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TOTS SOM RICARDO
El company Ricardo, de la Secció Sindical de CCOO a
METRO de Barcelona, té una petició fiscal de 5 anys de
presó per la seva participació en la vaga general del 14
de novembre de 2012, per exercir el seu dret constitucional per la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores , durament agredits per la reforma laboral
imposada pel Govern del PP i la col.laboració de CiU.
TOTS I TOTES SOM RICARDO
VAGA NO ÉS DELICTE
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S’està qüestionant la legitimitat mateixa
de l’estat social i democràtic de dret
Toxo i Méndez demanen una reunió amb Gallardón per
evitar l’ingrés a la presó de sindicalistes que han exercit
el seu dret constitucional a la vaga
Els secretaris generals de CCOO i UGT, Ignacio Fernández
Toxo i Cándido Méndez, han sol•licitat avui, per carta, una
reunió amb el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón,
perquè doni una resposta urgent i adopti les iniciatives legislatives necessàries que evitin l’ingrés a la presó de les
persones que han exercit el seu dret constitucional a la vaga,
que no han intervingut en cap acte violent, i que han estat
condemnades per algunes sentències judicials a penes privatives de llibertat, en alguns casos superiors als tres anys
de presó. Cal que es resolguin les reclamacions presentades
davant del Tribunal Constitucional i els organismes internacionals. Els dos sindicats consideren que aquesta situació
està qüestionant la legitimitat mateixa de l’estat social i democràtic de dret.
Text de la carta:
Les confederacions sindicals de Comissions Obreres i de la
Unió General de Treballadors, per mitjà d’aquest escrit, tenim l’honor de dirigir-nos a vostè, en aquests termes:
En els últims mesos, les dues organitzacions sindicals hem
constatat amb enorme preocupació la incoació de nombrosos
procediments penals contra treballadors i càrrecs sindicals,
derivats de l’exercici del dret de vaga, per als quals, des de la
part fiscal, se sol•liciten, com a regla general, penes privatives de llibertat, si més no excessives i desproporcionades, a
l’empara de l’art. 315.3 del Codi penal.

Aquesta situació ha generat sentències judicials que imposen penes privatives de llibertat superiors als tres anys de
presó a persones que no han intervingut en cap acte violent,
i s’han limitat a exercir els seus drets constitucionals.
Per contra, es constata l’absència d’aplicació de les normes penals que asseguren condicions de treball dignes, tot i
l’enorme degradació de les condicions de treball i el frau en
el compliment de la legislació laboral.
És el propòsit ferm de les dues confederacions sindicals instar la revisió d’aquest marc sancionador, així com proposar
totes les actuacions que siguin necessàries davant d’instàncies constitucionals i internacionals per assegurar la llibertat
en l’exercici de l’activitat sindical.
És per això que volem encoratjar-lo perquè adopti les iniciatives legislatives que siguin necessàries per corregir aquesta
situació i perquè disposi les prevencions oportunes per evitar l’ingrés a la presó d’aquestes persones, mentre es resolen
les reclamacions davant del Tribunal Constitucional i els organismes internacionals.
Per tractar aquestes qüestions, li demanem una entrevista,
alhora que li fem saber la urgència per donar una resposta a
una situació, que, al nostre parer, està qüestionant la legitimitat mateixa de l’estat social i democràtic de dret.

Al marge de l’absència de criteris uniformes en la interpretació d’aquest tipus penal, cosa que ja hem traslladat a la
Fiscalia General de l’Estat, constatem que és la mateixa norma penal la que genera una enorme distorsió en l’exercici
del dret de vaga, ja que no pondera, per agreujar la resposta
penal, l’existència de fets violents, sinó el mer exercici del
dret de vaga.
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IMATGES DE LA CONCENTRACIÓ
DEL DIA 1 DE JULIOL CONTRA LA
REPRESSIÓ
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En Ricardo amb Joan Coscubiela a la concentració a Madrid el dia 1 de
juliol

TOTS I TOTES SOM RICARDO:
#VagaNoEsDelicte
#HuelgaNoEsDelito
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ALTRES NOTÍCIES IMPORTANTS
rep el personal funcionari integrat en aquesta mutualitat per

CCOO denuncia la retallada de 20 milions
aquests conceptes.
d’euros a Muface
“En un moment en què el ministre d’Hisenda
i Administracions Públiques comunica a so de
bombo i platerets una reforma de la tributació
en què es deixaran de recaptar 9.000 milions
d’euros, perquè, segons diu, l’economia
espanyola ho permet, s’aplicarà una nova
retallada social que desmenteix el plantejament
i les polítiques del Govern”
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO,
sindicat majoritari en la funció pública, rebutja la retallada
anunciada avui de les prestacions complementàries que
rep el personal funcionari integrat a Muface (Mutualitat de
Funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat), que farà
augmentar la desprotecció d’un dels col•lectius més castigats
per les retallades del Partit Popular. En la reunió del Consell
General de Muface celebrada aquest matí, els representants
del Ministeri, basant-se exclusivament en insuficiències
pressupostàries, han presentat “sota l’eufemisme de
modificació dels annexos a l’ordre que regula les prestacions
complementàries (pròtesis oculars, auditives, etc.)”, una
nova retallada en les prestacions que
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CCOO rebutja de manera contundent la mesura, ja que la
considera injusta i innecessària. A més, estudiarà les vies
jurídiques per oposar-se a aquesta retallada, atès que no
hi ha hagut cap negociació prèvia, la qual cosa suposa una
vulneració de l’article 37 de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic.
Segons càlculs estimats de manera urgent, aquesta retallada
pot significar una disminució d’uns 20 milions d’euros en les
polítiques socials de MUFACE, i suposa la reducció dràstica
dels programes de salut bucodental, pròtesis auditives i
oculars de la mutualitat. En alguns casos la retallada arriba
fins i tot al 50% del valor actual de les prestacions. Aquesta
mesura, que se suma a la desaparició, l’any passat, d’una
sèrie de prestacions socials, afectarà aproximadament
1.500.000 persones, entre el personal funcionari i els seus
beneficiaris.
“En un moment en què el ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques comunica a so de bombo i platerets una reforma
de la tributació en què es deixaran de recaptar 9.000 milions
d’euros, perquè, segons diu, l’economia espanyola ho
permet, s’aplicarà una nova retallada social que desmenteix
el plantejament i les polítiques del Govern”, afirmen des del
sindicat.
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CCOO considera “un escàndol” la
contractació de familiars al Tribunal de
Comptes
El principal objectiu de CCOO en aquest organisme és
lluitar contra aquesta situació i fer que l’honorabilitat de les
persones que hi treballen deixi de ser qüestionada, un cop
s’esclareixin les responsabilitats derivades de la informació
publicada avui a El País

Davant la informació publicada avui per El País sobre
el Tribunal de Comptes, la Federació de Serveis a la
Ciutadania (FSC) de CCOO declara que “és inadmissible
que un organisme fiscalitzador aculli una trama de
col•locacions de familiars”. La notícia, que ja avançava
aquest mitjà de comunicació el 9 de juny passat i que torna
a publicar avui de manera més exhaustiva, aporta múltiples
dades sobre les diverses relacions familiars d’una plantilla
d’aproximadament 700 persones.
En aquesta informació s’assenyala que tant el president
actual com el president anterior del comitè d’empresa per
UGT, Alberto Otero i Julio Ronda respectivament, tenen
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en l’organisme germans i germanes, cunyats, nebots, dones
i exdones, que han anat accedint a diversos càrrecs de
categories molt diverses.
La FSC-CCOO qualifica aquests fets d’“un escàndol sense
precedents”, amb l’agreujant que aquestes pràctiques s’hagin
instal•lat en un ens que té com a missió principal vetllar
pel compliment de la llei del conjunt d’administracions
públiques. El fet que aquesta situació s’hagi produït amb la
complicitat d’una part de la direcció de l’organisme i de la
representació legal dels treballadors, llança dubtes sobre la
tasca de fiscalització que el marc legal atribueix a aquest
tribunal i la seva executòria.
Per la seva banda, la Secció Sindical de CCOO al Tribunal
de Comptes ha assenyalat que aquesta situació és percebuda
per la plantilla amb preocupació i que el principal objectiu
de CCOO en aquest organisme és lluitar contra aquesta
situació i fer que l’honorabilitat de les persones que hi
treballen deixi de ser qüestionada una vegada s’esclareixin
les responsabilitats derivades de la informació publicada. De
fet, fonts de la Secció Sindical de CCOO atribueixen el gran
creixement electoral d’aquest sindicat en l’anterior procés al
fet que la plantilla està farta d’aquest tipus de connivències
entre l’Administració i els representants d’UGT, que fa
temps que són majoritàries en l’organisme.
En la informació es relaciona Concepción Sáenz, afiliada a
CCOO, amb la trama, quan en realitat aquesta persona és
delegada en representació d’UGT, tal com recullen les actes
de les anteriors eleccions sindicals. El fet de presentar-se en
la llista d’un altre sindicat significa la baixa automàtica de
l’afiliació a CCOO de qualsevol persona afiliada. Val a dir,
també, que amb anterioritat va ser apartada pel sindicat de
tots els processos de selecció de personal.
El País va publicar també el passat 8 de juny informacions
que denunciaven la fragmentació de contractes per eludir
els controls de la Llei de contractes de les administracions
públiques i així adjudicar-los sense passar pel tràmit del
concurs. En aquest sentit, s’assenyalaven relacions privades
entre els gestors d’aquestes contractacions i el constructor
beneficiari de les adjudicacions.
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Mentre a tota Espanya hi han10.967 llocs de treball més, a
Catalunya se n’han destruït 1.724

CCOO alerta que l’Administració
local catalana continua destruint llocs
de treball
Segons les dades publicades en els butlletins estadístics del
personal al servei de les administracions públiques, comparant entre gener del 2013 i gener del 2014, Catalunya
ha perdut 1.724 empleats públics, quan en el mateix període l’ocupació pública local a tot l’Estat creix en uns 10.967
llocs de treball.
A Catalunya al gener del 2013 hi havia uns 86.657 empleats
públics locals i al gener del 2014 uns 84.933, amb una disminució de 1.724 efectius (1,98%).
Si tenim en compte les dades des de gener del 2012 en què
hi havia 96.790 empleats locals, constatem una destrucció
de 11.857 llocs de treball (12,25%).
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Analitzades les dades també per províncies en el mateix període del gener 2013 a gener del 2014, la tendència és la
mateixa:
·
A Barcelona, de 58.661 a 57.151, es perden uns 1.510
efectius (2,57%). Això representa un 87,58% sobre el total
de Catalunya. És doncs en aquesta província on es produeix
el major descens de l’ocupació pública local.
·
A Tarragona, de 11.368 a 11.248, que representa uns
120 efectius menys (1,05%).
·
A Lleida, de 6.782 a 6.663, que representa uns 119
efectius menys (1,75%).
·
En canvi a Girona, de 9.846 a 9.871, es produeix
un manteniment de l’ocupació pública local amb un petit
creixement d’uns 25 efectius (0,25%).
Quant a l’impacte de gènere, es manifesta negativament cap
al col·lectiu de les dones perden l’ocupació un total de 897,
en aquest període, a Catalunya.
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Una rebaixa fiscal a pagar
_____________________________________
_Publicat al bloc d’en Joan Carles__
Per Joan Carles Gallego Herrera

El Consell de Ministres del divendres 20 de juny va aprovar
l’Avantprojecte de llei que introdueix canvis en l’IRPF i l’impost
de societats, i augmenta la tributació de les indemnitzacions per
acomiadament. Malgrat els anuncis previs del Govern no som davant d’una reforma del sistema fiscal, ja que no canvia l’estructura
tributària ni el fons de tot el sistema, sinó que es fa un retoc en la
imposició directa, modificant tipus i deduccions. No és la reforma
que necessitem del sistema fiscal. De fet, l’empitjora, ja que el fa
més insuficient en la recaptació, i el fa més regressiu. El Govern,
de manera oportunista, presenta la reforma com a favorable a la
ciutadania i les empreses, diu que es pagarà menys per IRPF i per
societats, però no diu que el que deixa d’ingressar hisenda s’haurà
de retallar d’algun lloc. A més, la distribució de les rebaixes fiscals
finals no és progressiva: en el cas de l’IRPF beneficiarà més les
rendes més altes i discriminarà, així, les rendes mitjanes del sistema. El resultat final serà una caiguda en els ingressos d’uns 9.000
M€ i per al 2016 l’ingrés públic es preveu que sigui un 39% del
PIB, 8 punts menys que la mitjana europea. Per tant, ens trobem
davant d’unes mesures que faran el sistema fiscal menys equitatiu i més injust. Això ho pagarem amb menys drets i serveis, més
injustícia i més desigualtat. Avui necessitàvem una reforma que
garantís la suficiència d’ingressos per dotar les administracions
públiques de recursos per impulsar el creixement econòmic i protegir les persones, en especial per ajudar les desocupades, sobretot
les que tenen més dificultats per trobar feina i que estan excloses
dels sistemes de protecció social.
Una de les mesures més injustes de la proposta del Govern és
la tributació de les indemnitzacions per acomiadament. Fins ara
n’estaven exemptes les indemnitzacions per la seva quantia legal:
en cas d’acomiadament improcedent, 45 dies de salari per any treballat amb un límit de 12 mesos per període treballat abans del
12 de febrer del 2012 o 33 dies amb un límit de 24 mesos a partir
d’aquella data, i en cas d’acomiadament procedent, indemnització
de 20 dies per any treballat amb un límit de 12 mensualitats. Per
sobre d’aquesta quantitat es tributa com a renda irregular (el 40%
exempt i la resta tributa a tipus general). Ara, amb l’obligació de
tributar per les indemnitzacions es dóna un nou cop als treballadors
que perden l’ocupació i, a més, pot generar major conflictivitat en
els processos d’extinció contractual i de negociació de la indemnització. Les persones que han perdut la feina han vist els drets
i la protecció per desocupació retallats 8 vegades en els darrers
anys: s’ha facilitat, reduint els requisits, l’acomiadament objectiu;
s’ha reduït la indemnització per acomiadament (s’amplia l’accés a
l’acomiadament de 20 dies per any i màxim 12 mensualitats i l’improcedent es redueix a 33 dies amb màxim 24 mensualitats); s’ha
reduït la quantia de la prestació contributiva d’atur (que ha passat
del 60% al 50% de la base reguladora de la prestació a partir del
setè mes); s’ha endarrerit l’edat d’accés al subsidi de desocupació
(dels 52 als 55); s’ha reduït el temps per percebre subsidi d’atur als
majors de 55 anys (abans era fins a l’edat ordinària de jubilació,
als 65 anys, i ara es fins a la primera edat de jubilació, a partir dels
61); s’ha reduït la cotització associada al subsidi d’atur de majors
de 55 anys (abans cotitzaven el 125% de la base mínima i ara ho
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fan només per la mínima); es computen els ingressos de tota la
unitat familiar per determinar l’accés al subsidi (abans es calculava sobre els ingressos propis), i, ara, s’intenta endurir la tributació
sobre la indemnització. Amb això el Govern segueix augmentant
la pressió per a la baixada dels costos laborals com a via exclusiva
per augmentar la competitivitat, ja que empitjorant les condicions
de les persones en situació de desocupació es pressionen a la baixa
les condicions laborals per accedir a la feina.
Pocs dies després de conèixer aquestes mesures fiscals (que comporten una previsió de menors ingressos públics per a l’any vinent),
s’ha fet pública la rebaixa del sostre de despesa de l’Estat per al
2015 en un 3,2%. Amb això es confirma la tendència a mantenir
les polítiques de retallades del sector públic. Aquest serà cada cop
més petit i, per tant, amb menys cobertura i qualitat dels serveis
públics. Els poders públics tindran menor capacitat per intervenir
en l’economia, per fer de contrapès dels poders econòmics, per
impulsar una economia dinàmica i competitiva que impulsi el creixement i el desenvolupament. Seguirem allunyant-nos dels països
europeus més avançats, que disposen de sectors públics potents i
ben gestionats.
Avui no és la baixada d’impostos directes el que es necessita, sinó
prioritzar i augmentar la despesa pública per millorar les possibilitats d’ocupació i crear una renda garantida de ciutadania que
garanteixi la protecció i reactivi la demanda. Cal millorar el poder
de compra dels salaris, fent-los partícips dels augments de productivitat que s’estan produint i rebaixant els marges d’intermediació
bancària en el finançament de les famílies i les pimes, que estan
pagant un sobrecost comparat amb els països de l’Europa central.
Són possibles altres polítiques econòmiques i avui ens calen aquelles que estimulin la demanda interna.
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Facua considera un frau la privatització
d’Aena i reclama que es paralitzi
L’associació considera que la liberalització generarà un increment brutal de les taxes aeroportuàries, com ha succeït
amb sectors com l’electricitat, el gas i la benzina.

Facua considera que, si continua el procés privatitzador, la
qualitat i la seguretat del servei públic empitjorarà dràsticament i s’incrementaran les reclamacions dels usuaris dels
aeroports. |Facua - Consumidors en Acció considera un frau
la privatització d’Aena i reclama la paralització del procés
liberalitzador.
L’associació considera que la privatització d’Aena generarà
un increment brutal de les taxes aeroportuàries en els propers anys, com ha succeït amb la liberalització de sectors
com l’electricitat, el gas i la benzina.
Facua argumenta que, si continua el procés privatitzador, la
qualitat i la seguretat del servei públic empitjorarà dràsticament i s’incrementaran les reclamacions dels usuaris dels
aeroports.
Per a Facua, el marc regulatori del sector aeri que prepara el
Govern no és més que un nou frau per legitimar un procés de
privatització que en cap cas en mitigarà les conseqüències,
com succeeix en els sectors regulats de manera merament
formal, com l’energètic i el de les telecomunicacions.
Per això, Facua reclama al Ministeri de Foment que es paralitzi la privatització d’Aena, ja que considera aquesta decisió d’una temeritat sense precedents i de conseqüències
incalculables, tant per als usuaris i consumidors com per a
l’activitat econòmica i turística del país.

Facua insta a impulsar un debat social, polític i institucional
sobre el model aeroportuari que necessitem, en el qual es
doni valor al paper que exerceixen els aeroports públics per
a l’exercici del dret a la mobilitat i la connectivitat dels ciutadans i en el marc del desenvolupament econòmic regional,
l’ocupació, l’activitat econòmica i el turisme.
Supressió de rutes no rendibles econòmicament
Facua denuncia que la privatització farà perillar les rutes
que no siguin rendibles econòmicament per als inversors,
encara que sí que ho siguin socialment i econòmicament per
a l’entorn i els ciutadans als quals s’ha de garantir la mobilitat i la connectivitat.
Per a l’associació, la gestió pública estatal i en xarxa és la
que permet mantenir uns estàndards mínims de servei i qualitat homogenis, l’únic model que garanteix la transparència
i la participació dels agents afectats en la presa de decisions.
Facua considera que la no-dependència de les estratègies del
mercat a l’hora de prestar un servei públic és una garantia
d’accessibilitat, d’universalitat i de continuïtat del servei al
marge dels ajustos conjunturals o estructurals el mercat.
Sense càrrec als pressupostos generals
L’associació recorda que, a diferència dels aeroports privats
de Castelló, Múrcia i Ciudad Real, que han demostrat que
són inviables i que han suposat un enorme forat al tresor
públic, els aeroports de la xarxa d’Aena no es financen amb
càrrec als pressupostos generals de l’Estat, sinó per les taxes
que abonen els usuaris dels aeroports.
Facua adverteix que el funcionament en xarxa permet equilibrar els comptes dels aeroports deficitaris amb els beneficis dels que són rendibles econòmicament, per garantir, així,
la prestació d’un servei públic de qualitat, la mobilitat i la
connectivitat dels ciutadans.

Foment oculta als usuaris l’impacte de la privatització
Facua acusa Foment de cedir irresponsablement la gestió
del gestor aeroportuari als interessos privats, especialment
en un moment en què la gestió pública dels aeroports és determinant per sortir de l’actual situació de crisi econòmica.
En aquest sentit, resulta alarmant comprovar com el Govern
oculta als usuaris i als ciutadans l’impacte d’aquesta operació en el cost, la qualitat i la seguretat del servei, així com
en l’activitat econòmica.
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