de beneficis i 159 milions
d’euros d’ingressos nets.

El passat 20 de març es va aconseguir un principi d’acord sobre
el conveni de Transport de Viatgers de la Província de Tarragona
amb una durada de 3 anys (de l’1 de gener de 2014 al 31 desembre
2016) amb els següents increments anuals:

Però no anuncien que acomiadaran una vintena de treballadors i
treballadores durant aquest any 2014 (alguns acomiadaments ja
s’han produït durant el mes de gener i un altre es va a produir al final d’aquest mes de març). La majoria dels treballadors i treballadores que acomiadaran fa més de sis anys que presten serveis per
a l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i alguns, fins i tot, amb
contractes plenament en vigor. En els últims 5 anys s’ha reduït la
plantilla dels treballadors i treballadores fixos en més de 50 i hem
vist minvats els salaris en més d’un 25%.

2014: incremento de 0,75% sin revisión económica “>2014 : increment de 0,75% sense revisió econòmica
2015 : increment d’1% sense revisió econòmica
2016 : increment de l’1 %. <span title=”Si el IPC estatal a 31 de
diciembre de 2015 supera dicho porcentaje se aplicará este IPC
con un tope máximo de 2,25% “>Si l’IPC estatal a 31 desembre
2015 supera dit percentatge s’aplicarà aquest IPC amb un límit
màxim de 2,25%
Donades les condiciones econòmiques globals i l’evolució dels
IPC dels últims exercicis, aquests increments suposen una certa
garantia de manteniment o, fins i tot, una millora de la capacitat
adquisitiva. Igualment, la durada de tres anys dona una estabilitat,
tant per treballadors com per empreses, que ofereix un horitzó pacífic a mig termini.
Paral·lelament es proposa un ajustament dels imports de
l’antiguitat, suavitzant el salt que fins ara es produïa entre els 9 i
els 14 anys,quedant, per exemple, la categoria de conductor perceptor amb el següent criteri:
Als 3 anys, 21,68 €; als 5 anys, 43,40 €; als 9 anys, 65,08 €; als 14
anys, 140,08 €; als 19 anys, 215,08 €; als 24 anys, 290,08€; als 29
anys, 365,08 €;
Aquest pre-acord serà sotmès a votació en assemblea de delegats
i delegades el proper 31 de març. En cas de resultar aprovat en
aquesta assemblea, amb les adaptacions de text que com a conseqüència de les reformes dels darrers anys legalment corresponguin, es procedirà a la seva signatura definitiva i publicació durant
les properes setmanes.

L’APB ha publicat en els mitjans de comunicació que la superfície
del port ha crescut més del doble, que augmenten en milions els
creueristes que embarquen al port, que augmenten els ingressos i
els beneficis de l’APB, etc., però l’APB no publica:
1. Que el poder adquisitiu dels seus empleats i empleades ha disminuït més d’un 25%.
2. Que ha reduït la seva plantilla fixa més d’un 10%.
3. Que està retallant drets socials i laborals dels seus treballadors
i treballadores.
4. Que augmenten la plantilla de becaris i becàries (els quals treballen per l’APB realitzant tasques habituals sense un contracte
de treball).
5. Que ha augmentat més d’un 10% la contractació de professionals externs.
6. Que augmenten les contractes i subcontractes per realitzar tasques habituals de l’APB que fins fa poc feien els seus propis treballadors i treballadores.
7. Que augmenten les despeses en menjars, dietes i rènting de cotxes per a ús privat dels seus directius durant tots els caps de setmana i les vacances.
8. Que acomiadaran una vintena de treballadors i treballadores.
No estem parlant d’una multinacional, sinó d’una empresa pública
gestionada per un president nomenat per CiU, amb grans ingressos
i beneficis econòmics, i que aporta al tresor de Ports de l’Estat
(Madrid) més de 6 milions d’euros anuals. Per això, CCOO vol
denunciar l’actitud d’aquesta empresa pública, que, amb grans beneficis econòmics, està acomiadant treballadors i treballadores.

federació de serveis a la ciutadania
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CCOO aconsegueix fer extensiu als funcionaris de
l’Ajuntament de Pineda de Mar la sentència favorable a percebre la part meritada de la paga extraordinària de Nadal del 2012
El passat 21 de febrer, el Jutjat Social número 1 de Mataró va
emetre una sentència a favor del cobrament de la part meritada
dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Pineda de Mar
presentat per un altre sindicat d’acord amb CCOO.
Una vegada rebuda la sentència, els delegats i delegades de
CCOO es van reunir amb els responsables de Recursos Humans
del consistori i, mitjançant negociació, es va acordar fer extensiva
aquesta paga extraordinària als funcionaris i funcionàries públics
de l’Ajuntament mitjançant un acord de bestreta que serà signat
durant els propers dies i que s’executarà a finals del mes d’abril
coincidint amb el pagament de les nòmines.
Des de la Secció Sindical de la FSC-CCOO considerem que aquest
fet pot ser un precedent i que serà beneficiós per a altres poblacions
que, com la nostra, es veuen perjudicades perquè sols una part dels
treballadors i treballadores municipals poden beneficiar-se d’una
sentència favorable, i entenem que, tot i que sigui una sentència
que recull el personal laboral, pot fer-se extensiva a tot el personal,
ja que queda demostrat el dret a percebre aquesta paga.
L’argumentació s’extreu directament de la mateixa sentència, que
exposa literalment que:
“El RD 20/12 entró en vigor el 15 de julio de 2012, por lo que
su artículo 2, que prevé la supresión de la paga extraordinaria de
Navidad de 2012, no puede aplicarse retroactivamente, puesto que
dicha paga forma parte del concepto de salario del trabajador, y
parte de la misma ya se había devengado. Una interpretación distinta sería claramente contraria al artículo 9.3 CE, que prevé la
irretroactividad de las disposiciones sancionadora no favorables o
restrictivas de derechos individuales. Por tanto, la aplicación del
artículo 2 del RD20/12 debe afectar únicamente al salario que aún
no haya sido devengado.

federació de serveis a la ciutadania

CCOO i UGT es comprometen a seguir treballant
perquè l’aigua sigui un dret humà universal
La Comissió Europea ( CE ) , responent el dimecres 19 de març a
la iniciativa ciutadana europea ( ICE ) “L’aigua és un dret humà”
, va reconèixer la importància del dret humà a l’aigua i al sanejament i destacar el seu caràcter de bé públic , però no es va comprometre amb cap proposta de legislació per fer efectiu aquest dret .
La Comissió frustra així les expectatives dels 1,9 milions de persones que en 28 països de la Unió Europea han donat suport amb la
seva signatura la primera ICE que ha tingut èxit . No obstant això ,
la CE ha valorat que l’aigua no és una mercaderia i reconeix que la
provisió d’aigua és una responsabilitat de les autoritats locals per
la seva major proximitat a la ciutadania .
A Espanya , CCOO i UGT han desenvolupat una àmplia campanya a través de la Federació de Serveis a la Ciutadania ( FSC ) de
CCOO , la Federació d’Indústria i dels Treballadors Agraris ( FITAG ) de la UGT i les seves estructures territorials per aconseguir
el suport de treballadores i treballadors a la ICE , a més d’impulsar
en ajuntaments i parlaments autonòmics el pronunciament a favor
de la iniciativa .
La presentació de la ICE en audiència davant la CE i el Parlament
Europeu, el passat 17 de febrer, és el segon pas donat per convèncer les autoritats europees de la necessitat d’incloure les demandes
de la ICE en la legislació europea , i fer així efectiva la consecució
del dret humà a l’aigua .
Davant la Comissió Europea , la delegació espanyola va plantejar
les següents propostes , 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 relativa a “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 ) .
- Garantir que la titularitat dels serveis d’aigües no siguin incloses
en cap acord comercial o d’inversió .
- Promoure l’avaluació comparada entre els operadors de servei
de l’aigua similar a les pràctiques de llarga trajectòria als Països
Baixos i Alemanya .
- Establir directrius per a la transparència , responsabilitat i participació , per tal de garantir que sigui pública la informació sobre
els beneficis i els pagaments realitzats per les empreses d’aigua
als accionistes .
- Dedicar més recursos financers i institucionals i millorar la planificació , per garantir la inversió constant en el funcionament i el
manteniment .
- 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 .
- 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
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