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Més ocupació, més convenis i més salaris
1 de Maig: ‘Contra la pobresa laboral i social’
Foto CCOO de Catalunya fa una crida als treballadors i treballadores i a la ciutadania en general a participar a les manifestacions del Primer de Maig, Dia Internacional del Treballadors, per
denunciar els constants atacs a l’estat del benestar, amb el lema:
“Contra la pobresa laboral i social! Més ocupació, més convenis
i més salaris “
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CCOO adverteix “ les actuals polítiques tindran efectes
devastadors en salut laboral “

28 d’abril: Dia Internacional de la Salut i la
Seguretat en el Treball

CCOOdenuncia que el projecte de Llei de Mútues conté
elements molt lesius per a treballadors i treballadores i
insisteix en la persistent ocultació de les malalties professionals . CCOO commemorarà el 28 d’abril amb el lema ‘
Treball + salut . És el teu dret
El proper 28 d’abril, el moviment sindical mundial tornarà a recordar que amb sindicats a l’empresa el treball
és més segur . Per això , CCOO assenyala que si no es
corregeixen determinades polítiques del Govern , inclosa
la reforma laboral de 2012 , les conseqüències en salut laboral i pública poden ser devastadores .
En aquest sentit , CCOO posa l’accent en l’avantprojecte
de reforma de Llei de Mútues . El Govern pretén posar en
mans de les mútues les competències per a la concessió ,
gestió i extinció de prestacions del Sistema de la Seguretat
Social , i desplaça al sistema públic en la decisió sobre la
malaltia comuna . Per això , demana la retirada d’aquests
elements lesius per a treballadors i treballadores , i recorda que el Consell Econòmic i Social ja s’ha pronunciat en
aquesta línia .
D’altra banda , el sindicat denuncia que les mútues han
reduït de forma alarmant el nombre de comunicats
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El Gabinet Tècnic - Jurídic de CCOO de Catalunya va
interposar la demanda

Una sentència reconeix la vigència del Conveni
del sector del Transport de Mercaderies de
Girona mentre dura la negociació
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat
una nova sentència en què reconeix la vigència d’un conveni
col•lectiu mentre dura la negociació, malgrat que el conveni
estigui caducat. En aquest cas es tracta del Conveni col•lectiu del
sector del Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de la
província de Girona, que va finalitzar el desembre de l’any 2011.
La sentència dóna vigència al Conveni, malgrat que la reforma
laboral dictamina la finalització de la ultraactivitat dels convenis
un any després de la seva denúncia sense que se n’hagi acordat un
de nou. Aquesta sentència ha estat dictada arran de la demanda
interposada per CCOO, mitjançant el seu Gabinet Tècnic-Jurídic,
contra la patronal del sector ASETRANS, i la seva intenció de
deixar d’aplicar les clàusules del conveni.
La sentència declara la vigència de les condicions laborals regides
pel conveni prorrogat mentre continuen els treballs de la comissió
negociadora per acordar un nou conveni col•lectiu.
Amb aquesta demanda, la pretensió de CCOO era declarar la
vigència del conveni col•lectiu del sector, així com el manteniment
dels drets i les condicions de treball del personal afectat pel
conveni. CCOO destaca la importància de la sentència, que posa
en valor la negociació col•lectiva per sobre del que fixa la reforma
laboral.
__--------------------------------------------------------Sentència guanyada pel Gabinet Tècnic – Jurídic de CCOO
de Catalunya

Hera Tratesa SAU forma part del grup d’empreses Hera Holding
Habitat, Ecología y Restauración ambiental. L’empresa compta
amb nou centres de treball a l’Estat espanyol, quatre a Catalunya,
a Vacarisses i Cerdanyola del Vallès ( Vallès Occidental) ,Pujalt (
Anoia) i Barcelona, i la resta a Àlaba, Muriedas, Venta de Baños,
Fuente del Álamo i San Sebastián de los Reyes.
----------------------------------------------------------------------Gabinet Tècnic - Jurídic de CCOO de Catalunya

Sentència sobre la subrogació d’uns treballadors
de RTVE que van ser acomiadats per un canvi
de l’empresa que realitza el manteniment de les
instal·lacions a Sant Cugat
El Gabinet Tècnic - Jurídic de CCOO de Catalunya ha guanyat
una sentència en el Jutjat Central Contenciós Administratiu Núm.
6 que anul·la el plec de prescripcions tècniques i condicions
generals de contractació d’uns treballadors de Radiotelevisión
Española (RTVE), acomiadats després d’un canvi en l’empresa
que realitza el manteniment dels centres i les instal·lacions de
RTVE a Catalunya, a Sant Cugat.
La sentència obliga a RTVE a incloure, en el plec de prescripcions
tècniques i condicions generals per la contractació de la nova
empresa que ha de fer el manteniment de les instal·lacions, la
clàusula de subrogació dels treballadors de les empreses de serveis
en el cas de canvi en la titularitat de la contracta, tal i com recollia
l’acord d’empresa signat el 12 de juliol de 2006 per RTVE, la SEPI
i els sindicats representatius de la Corporació. Segons la sentència,
aquest acord es pot considerar com un conveni col•lectiu i per tant,
RTVE està vulnerant allò que va ser pactat entre les parts i suposa
una infracció de l’ordenament jurídic.

L’Audiència Nacional declara nul l’acomiadament
col·lectiu de 27 treballadors de l’empresa Hera
Tratesa SAU
Segons argumenta la sentència, l’empresa no va aportar els comptes
provisionals de 2013 signats degudament pels administradors
o representants legals en el moment de l’inici del període de
consultes de l’acomiadament col•lectiu, sense acreditar els motius
pels quals no va poder aportar aquesta documentació. L’empresa
va promoure l’acomiadament col•lectiu per causes econòmiques
que no va poder justificar sense aquesta documentació. Hera
Tratesa al•legava 4 milions d’euros de pèrdues en l’exercici de
2013 i un deute financer de més de 40 milions.
D’altra banda, la sentència també argumenta l’anulació dels
acomiadaments ja que sense cap justificació , l’empresa els va
reduir de 42 a 27 quan en el període de consultes es va negar a
negociar aquesta reducció. Segons els demandants, l’empresa va
actuar de mala fe ja que la seva intenció era utilitzar el nombre de 42
acomiadaments com a mesura de pressió davant els representants
dels treballadors, quan ja tenia decidit acomiadar 27.
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CCOO denuncia l’augment de la pressió fiscal
sobre els treballadors mentre es redueix la
recaptació en l’impost de societats

fiscal és doble, ja que dins dels impostos directes s’aprecia una
evolució molt desigual en funció d’on provinguin les rendes. En el
cas de les rendes personals gravades per l’IRPF, on es concentren
fonamentalment els treballadors, en els últims 6 anys ha augmentat
la seva importància sobre el total de recaptació en un 5,2 punts

Dins de la campanya de presentació de la proposta de reforma
fiscal de CCOO als grups parlamentaris, el sindicat ha aprofitat
l’ocasió per assenyalar algunes conclusions de l’estudi realitzat
per la Secretaria Confederal de Protecció Social que, a partir de
les pròpies dades que ofereix la Memòria anual de l’Agència
Tributària, mostra clarament que el nostre sistema fiscal actual
està generant un increment considerable de la desigualtat fiscal.

percentuals, passant d’un 36,2% del total d’impostos recaptats el
2007 al 41,4% l’any 2013. En canvi, en el mateix període l’impost
de societats ha vist reduïda la seva participació en els impostos en
un -10,5 punts percentuals. Mentre que a l’any 2007 aquest impost
recaptava el 22,3% del total de recursos tributaris, al 2013 tan sols
ho ha fet per valor de l’11,8%.

Entre l’any 2007 i 2013, els anys de crisi econòmica, s’ha anat
incrementant el desequilibri en el repartiment de càrregues, i
mentre creix sobre els treballadors es redueix sobre les societats
i les empreses. D’una banda, ha augmentat la importància dels
impostos indirectes, concentrats sobre el consum sense tenir en
compte el nivell d’ingressos dels qui els paguen, mentre es redueix
la dels impostos directes sobre la renda i la riquesa: aquests han
passat de suposar l’any 2007 el 59,8% del total de recaptació al
53,2% el 2013, la qual cosa implica una reducció de -6,5%. D’una
altra, els impostos indirectes han augmentant considerablement,
passant d’un 39,3% el 2007 a un 43,8% el 2013, la qual cosa
significa un augment de 4,5 punts percentuals.
A més a més, CCOO denuncia que el creixement de la desigualtat
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Segons el parer de CCOO és necessari reorientar aquesta deriva
del nostre sistema fiscal. En un informe de valoració realitzat
recentment, el sindicat mostra la seva preocupació pel fet que
les propostes fetes pel comitè d’experts nomenats pel Govern
estan orientades en aprofundir en la mateixa bretxa: baixar els
impostos directes sobre la renda i la riquesa, i pujar els impostos
indirectes sobre el consum, la qual cosa implicarà augmentar el
desequilibri en les càrregues incrementant la part que correspon
als treballadors.
CCOO rebutja aquesta orientació i proposa una reforma fiscal
basada a augmentar l’equitat sobre la base d’impostos directes
progressius, on paguin més els qui més tenen, i s’utilitzi l’IVA per
rebaixar el preu final de productes bàsics que utilitzen les famílies
(aliments, electricitat, calefacció, …).
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CCOO i UGT arriben a un acord de negociació
de l’ERO-ERTO a l’empresa SITEL

Dimecres, dia 2 d’abril, es va celebrar l’última reunió del període de negociació en relació al procediment d’acomiadament
col•lectiu, en el qual CCOO i UGT hem arribat a un acord amb
l’empresa en els termes següents:
ACORD ERO MADRID
• En no haver possibilitat de recol•locació: Extinció de contractes
a un màxim de 85 persones.
• Indemnització per a aquests treballadors de 26 dies per any
d’antiguitat amb un topall de 12 mensualitats i un mínim de 5.500
euros per a aquells treballadors que per la seva antiguitat no arribin
a assolir aquesta xifra.
• Borsa de treball a Madrid voluntària de 2 anys.
• Pla de recol•locació externa per als afectats de Madrid.
• Inclusió dels voluntaris, que podien ser reemplaçats per treballadors amb la formació i el perfil requerit i que han acceptat les
condicions del lloc.
• Trasllat voluntari de treballadors que vulguin anar a Sevilla amb
un ajut de 1000 €.
• Comissió de seguiment per vigilar tant la borsa d’ocupació.
ACORD ERTO BARCELONA
• ERTO de suspensió a Barcelona d’un màxim de 179 dies i que
afectarà 52 treballadors. La mesura començarà el 8 d’abril i finalitzarà el 3 d’octubre.
• Inclusió dels voluntaris.
• Si hi ha retard de pagament per part de l’Administració en el
pagament de les prestacions per desocupació l’empresa es compromet a avançar el pagament a 8 persones.
• No inclusió dels treballadors afectats en el ERTO de 2013.
• Comissió de seguiment a Barcelona per vigilar les desafectacions
del ERTO.
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• Trasllat voluntari de treballadors que vulguin anar a Sevilla amb
un ajut de 1000 €.
Volem recordar-vos les condicions inicials que plantejava
l’empresa, que serien les que s’aplicarien si no haguéssim arribat
a un acord:
• ERO, és a dir, acomiadaments, tant a Madrid com a Barcelona.
• No tenir en compte a cap voluntari.
• Indemnització de 20 dies amb un màxim de 12 mensualitats i
sense cap mínim.
• Afectació de 139 treballadors exactes , sense reducció d’afectats
i sense que fos una xifra màxima d’afectats i que per tant pugui
ser inferior.
• Sense comissió de seguiment que vetllés per les recol•locacions
en cas de vacants (us recordem que l’any passat a Sevilla en no
haver-hi acord no hi va haver comissió de seguiment i l’empresa
contractava personal extern mentre havien treballadors en situació
de ERTO)
• La resta de mesures no estarien contemplades ja que no les regula
la llei i, per tant, l’empresa només les aplica si hi ha acord.
L’objectiu prioritari de CCOO i UGT és conservar els llocs de
treball.
Des de CCOO i UGT Barcelona vetllarem perquè les recol•locacions
es realitzin amb total transparència, a més de requerir a l’empresa
la compareixença davant el SEPE (INEM) per agilitzar el pagament de la prestació, tal com es va fer a l’ERTO anterior. Així
mateix, tal com es va dur a terme a l’anterior ERTO els afectats
podran notificar per escrit en aquesta comissió les dates en què,
per motius personals, no estaran disponibles.
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Milers de persones es manifesten per una
Catalunya Social
Milers de persones van participar el diumenge #6Abril per una
#CatalunyaSocial amb una participació activa de la FSC-CCOO
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Visita de sindicat de la funció pública de
Corea del Sud

Una delegació de sindicat de funció pública de Corea del Sud va
mantenir una trobada amb la FSC amb la voluntat d’intercanviar
idees i experiències d’acció sindical en l’àmbit de la funció pública. La delegació dels companys i companyes de Corea del Sud es
va reunir durant el matí del dimarts dia 8 d’abril amb membres de
l’Executiva de la FSC: Pepe Gálvez, Lourdes Montes i Salvador
Candela.

Trobada de l’Agrupació d’ambulàncies amb Diputada
d’ICEV-EUiA

AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA D’ORDRE QUE
REGULA EL PROCEDIMENT D’HABILITACIÓ
PROFESSIONAL DE CONDUCTORS DE VEHICLES
DE TRANSPORT SANITARI
Els responsables de l’Agrupació d’Ambulàncies es van
entrevistar amb la Diputada d’ICV-EUiA Marta Ribas per
plantejar-li les al.legacions a la proposta d’ordre que regula
el procediment d’habilitació professional de conductors dEvehicles de transport sanitari

--------------------------------------------------------------------

CCOO es mobilitza contra la privatització
del Registre Civil i la reforma de la LOPJ
--------------------------------------

Signat el XVII Conveni Col·lectiu de TCP d’Iberia
El passat 4 d’abril, CCOO Vol, SITCPLA, UGT i CTA han format el text articulat definitiu del XVII Conveni Col·lectiu de TCP.
Aquest conveni entrarà en vigor quan sigui registrat en la Direcció
general d’Ocupació
La signatura d’aquest conveni té com a primera conseqüència positiva, la supressió en les nòmines dels TCP del descompte del 4%
vinculat a la productivitat per l’Acord de Mediació.

La reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ), que
va aprovar el Govern central divendres 4 d’abril al Consell de
Ministres, constitueix un atac sense precedents a la ciutadania i
l’ocupació. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va
mentir a la societat a la roda de premsa del passat divendres, on
manifestava que els jutjats de pau no desapareixien i que només
desapareixien els jutges de pau.
Al costat de l’intent de privatitzar els registres civils i la Llei de
taxes judicials, ara Gallardón pretén destruir el teixit judicial existent assestant un cop dur a la justícia de proximitat.

A això cal afegir la signatura d’una Garantia d’Ocupació per la
qual l’Empresa renuncia a utilitzar les eines que la reforma laboral
posa a la seva disposició en matèria d’acomiadaments, per tant,
qualsevol ERE adicional haurà de ser necessàriament pactat amb
la representació sindical, sota el principi de la voluntarietat.
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Manifestació dels bombers de la Generalitat
Els últims accidents amb víctimes mortals han posat de manifest
les mancances estructurals de la plantilla dels bombers de la Generalitat.
L’últim semestre, més d’un 70% dels parcs de Catalunya han estat
per sota dels mínims establerts pel mateix Departament d’Interior,
i fins i tot s’han tancat parcs. El principal problema que se li presenta al Cos és la manca de personal en els grans sinistres o en la
simultaneïtat d’aquests. Amb l’ampliació de jornada feta sobre la
mateixa plantilla els problemes no només no se solucionen, sinó
que s’agreugen, amb uns professionals sobrecarregats d’hores i de
treball, i un augment del risc d’accidents.
D’altra banda, malgrat que darrerament la sinistralitat ha descendit
-com a resultat de la baixada de l’activitat productiva i del consum, del rendiment de noves instal·lacions i d’infraestructures, i
sobretot de l’efecte coercitiu de la Llei de taxes-, s’ha incrementat
la gravetat de les emergències i està apareixent un nou model de
sinistres. Al primer trimestre de l’any portem el triple de víctimes
mortals en focs d’habitatge que al 2013, la majoria d’elles vinculades a la pobresa.
Per protestar per aquesta situació de manca d’efectius, els sindicats dels bombers de la Generalitat, entre els quals hi ha CCOO, han
realitzat una manifestació el dijous, 10 d’abril, a les 11 del matí,
que ha anat des de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, acabant
la mobilització davant el Parlament de Catalunya, al Parc de la
Ciutadella.
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