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Reproduïm unes breus declaracions del company
L’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de
Unai
Sordo, Secretari General de CCOO d’Esuskai
Catalunya celebrarà el proper 5 de juny, a la Sala d’Actes
de la nostra seu social de Via Laietana, 16 (08003 Barcelona), Se intenta amedrentar ante futuras movilizaciones.
la seva 10a Jornada anual.
Pero el ataque al derecho de huelga no es un verso

Com a les convocatòries anteriors, la nostra 10ª. Jornada de Previsió Social
Complementària pretén ser un punt de trobada dels diferents “stakeholders”
del segon pilar de la previsió social, contribuint a la construcció d’un espai
de relació i intercanvi entre ells. Comptarem amb la participació de representants de l’Administració, de professionals del sector, dels agents socials,
de promotors i representants dels partícips a les Comissions de Control dels
plans de pensions del sistema d’ocupació.

libre. Se trata de acotar y jibarizar la acción sindical
tanto en espacios de concertación social, como en el
modelo de cobertura amplia en la negociación colectiva. Furor ideológico y una visión del futuro del
país, su aparato productivo y sus relaciones laborales lamentable. Ni la huelga ni la acción sindical son
delito. Son democracia.

L’esdeveniment s’ha estructurat en 3 parts. Una primera amb intervencions d’institucions i àmbits socials representatius, amb participació de
l’Administració Pública, sindicats i institucions acadèmiques. Un segon bloc
orientat a l’intercanvi d’experiències en el desenvolupament de la previsió
social complementària, amb participació d’entitats gestores de fons de pensions, sindicats, comissions de control i promotors. El tercer dels eixos de
continguts serà la reflexió sobre el futur de la previsió social i la transcendència de la Inversió Socialment Responsable.
L’acte és obert a totes les persones interessades en la previsió social complementària. Només cal la vostra inscripció.
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INFORMACIÓ TERRITORIAL
VALLÈS ORIENTAL-MARESME-OSONA COMARQUES GIRONINES
CCOO rebutgem l’expedient de regulació d’Impress Vulneració del Servei Universal de Comunicacions
Diseño Iberia, SA, de Sant Pere de Vilamajor
Públiques per part de CABITEL-TTPP
La direcció de l’empresa vol fusionar les seves dues societats: Impress, amb 106 treballadors i treballadores, i Tabercolor, amb 30
treballadors i treballadores, que es troben a Sant Pere de Vilamajor.
Aquesta fusió provoca l’acomiadament de 15 persones a Impress
i de 13 persones a Tabercolor. CCOO demana que es retiri l’expedient, que és el tercer des del començament de la crisi, atès que
aquestes mesures perjudiquen el futur de l’empresa.
Des de CCOO donem suport a les mobilitzacions que s’estan duent a terme.
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Volem informar-vos de la campanya que des de CCOO de
les Comarques Gironines hem endegat per informar a les
administracions locals sobre la vulneració del Servei Universal
de Comunicacions Públiques que està realitzat CABITEL-TTPP,
empresa del grup MOVISTAR.
Aquesta vulneració consisteix a desinstal·lar el terminal de
la cabina deixant aquesta sense servei, quan la Llei de Servei
Universal de Telefonia Pública diu que hi ha d’haver-hi una cabina
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L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aprova CCOO a l’Ajuntament de Sant Quirze demana al
dues mocions presentades per CCOO en relació Ple que s’estudiï la possibilitat de municipalitzar
tots els serveis públics externalitzats
amb la classificació professional de la policia local
El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha aprovat
una proposició presentada per CCOO relativa a la reclassificació
professional dels agents i caporals del Cos de Policia Local, en
la qual s’insta el Govern de la Generalitat perquè s’estableixin
les modificacions legals que siguin necessàries perquè aquests
policies locals de Catalunya es classifiquin a efectes administratius
de caràcter econòmic en el grup C1;La moció ha estat aprovada per
unanimitat dels grups municipals d’ICV - EUiA, PSC, PP i CiU.

CCOO a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha entrat per
registre una proposta de moció adreçada a la Junta de Portaveus
amb l’objectiu que s’endeguin estudis rigorosos i objectius que
valorin la possibilitat de municipalitzar tots i cadascun dels serveis
públics que estan en mans d’empreses concessionàries: des de la
neteja viària a la recollida de residus, a la llar d’infants, enllumenat
públic, la neteja dels edificis i dependències municipals, el
poliesportiu municipal, deixalleria etc.

També el Ple Municipal va aprovar la proposició presentada per
CCOO en la qual el consistori demana, al Govern de l’Estat,
l’avançament de l’edat de jubilació dels policies locals, amb
els vots a favor d’ICV - EUiA, PP i CiU i l’abstenció del PSC;
L’aprovació d’aquesta moció suposa un pas important dins de la
campanya que s’està duent a terme a tot l’Estat.

Amb l’aprovació d’aquesta moció es declararia, públicament, la
voluntat de l’Ajuntament Sant Quirze de fer una aposta per una
gestió més eficient econòmicament, transparent i participativa
per a la ciutadania. Per primer cop es qüestionaria l’hegemonia
i pràctica neoliberal d’aquesta vessant de les polítiques públiques
utilitzada en les darreres dècades per les corporacions locals i es
valoraran totes les opcions.

CCOO pretén que s’incorpori aquest col·lectiu al grup de
professionals als quals són d’aplicació els coeficients reductors
com ja té el cos de policia autonòmica de l’Ertzaintza.
El Ple municipal instarà la Secretaria d’Estat de la Seguretat
Social, la Direcció General de Planificació del Territori de
la Seguretat Social, la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i a la FEMP, que proposin
al Congrés dels Diputats la modificació legislativa que permeti
l’avançament de l’edat de jubilació de la policia local, mitjançant
l’aplicació de coeficients reductors, així com el reconeixement
de la professió policial com a professió de risc, i com a resultat,
s’elabori 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 té en compte la sinistralitat en el sector, així com l’impacte en
els processos d’incapacitat laboral que genera i els requisits exigits
per al desenvolupament de les tasques de policia.
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La moció implica la no-execució automàtica de les pròrrogues
dels contractes de serveis externalitzats sense abans prendre en
consideració l’informe que mesos abans l’Ajuntament elaborarà
preveient la possibilitat de prestar el servei públicament, ja sigui
des del mateix Ajuntament o des d’una empresa pública municipal.
En aquesta mateixa línia, la moció demana un calendari amb tots
els terminis dels contractes existents i la planificació dels estudis
que cal realitzar abans de discutir i la corresponent concessió o
municipalització.
La intenció de CCOO és que es valorin els arguments i que es
visualitzi que la municipalització és la millor de les opcions: per
la qualitat del servei, pel control democràtic, per les condicions
laborals dels treballadors i treballadores, i per l’estalvi que pot
suposar per a la hisenda municipal”.
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Qui ha suprimit i reduït canals de TDT de la
CCMA?
El novembre de 2011, el Conseller de Presidència Francesc Homs,
anunciava en una compareixença al Parlament la supressió de canals de TV3 i altres dràstiques mesures de reducció pressupostària.
El govern de CIU donava resposta als compromisos amb el PP
sobre TV3, pel pacte de la legislatura.
L’any 2012, amb Brauli Duart ja al capdavant de la CCMA, es
va executar la reducció de canals de televisió i d’emissores de
ràdio (3XL, fusió 33 i Súper 3, ICat..) i es va començar a empetitir l’espai català de comunicació per complaure les exigències del
PP. El que vam descobrir més endavant, és que la mesura tampoc
no va representar un estalvi real atès que continuàvem pagant 3
milions d’euros de manteniment a Abertis. Actualment al MUX2
s’emet l’HD i es fa l’emissió a les Illes, tot i que IB3 no assumeix
el cost de la reciprocitat.
Ara, en un context polític diferent a Catalunya, el Conseller Homs
compareix secundat pels seus alts càrrecs de comunicació, per
alertar que el govern del PP està preparant un reial decret que permetria retirar un dels múltiplex de la CCMA per fer efectiva la
redistribució de l’espai radioelèctric abans de gener de 2015. Cal
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que el Ministerio de Industria ens garanteixi un altre múltiplex en
substitució del que es retiraria.
A hores d’ara, la direcció i també el govern, declaren que el segon múltiplex és irrenunciable i que cal mantenir-lo. Segons el
director de TV3, Eugeni Sallent, no es contemplen de moment les
solucions alternatives que s’havien pensat anteriorment sobre la
redistribució de canals, com per exemple compartir un múltiplex
per l’HD amb altres televisions públiques.
No oblidem que la reducció i supressió de canals i emissores de
la CCMA ha estat la política de l’actual direcció i del govern pels
seus pactes amb el PP.
Necessitem els dos múltiplex per poder difondre una bona oferta
de programes en català per a tots els públics, en un espai audiovisual, el de la TDT, cada cop més degradat pels continguts de poca
qualitat.
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El TSJC dicta dues sentències on
considera que la Generalitat va vulnerar
el dret de vaga dels treballadors i les
treballadores de l’Administració de justícia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat
dues sentències que declaren la vulneració del dret fonamental
de vaga per part de la Generalitat de Catalunya en el marc de la
darrera convocatòria de vaga indefinida dels treballadors i les treballadores de l’Administració de Justícia de Catalunya. El TSJC
ha dictat aquestes sentències per impugnar dues ordres del Departament de Treball de la Generalitat on es disposaven els serveis
essencials que s’havien d’atendre durant aquesta vaga. El Gabinet
Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya va presentar dos recursos
en contra d’aquestes ordres dictades per la Generalitat.
En una primera convocatòria de vaga indefinida, la Generalitat i
els sindicats de justícia van acordar els serveis mínims, acord que
va ser publicat. Però posteriorment la Generalitat, de manera unilateral i sense acord, va modificar aquests serveis, incrementantlos en algun departament sota l’argument del dret a la tutela judicial efectiva de la ciutadania. En una segona convocatòria de vaga
indefinida, la Generalitat va tornar a modificar sense acord els serveis mínims establerts. CCOO va anunciar recurs i va demanar al
TSJC la mesura cautelaríssima de suspensió de la modificació dels
serveis mínims, que el Tribunal va admetre.
En la demanda, CCOO postulava que els serveis mínims imposats
sense acord per la Generalitat eren abusius i que s’havia pres la
decisió de modificar els acordats sense cap motivació suficient en
dret. A més, l’Administració no havia aportat cap prova que demostrés les presumptes queixes del Col·legi de Procuradors, ni de
la Sala de Govern del TSJC, com s’afirmava. CCOO també posava
de relleu que, si bé el dret a la tutela judicial efectiva és un dret
fonamental, en cas de col·lisió amb el de vaga aquest preval, ja
que ni es va tractar d’una vaga salvatge, ni il·legal, ni
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s’estaven incomplint els serveis mínims pactats.
Els serveis jurídics de CCOO van posar de manifest que
l’Administració no va considerar la possibilitat que la vaga tingués
un important seguiment abans del seu inici i que és en el moment
que se n’adona de la magnitud del seguiment quan modifica els
serveis mínims que prèviament havia considerat suficients per garantir mínimament aquest servei públic. En definitiva, CCOO no
trobava suficient motivació per l’increment dels serveis mínims
pactats amb els sindicats.
Les sentències del TSJC acullen les al·legacions de CCOO i consideren que la Generalitat ha vulnerat el dret fonamental de vaga
per dos motius fonamentals:
1. Per no constar degudament motivada la modificació dels serveis mínims pactats en un inici amb les organitzacions sindicals,
ni el percentatge d’increment efectuat que afecta a determinats
àmbits. Tal com estableix la sentència: “Resulta sorprendente que
existiendo ya los Acuerdos mencionados cuando se aprobaron los
servicios mínimos que entraron en vigor el 15 de octubre, no se
establecieran de entrada unos servicios mínimos adaptados a lo
que la propia Administración de la Generalitat consideraba las necesidades del servicio público prestado”, acollint així la tesi de
CCOO.
2. Perquè no es pot parlar de vulneració de la tutela judicial efectiva
per quant l’increment dels serveis mínims “es una mera reacción
del Departament d’Empresa i Ocupació al ejercicio de derecho de
huelga por parte del personal que presta servicio en el mencionado Decanato y no en otro lugar”, com assenyala la sentència,
i continua: “La apelación por parte de la demandada al derecho
a la tutela judicial efectiva, no es más que una apelación retórica
carente de todo rigor jurídico, pues es sabido que el derecho a la
tutela judicial efectiva se satisface únicamente con el dictado de
una resolución judicial fundamentada en derecho. (...) corresponde satisfacerlo a los Jueces y Tribunales”.
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Els territoris intercomarcals fusionats
inicien un curs de formació
La Federació de Serveis a la Ciutadania de Catalunya ha organitzat
un curs de formació pels territoris fusionats: Baix llobregat-Alt
Penedès-Garraf-Anoia, Vallès Oriental-Maresme -Osona, i Vallès
Occidental-Bages-Berguedà han participat en el curs amb 23 persones,
inclosos els tres Secretaris Generals.
El curs sota el epígraf “organització del treball” ha estat organitzat
entre la Federació de Serveis a la Ciutadania i l’Escola de Formació
Sindical i està dirigit a les 3 noves executives, que conformen els
3 nous territoris..
El curs té com a objectiu la cohesió dels nous equips i treballar
a partir de plans de treball anuals, que obliguen a cada un dels
seus membres a sistematitzar i planificar la feina de cada una de
les secretaries. La metodologia emprada pel formador estimula la
dinàmica del grup i el treball participatiu, i facilita l’assimilació
de continguts.
La presentació del curs ha estat a càrrec de Severo Insausti, Manuel Molina i Serafin Blanco.
La primera jornada l’ha tancat el Secretari d’Organització Federal Rui Manuel Valentin.
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