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TROBADA de Seccions Sindical de la
FSC-CCOO
Més de 400 companys i companyes de diferents seccions sindicals del conjunt dels sectors i d’arreu del territori van participar a la primera TROBADA de seccions sindicals de la
FSC-CCOO per reivindicar, posar en valor, la feina quotidiana que els sindicalistes i les sindicalistes realitzen a les empreses i centres de treball. Al llarg de la TROBADA es van
exposar diferents experiències i també es va retre homenatge
a companys i companyes amb més de 25 anys d’antiguitat al
sindicat així com secció sindical.
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Una sentència condemna dues empreses a pagar
indemnitzacions als treballadors per vulnerar el dret
de vaga
El Jutjat Social número 2 de Sabadell ha declarat que les
empreses Zenit Trafic Control i CAT España Logística van
vulnerar els drets de llibertat sindical i de vaga en la convocatòria de vaga del sector de transport de mercaderies de
la província de Barcelona que va tenir lloc durant el mes de
març de 2013. La sentència declara que, en el decurs de la
vaga, personal aliè a l’empresa amb treballadors en vaga va
ocupar diferents llocs de treball dels empleats que estaven
exercint aquest dret. Fins i tot es dóna com a fets provats
que alguns empleats amb responsabilitat de direcció i administració van realitzar diverses tasques relacionades amb el
magatzem, ocupant llocs de treball de personal de la plantilla
que estaven fent vaga.
Membres del Comitè d’empresa i del sindicat CCOO van
comprovar els fets delictius, que van ser denunciats reclamant indemnitzacions per als treballadors i les treballadores
que van secundar la vaga, en base al que diu el Tribunal Suprem en relació a la violació d’un dret fonamental pel qual
es presumeix un dany moral i neix com a conseqüència el
dret a la indemnització.
CCOO i el seu Gabinet Tècnic Jurídic valoren positivament
aquesta sentència, que posa en valor la defensa del dret
constitucional de vaga i la llibertat sindical, en un moment
on CCOO està duent a terme una campanya de denuncia
contra l’ofensiva penal contra el dret de vaga.
------------------------------------------------------------------

Moment de la intervenció de Joan Carles Gallego Secretari General CCOO de Catalunya

Vaga no és delicte: Tots i totes som Ricardo a qui la
fiscalia li demana 5 anys de presó
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IMATGES DE LA TROBADA DE SECCIONS SINDICALS FSC-CCOO

Les seccions sindicals protagonistes
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Reconeixement a més de 25 anys a CCOO i intervenció de
cloenda del secretari general de la FSC-CCOO Manuel Fages
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SALUT LABORAL
Reial decret 625/2014
Què regula aquest nou Reial decret?
Aquesta norma substitueix el Reial decret 575/1997, i se centra en
com fer les declaracions mèdiques de baixa, la confirmació de la
baixa i l’alta en els processos d’IT (incapacitat temporal), i la tramitació dels comunicats respectius, així com la forma de determinar la contingència que la causa, els casos en què s’han d’emetre
informes complementaris i de control, la procedència de les propostes d’alta mèdica formulades per les mútues, el seguiment i el
control de la prestació econòmica (és el subsidi que rep el treballador o treballadora quan per raó de malaltia o accident comú o
professional es veu impossibilitat temporalment per exercir el seu
treball habitual), i les situacions d’incapacitat temporal, la forma i
els requisits dels reconeixements mèdics dels treballadors i treballadores que es trobin en aquesta situació.
- Les mútues poden fer el seguiment i el control del procés d’IT
des del primer dia de la baixa (si l’empresa té contractat aquest
servei).
- La mútua pot formular propostes motivades d’alta mèdica adreçades a la inspecció mèdica dels serveis públics de salut, posant-ho
en coneixement del treballador o treballadora afectat i de l’INSS.
La inspecció mèdica haurà de respondre a la mútua i a l’INSS en
un termini màxim de 5 dies hàbils, amb l’emissió de l’alta o la
seva denegació. Si la mútua dóna l’alta per silenci administratiu
cal posar-se en contacte amb el sindicat.
- Els treballadors i treballadores han de ser citats amb una antelació de 4 dies hàbils; se suspendrà cautelarment el subsidi i
s’atorgarà al treballador o treballadora un termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia de la incompareixença, perquè la justifiqui. Si es justifica dins del termini en els termes previstos en el
Reial decret, es deixarà sense efecte la suspensió cautelar; en cas
contrari, s’acordarà l’extinció de la prestació econòmica.
- Si la mútua (i l’empresa) nega l’accident o ho considera contingència comuna, derivarà el pacient al seu metge de família. Amb
el Reial decret, per poder derivar a l’atenció primària, la mútua ha
d’emetre un informe mèdic, amb el diagnòstic, així com les proves realitzades, el tractament i els motius pels quals ho considera
malaltia comuna.

Aquests aspectes, entre molts altres, són els que es recullen en el
nou Reial decret, i n’ampliarem la informació a través dels fulls
informatius per als delegats i delegades i treballadors i treballadores.
Marian Rodríguez
Secretària de Salut Laboral FSC-CCOO

- El màxim de dies de baixa seran 365. L’INSS pot prorrogar-la
180 dies més o bé proposar una incapacitat.
- Desapareixen els comunicats setmanals. En els processos de durada estimada de menys de 5 dies naturals, el facultatiu emetrà els
comunicats de baixa i alta en el mateix acte mèdic. Si la durada
estimada és d’entre 5 i 30 dies naturals, el primer comunicat de
confirmació s’emetrà 7 dies després, i els posteriors, cada 14 dies.
En processos amb una durada estimada d’entre 31 i 60 dies naturals, el primer comunicat de confirmació s’emetrà 7 dies després i
els posteriors, cada 28 dies. I en els processos estimats de 61 o més
dies naturals, el primer comunicat de confirmació s’emetrà 14 dies
després, i els posteriors, cada 35 dies.
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FSC-CCOO COMARQUES GIRONINES
---------------------------------------------------------------

Sindicalisme reivindicatiu sociopolític, en defensa de l’activitat ferroviària i els llocs de treball a
Portbou !!
La FSC-CCOO, fa molt temps que treballa per mantenir l’activitat laboral, econòmica de l’estació i el poble de Portbou.
L’activitat ferroviària de Portbou, ha estat al costat de la ja desapareguda activitat
de les Agències de Duanes, les principals fonts de creixement econòmic, social i
territorial d’aquesta zona, des de finals del segle XIX fins avui. El ferrocarril és la
indústria per excel•lència, de la qual depenen la gran majoria de famílies dels pobles
de la comarca de l’Alt Empordà en qüestió i, també, l’economia en general d’aquest
territori.
Per aquest motiu hem de reflexionar cap a on hem d’anar i amb quins suports externs
comptem per evitar, novament, una possible, no desitjada en absolut, i definitiva catàstrofe econòmica i social del territori.El passat 13 de febrer i convocats per la FSCCCOO de les comarques gironines i l’Ajuntament de Port Bou, es feia la primera
manifestació i mobilització multitudinària, pràcticament tot el poble de Port Bou va
sortir al carrer, per reivindicar la potenciació de l’activitat ferroviària i el manteniment dels llocs de treball. Una sèrie d’accions que anaven encaminades a denunciar
com l’Administració Central Estatal i la Generalitat estan deixant morir un poble, buidant de contingut la seva activitat ferroviària i els serveis auxiliars
de la mateixa.
Aquesta iniciativa promoguda pel nostre sindicat la FSC-CCOO, volia posar de manifest que PORTBOU, que va créixer i la seva raó d’existir va ser al
voltant de l’activitat ferroviària, a través de la seva estació internacional, i que en els darreres anys hem vist com aquesta activitat ha anat a menys. És
cert que la nova línia d’alta velocitat que no passa per motius geogràfics i d’un alt cost per aquesta població, va suposar una baixada considerable del
trànsit de persones i turistes que entraven a l’estat Espanyol per aquest pas fronterer, que la desaparició de les duanes i el canvis econòmics de la zona
han suposat el principal motiu d’aquesta baixada d’activitat, però també és cert que les infraestructures que l’estació disposa pel que fa a càrrega, tallers
de reparacions, i tallers auxiliar ferroviaris, eren i són unes bones infraestructures per potenciar a l’estació de Portbou com una estació d’ intercanvi i
trànsit de mercaderies, tant pel que fa a l’exportació com a l’ importació
La situació laboral i social en l’estació d’ADIF i de les empreses auxiliars de Portbou, també ha sofert una liberalització descontrolada de les Contractes
Ferroviàries, que duen a terme ADIF i RENFE i que està provocant la subcontractació de serveis ferroviaris i la precarització dels mateixos, així com la
pèrdua de llocs de treball i les greus repercussions en l’economia local de la població. Així ho hem denunciat el sindicat en diverses accions públiques
i jurídiques, que en la majoria dels casos ens estan donant la raó.
Amb el compromís adquirit públicament en aquella mobilització, el pròxim dia 13 d’octubre, es farà una reunió a petició de la FSC-CCOO, a la qual
vindrà amb nosaltres també l’alcalde de la Població, amb les màximes autoritats de la Generalitat per tal d’establir un pla d’actuacions encaminades a
dinamitzar l’economia de la població, amb la potenciació i nous usos de les infraestructures del conglomerat de l’estació de Portbou.
Nosaltres fa molt temps que treballem per mantenir l’activitat laboral, econòmica de l’estació i el poble de Portbou. L’activitat ferroviària, ha estat
juntament amb la ja desapareguda activitat de les Agències de Duanes, les principals fonts de creixement econòmic, social i territorial d’aquesta zona,
des de finals del segle XIX fins avui. El ferrocarril és la indústria per excel•lència, de la qual depenen la gran majoria de famílies dels pobles de la
comarca de l’Alt Empordà i, també, l’economia en general d’aquest territori.
Inequívoc compromís social amb la zona, manifestat també amb la nostra participació directa amb Cimera Internacional Ferroviària Portbou-Cerbère
celebrada al novembre del 2008, així com les accions reivindicatives més recents com les esmentades abans, dutes a terme al febrer de 2014, demostren
un veritable compromís amb la lluita dels seus treballadors i treballadores per mantenir l’activitat econòmica, així com explorar totes les possibilitats,
exigint a l’administració central i autonòmica un pla de viabilitat territorial per Portbou i la subcomarca Nord-est de l’Alt Empordà. Aquest és un clar
exemple de sindicalisme reivindicatiu sociopolític.

Xavier Lao i Josep Expósito
FSC-CCOO
Comarques Gironines
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FSC-CCOO COMARQUES GIRONINES
---------------------------------------------------------------

A los quince años ya sabías que el mar iba a ser tu
casa. ( una visió literària de la pesca )
Te convencieron los tragos endiablados que pegaste a la botella literaria,
oscura y portuaria de Stevenson, cuando surcaste los mares del sur junto a
Jack London siendo testigo mudo de sus escarceos amorosos dentro y fuera del mar. Remató tu decisión la novela de Herman Melville: Te enrolaste
en el ballenero capitaneado por el capitán Ahab para navegar la infinitud
del océano y capturar a ese leviatán níveo de nombre Moby Dick. Su único anhelo era la venganza; derrotar al monstruo que años atrás le destrozó
la pierna sobre la que sostenía su vida fuera del agua.
Pero al puerto de Roses no arribaban balleneros. No era tan literario como
los tesoros de las islas de Stevenson ni tan frío como las aguas árticas que
se rompían al paso de esas naves gobernadas por rudos marineros. Así
que acabaste comenzando en la lonja, recibiendo a los pescadores de alta
y media mar cargados de frutos marinos. Durante las primeras horas ayudabas en la subasta. Esa ayuda daba a su fin cuando pasabas la manguera
para limpiar los restos. Más tarde, cuando los muelles y los amarres restaban en calma, te sentabas frente al horizonte a dejarte mecer por los cantos
de sirenas que escupían las aguas y las novelas que sostenías entre las
manos. Esas melodías calaron en ti. También en tu familia, que ya no pudo
posponer más tu decisión dejando que pisaras aquella cubierta pocos días
después de la festividad del Carmen, patrona del pescador y su oficio.

Ahora rememoras tus inicios. Esos primeros pasos titubeantes en proa
y tus primeras horas a bordo de aquel pesquero con nombre de mujer,
deletreando las letras sanguinas que decoraban el casco: “Carme”. Y con
él, y con ella, has compartido penas y alegrías, llantos y risas, alcanzando
lo que ansiabas ser.
Has atravesado mil dificultades, has sobrevivido a tormentas perfectas,
has anclado decepciones y has arriado victorias. Has visto la muerte bracear a tu lado, adelantarte y dar caza a compañeros hundidos. Pero este Mediterráneo tiene su particular Triángulo de las Bermudas. Esa geometría que se traga las cosas malas, los aciagos recuerdos, los latidos descompasados de
esos corazones que abandonaron el barco, los capitanes que perdieron su batalla contra los azotes coléricos del mar. Ha sido hoy cuando has faenado
por última vez tras cuarenta años avistando aguas. Los ecos de tu pasado han remado en todas direcciones y has repasado todo lo bueno y todo lo
peor de esta profesión que, últimamente, se ahoga en decisiones políticas que la dejan varada en los despachos. Porque más arriba de los patronos, a
las oficinas, no llegan los ecos de sirenas que un día se anclaron en tu alma. Ellos quieren el pescado, tú, el arte de quien persigue un banco de peces
navegando junto al mar y no sobre él.
Hoy te jubilas. Eres consciente que ya nada será igual en tu vida, que no abandonarás tierra firme. Como premio por tu constancia y dedicación, te
dejarán participar en las subastas, como cuando tenías quince años. Barrerás con agua la lonja, limpiando desperdicios y rescatando recuerdos. Incluso
te pedirán consejo esos jóvenes que embarcan por vez primera. Y cuando decline la tarde, te sentarás con tu nieto a contemplar la puesta de sol, o iréis
hasta el espigón a tirar la caña y esperar la suerte. Él, a sus diez, años adora las historias de aguerridos marinos que brotan de tus labios. Hombres
valientes que la literatura y su abuelo han convertido en inmortales personajes.
Recoges todas tus pertenencias del “Carme” y te despides de tus compañeros. Hay una recepción en la cofradía, y en el bar del puerto os reunís con el
resto de familiares y allegados que quieren acompañarte en tus últimas horas de marinero… Aunque sonreirás por dentro; la profesión no se abandona
nunca, y llorarás la emoción por fuera sin encontrar un remedio que esconda ese nudo marino alojado en tu garganta.
Es tu nieto el que te espera al final de la pasarela para acompañarte a esa fiesta final que no deseas. Se acerca a ti con una hoja en la mano. Es un dibujo
coloreado de un súper héroe arponeando una monstruosidad marina y lanzando cables a unos pescadores que luchan contra un mar iracundo. No sabes
qué decirle, sólo aprietas el lienzo infantil contra tu pecho y con la mano libre acaricias su cabeza. Entornas los ojos...
-Abuelo, hoy me han preguntado en la escuela qué quiero ser de mayor. Les he contestado que quiero ser lobo de mar, como tú.

Abres los ojos, anegados por dos océanos de aguas pacíficas y silentes...
Mario Castillo Ros
FSC-CCOO
Comarques Gironines
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