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TAMBÉ A ITÀLIA
24 octubre 2014.

Multitudinària mobilització a Roma, convada per CGIL contra
la Reforma laboral de RENZI. L’atac als drets dels treballadors
i treballadores és arreu fruit d’una estratègia del poder finanecer
que apliquen determinats grups polítics i que a Catalunya i Espanya són PP i CiU les genuïnes expressions d’aquest projecte
tot i que tant el PSOE ( autors de la primera reforma laboral i retallades, reforma constitucional juntament amb el PP pe prioritzar el pagament del deute als deutors que són entitats bancàries
per damunt de polítiques socials) i altres forces polítiques com
PNB han participat o participen d’aquestes polítiques amb més o
menys duresa segons tinguin major o menor sensibilitat social.
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El Tractat de Lliure Comerç i Inversions, que
de manera NO pública estan negociant la UE i
els USA. No és un tema baladí, i la seva afectació té un abast enorme; és un acord comercial
econòmic que negocien la Unió Europea i els
EUA des del febrer de 2013, conegut com TTIP
per les seves sigles en anglès, amb la intenció de
crear la major zona de lliure comerç del món;
negociació que pretén concloure al desembre
d’enguany.
Els objectius publicats del possible acord són:
eliminar o reduir al màxim els aranzels comercials i les barreres no aranzelàries (requisits
tècnics o legals que dificulten el comerç); facilitar la lliure inversió; donar a les parts signants
i a les empreses la capacitat de litigar davant
d’un “mecanisme específic de resolució de conflictes” contra les lleis i regulacions dels Estats
contràries als preceptes del TTIP; i preservar
la propietat intel·lectual.
Atesa la importància d’aquestes negociacions
per a les persones, l’economia, l’ocupació i el
benestar social, CCOO reclama que es paralitzin i s’obri un debat i un procés de participació, tant dels Parlaments com dels interlocutors
socials i de la societat civil, en l’àmbit europeu
i nacional, per tal de reorientar els objectius i
prioritzar la protecció de les persones treballadores i consumidores i el medi ambient.
Per tenir més informació del que significa i
comporta el TTIP des de la perspectiva de pèrdua de drets, de privatitzacions de serveis, i de
pèrdua de sobirania, us recomanem que llegiu
la nova publicació de la FSC de Catalunya
perspectiva.ccoo.cat
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FSC-CCOO TERRES DE LLEIDA
Sector de l’Administració local
Escola Municipal de Música de Balaguer

SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL
GRUP CONSIST, SA

Tot l’equip directiu de l’escola municipal va ser destituït i obligat
a seguir fent la mateixa feina amb una rebaixa salarial i un empitjorament de les condicions de treball.
Els delegats i delegades de CCOO a l’Ajuntament van contactar
amb la FSC de Lleida per explicar-los la situació.
Després de diverses reunions i assemblees es va encarregar al Gabinet Jurídic del sindicat a Lleida la defensa de la demanda presentada pels treballadors i treballadores de l’Escola de Música a causa
de la modificació substancial de les condicions de treball i sou.
L’Ajuntament al•legà causes econòmiques per aplicar aquesta modificació, causes que durant el judici va quedar demostrat que no
eren certes i, per tant, es van guanyar les demandes.
En aquests moments l’Ajuntament ha nomenat un altre equip directiu, i els treballadors i treballadores que van interposar la demanda i la van guanyar han preferit no seguir fent més demandes
per al bon funcionament de l’escola.

L’empresa Grup Consist, SA està situada a Agramunt, comarca
de l’Urgell, va ser fundada l’any 1957; i es dedica a la fabricació
de sacs i bosses de paper i a l’extrusió i l’elaboració de bosses i
sacs de plàstic. En aquests moments l’empresa té 205 treballadors
i treballadores que destaquen el caràcter familiar de l’empresa, que
dóna feina a molts veïns d’Agramunt, Tàrrega i Balaguer.
En les eleccions sindicals del 2011 va ser la primera vegada que va
haver-hi candidatura de CCOO, es van guanyar les eleccions, d’un
comitè de 9, CCOO va obtenir 6 delegats i delegades. El motiu pel
qual es van guanyar les eleccions no va ser cap altre que les ganes
de canvi que necessitava la plantilla. La candidatura de CCOO
no es va complicar en grans programes, sinó que va introduir les
necessitats dels treballadors i les treballadores: la transparència,
l’assessorament, l’anàlisi de les queixes dels treballadors i treballadores, la canalització dels problemes, en definitiva, respostes.
Les delegades i els delegats destaquen l’actitud de l’empresa, que
sempre ha estat de col•laboració.
Cal destacar el treball del Comitè de Seguretat i Salut, especialment
en el tema dels gasos, ja que ha aconseguit un canvi de màquines
per unes altres que són molt més saludables per als treballadors i
treballadores, també s’ha aconseguit millorar la ventilació de les
instal•lacions. El 2015 es faran les properes eleccions sindicals,
la secció sindical de CCOO les afronta amb confiança, ja que el
treball realitzat aquests quatre anys els avala.
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PAPERERA DE ROSSELLÓ: ALIER
L’empresa Alier està situada al municipi de Rosselló
(comarca del Segrià), compta amb uns 3.000 habitants i la
paperera dóna feina de forma directa o indirecta a gairebé
tot el poble.
L’empresa Alier de Rosselló porta tot un any en situació
difícil i en negociacions; des del 31 d’octubre del 2013 que
es va començar amb l’anunci d’un ERO, porten tot un any
negociant.
Podríem destacar dos etapes, en les quals han passat dos
gerents. Un primer període amb el tancament d’una línia de
producció, i en el qual, fins i tot, s’arriba a parlar de tancament
de la fàbrica. I en un segon període, amb un altre gerent,
s’inicia una etapa de recuperació, on la línia tancada es torna
a posar en marxa. Es passa de la voluntat d’extinció de 140
llocs de treball a una extinció d’uns 25 llocs de treball.
En aquests moments Alier està en suspensió de pagament,
però, malgrat aquesta situació, es cobren els salaris
puntualment cada mes.
També s’ha iniciat un nou ERO fins al març, a més l’empresa
s’ha compromès a no fer cap altre expedient de regulació; i
es preveu que al març les dos línies de producció vagin al
100%.Tot i això farà falta la participació d’un inversor.
CCOO té majoria al comitè i porta el pes de totes les
negociacions. I va aconseguir que no s’extingissin els 140
llocs de treball, transformant l’ERO d’extinció en un ERTO
(expedient de regulació temporal d’ocupació).
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A TEMPS
SINDICALS

DIFÍCILS… SOLUCIONS

Quan va començar aquesta maleïda crisi, els companys de
Transports Teifer sabíem que aquells companys d’altres empreses
en general i del nostre sector en particular, que no estiguessin
organitzats sindicalment, com ho estàvem nosaltres, ho passarien
malament i, de retruc, nosaltres, també. Malauradament així ha
estat. Hem vist caure al nostre voltant les condicions laborals d’un
gran nombre de companys, mentre que nosaltres manteníem el
gruix de les nostres i, a més, sense la pèrdua de llocs de treball.
Això no ha estat gratuït, hem hagut de lluitar junts amb la nostra
FSC que juntament amb l’Assessorament Primari i el Gabinet
Jurídic ens han donat suport en tot moment i han guiat els nostres
passos. Sense ells no hauria estat possible arribar a un acord formal
amb l’empresa i poder superar, com de mica en mica ho estem
fent, uns temps tan complicats per a tothom.
Des d’un principi, i fruit de la nostra lluita constant, ens vam
adonar que el nostre sou i les nostres condicions laborals, estaven
clarament a la banda alta dins del nostre sector de conductors de
camions cisterna de transport de matèries perilloses. L’arribada de
la crisi va fer que les altres empreses abaixessin ràpidament les
retribucions als seus conductors, que ja eren en general més baixes
que les nostres, i provoquessin una situació molt delicada a la nostra,
de cara a mantenir-nos vius en el mercat del transport. Aguantàrem
al màxim, intentant que l’empresa convencés els clients que una
baixada de preus al transport comportaria una reducció dràstica
de la qualitat en el servei, i finalment, ens vam haver d’asseure a
negociar amb l’empresa, que tot sigui dit de pas ja volia tirar pel
dret a causa de la nostra resistència, i reduir-nos el sou d’un 20 a
un 30%, i fer un nombre indeterminat d’acomiadaments.
La nostra negativa va ser immediata així com l’advertiment
d’aturada de la nostra activitat. El conflicte col•lectiu estava servit
i, per tant, l’empresa es va avenir a negociar.
Després de moltes reunions, amb la participació activa de la
Federació de Serveis a la Ciutadania i del Gabinet Jurídic, vam
arribar a un acord signat basat en el pagament fraccionat de
diverses pagues extres endarrerides i la condonació temporal de
les pagues extres amb la posterior recuperació gradual, a partir de
l’octubre del 2015, que respectava la totalitat dels sous mensuals
actuals, així com la conservació de tots i cadascun dels nostres

llocs de treball.
Actualment l’empresa està millorant la seva situació
econòmica i va fent front als compromisos del primer terme
de l’acord.
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LES PENSIONS PÚBLIQUES VERSUS
ELS PLANS DE PENSIONS

En els últims temps, i cada vegada amb més intensitat, els
sector econòmics i polítics més neoliberals, amb el vistiplau
incondicional dels bancs, asseguradores i altres entitats financeres i el recolzament de les patronals, estan provocant
un important atac a les pensions, perpetrat directament pel
govern del PP, al•legant el factor de sostenibilitat econòmica
del país.
Dia a dia ens repeteixen que és necessari reformar la Seguretat Social, fins i tot proclamar la seva fallida, per defensar
sense cap vergonya els sistemes privats de pensions com la
única via per arribar a gaudir una prestació de jubilació digna.
D’una banda, aquestes propostes deixen sense efecte la reforma pactada de la Seguretat Social, que suposava la seva
sostenibilitat fins l’any 2027. El PP trenca la tradició de reformes pactades i opta, una vegada més, per la imposició
unilateral de les seves condicions.
D’altra banda, la reforma introdueix un factor de sostenibilitat que farà recaure sobre els futurs pensionistes els efectes
de la crisi i suposarà una important reducció de les pensions
de jubilació que es causin a partir de 2019.
El missatge que ens fa arribar el Govern del PP és clar: és
necessari tenir un pla de pensions privat perquè amb la pensió de jubilació no podràs viure.
El camí sembla també clar: el Govern destrueix les pensions
públiques, després promociona els plans de pensions privats
i d’aquesta manera transfereix el negoci als sectors financers
lligats a la ideologia neoliberal.
La legislació espanyola és molt concreta quan diu que els
sistemes de previsió social complementaris no poden tenir
un caràcter substitutori ni subsidiari del sistema públic de
pensions. Ja la Constitució de 1978 feia constar que “Los
poderes públicos mantendrán un régimen de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y
federació de serveis a la ciutadania

prestaciones complementarias serán libres”.
A nosaltres com a treballadors i treballadores el que ens afecta més directament són els Plans de Pensions d’Ocupació.
En definitiva es tracta d’un salari diferit, fruit de la negociació col•lectiva a les nostres empreses i com a tal no hauria
de tenir res a veure amb les nostres pensions futures, resultat
d’un sistema de pensions de la Seguretat Social que ens ha
de permetre viure dignament la nostra jubilació.
El nou reglament (encara pendent d’aprovació) de Plans i
Fons de Pensions contempla la possibilitat que a la petita
i mitjana empresa es pugui utilitzar plans de pensions del
sistema individual per a implantar sistemes de previsió social complementària, posant en qüestió l’existència de les
comissions de control, òrgans on hi formen part partícips
(treballadors) i promotors (empresaris) i atemptant contra el
principi de no discriminació.
No podem oblidar que un pla de pensions té un caràcter voluntari, sempre complementari (mai substitutori) i extern
al sistema de Seguretat Social, sobre la base del respecte a
l’article 41 de la Constitució, que també diu que es posarà
especial atenció als sistemes col•lectius, és a dir, els sistemes d’ocupació.
Quan posem en relació la reforma del sistema públic de
pensions amb les intencions de descafeïnar els sistemes
d’ocupació és quan prenen sentit plenament les intencions
del PP: reduir les prestacions públiques, reduir la participació social dels treballadors en el control social dels plans de
pensions del sistema d’ocupació, atacar el principi de nodiscriminació i facilitar que la privatització de les prestacions socials es desenvolupi en benefici exclusiu del món de
les finances.
Des de la defensa del sistema públic de pensions, CCOO
de Catalunya ha promogut l’extensió de la previsió social
complementària als sectors i a les empreses a través de la
negociació col•lectiva.
En aquesta negociació serà necessari:
Enriquir el contingut dels convenis col•lectius, incorporant nous drets per als treballadors i treballadores.
Modernitzar els convenis, abordant temes com
l’evolució dels complements d’antiguitat.
Resoldre el bloqueig que es pugui produir a la negociació en qüestions com l’increment salarial i d’altres.
En aquest moment a la Federació de Serveis a la Ciutadania
hi ha 96 plans de pensions del sistema d’ocupació, on hi
participen 199 empreses, ja que hi ha alguns plans de pensions de promoció conjunta que agrupen diverses empreses
promotores i que apleguen 231.186 partícips.
Sense cap dubte hi ha molta feina a fer i nosaltres en som
responsables.
Lourdes Montes
Secretaria de Previsió Social Complmentària
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SECTOR DEL MAR
Compareixença de Sixte Cambra,
president de l’APB en el Parlament
Al Port de Barcelona s’està incomplint, des de fa anys, un acord
Europeu amb rang de llei (ISPS, sigles en anglés) que obliga a
les Autoritats Portuàries a tenir vigilades les aigües del port.
Aquesta competència és pròpia de la Policia Portuària segons
la llei de Puertos del Estado y la Marina Mercante en el seu art.
296 i la llei 48/2003 del 26 de novembre, entre d’altres.
El passat 30 de maig, el president de l’Autoritat Portuària de
Barcelona va signar un acord amb la Guàrdia Civil perquè
s’ocupés de la vigilància de les aigües portuàries; però no tan
sols això, sinó que el Sr. Sixte Cambra es gastarà 4 milions
d’euros per a dotar a la Guàrdia Civil dels medis oportuns
per fer aquesta tasca, fent ampliació de moll i fent-se càrrec
de totes les despeses que comporta la instal.lació en sí (rebuts
d’aigua, electricitat, etc..). Si la Policia Portuària s’encarregués
d’aquesta funció, com hauria de ser, el Port s’hauría de gastar
uns 10.000 euros aproximadament.
Davant aquest despropòsit, desde CCOO Sector del Mar de
Catalunya, hem contactat amb Iniciativa per Catalunya els
Verds ,els quals han sol.licitat a la Comissió d’Infraestructures
del Parlament la compareixença del President de l’APB perquè
doni explicacions al respecte. Tot i que, anteriorment, davant de
la Comissió d’interior , CiU i PP van votar en contra d’aquesta
compareixença, aquesta vegada es va aprovar per unanimitat.
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LAMENTABLE
LAMENTABLE el viscut aquests últims anys, a l’Autoritat
Portuària de Barcelona, com a Empresa Pública.
Ens han retallat el salari un 5%, tenim el sou congelat i ens han
ROBAT una paga extra. Ens hem quedat sense pla de pensions
i ens han retallat el fons social a un 25%. Ens han augmentat la
jornada laboral en 55 hores anuals i hem perdut el quart d’hora
de marge que gaudíem des de temps immemorables, així com
també s’han volatilitzat els dies de permís que havíem aconseguit a canvi de no incrementar el salari. No existeix cap intenció
de contractació per substitució en casos d’IT, la qual cosa suposa una càrrega de treball addicional i a damunt s’ha prolongat
l’edat de jubilació. En aquests últims quatre anys acumulem
una pèrdua d’un 20% del nostre salari, de la mateixa manera
que la resta de les treballadores i treballadors en multitud de
serveis públics essencials.
Tot i això sent una empresa amb beneficis tots els anys. La mostra és que l’any passat aquests van ser de 74,7 milions d’euros.
I a sobre, el país ple de polítics corruptes que no retornen el
que han robat als ciutadans i ciutadanes, ni van a la presó. LAMENTABLE.
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INFORMACIONS DE LA FSC ESTATAL
CCOO considera inaceptables las declaraciones del Círculo de Empresarios sobre el
sector público
Para el sindicato, el Círculo de Empresarios se convierte,
de nuevo, en el ariete de la patronal más rancia que carga
contra los servicios públicos en España
En unas recientes declaraciones, el presidente de la Comisión de Presupuestos del Círculo de Empresarios ha demandado al Gobierno la reducción de 90.000 millones de euros
en gasto público, la reducción de las trabajadoras y trabajadores asalariados en ese ámbito de la actividad económica
y ciudadana, y la introducción de medidas de reducción de
empleo y derechos laborales.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO
denuncia que tras producirse en el ámbito privado un ataque
desmedido para la desregulación laboral, la depreciación
del convenio colectivo y la negociación colectiva a través
del descuelgue de convenios y del chantaje permanente a
trabajadoras y trabajadores para reducir sus salarios y condiciones de trabajo a cambio del mantenimiento del empleo,
ahora fijan su objetivo en el sector público, obviando que en
las administraciones, a través de decretos, se ha producido
una idéntica depreciación de las condiciones y negación de
una negociación colectiva efectiva y real obligada por ley.
“Este despropósito del montaraz grupo de empresarios, que
viene destacando por las inmorales declaraciones que realiza su presidenta, Mónica Oriol, pidiendo al Gobierno un
nuevo recorte de gasto público en los Presupuestos Generales del Estado, se hace a sabiendas de que en los últimos
tiempos se han destruido 400.000 empleos en el ámbito de
las administraciones públicas”,
Estos empresarios reclaman una reducción del peso de las
administraciones públicas en el conjunto de la economía
española de entre 40.000 y 90.000 millones de euros, cuando en este país el gasto público supone un 43’6%, frente al
49’9% de media de los países de la zona euro. Piden también cambiar el sistema de empleo público reformulando
el modelo de contratación, despido y remuneración, con el
objetivo ―entiende CCOO― de “debilitar cada vez más las
instituciones públicas, garantes de la construcción y consolidación del Estado social y de derecho, y que sea el capital,
por lo tanto el poder económico y financiero, el que brinde
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a la ciudadanía servicios públicos básicos que pagamos y
mantenemos entre todos y todas, cerrando aquello de lo de
todos para unos pocos”.
Los empresarios también avisan de su pretensión de “meterle mano” a las pensiones, caminando hacia “esquemas
mixtos” en los que una parte sea pública y otra pueda ser
la capitalización privada, en lugar de un sistema garantista
y redistributivo que vela por todas y todos, sobre todo por
aquellas personas que más lo necesitan, modelo que defiende CCOO.
Y por último, quieren que se profundice en la reforma laboral, “esa medida lesiva y tremendamente errónea que ha
supuesto la pérdida de empleo y de derechos de la gente
trabajadora de este país”.
Para CCOO, detrás de todo esto “se esconde un nuevo e
intolerable ataque de los discípulos del neoliberalismo más
feroz y salvaje contra los derechos de las personas que trabajan para las administraciones públicas y, por ende, contra
los derechos del conjunto de la ciudadanía a la que sirven
de forma profesional y con rigor. Otro ataque deliberado del
Círculo de Empresarios al sistema de convivencia democrática que, de momento, sirve de cauce para la vida y convivencia institucional y social española”.
FSC-CCOO rechaza y condena estas provocaciones y el talante que esconden, por lo que incrementará su compromiso
con las empleadas y empleados públicos ante el nuevo escenario de agresión que parece que se está articulando entre
patronales y Gobierno.



NÚM 132 octubre 2014

La Audiencia Nacional tumba el ERE de 200
personas en Unipost
La Audiencia Nacional da la razón a CCOO y anula el expediente de regulación de empleo de Unipost al considerar que
no se puede solapar dicho expediente con otro expediente de
regulación de empleo temporal
El sindicato ha interpuesto otra demanda en la Audiencia
Nacional para exigir el desbloqueo de la negociación del IV
convenio colectivo
El 23 de octubre, tras la demanda interpuesta por CCOO
contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que
pretendía llevar a cabo Unipost, la Audiencia Nacional ha
emitido la sentencia en la que tumba el ERE a 200 personas
en todo el Estado, al considerar que no se puede solapar un
ERE con un expediente de regulación de empleo temporal
(ERTE), en vigor, sin nuevas causas.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO
se opuso desde el principio al acuerdo pactado con las organizaciones sindicales UGT y USO el pasado febrero, que
recogía medidas tan severas como este ERE, rebajas salariales y mantenimiento del ERTE hasta la aplicación del ERE.
Medida, la del ERTE, que debía haberse dejado de aplicar el
1 de junio y que Unipost, con el aval de esas organizaciones
sindicales, continúa manteniendo.
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Para CCOO, con esta sentencia “se pone de manifiesto el
verdadero objetivo de la principal empresa postal privada
y que no es otro que ahorrarse costes, devaluar derechos y
amilanar a los 2.500 trabajadores y trabajadoras con una política del miedo que consiste en amenazar a la plantilla con
el despido para someterla”.
FSC-CCOO muestra su satisfacción por esta decisión, puesto que anula la medida más traumática posible. “Es un logro
para la plantilla de Unipost, la cual lleva años sufriendo la
presión de una Dirección que lo único que ha hecho en los
últimos años, con el consentimiento de UGT y USO, ha sido
devaluar derechos laborales y recortar los salarios”.
Demostrada la incapacidad negociadora de la empresa,
CCOO continuará acudiendo a los tribunales para defender
los derechos de la plantilla como así hizo el pasado 22 de octubre en la Audiencia Nacional cuando denunció a Unipost
por el bloqueo de la negociación del IV convenio colectivo.
Y seguirá peleando para que se reconozca la mayoría sindical representativa que ostenta en la empresa, pese a las
reticencias de la Dirección.
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Bases concurs de dibuix per la confecció de la postal
de la FSC per felicitació de les festes
La Federació de Serveis a la Ciutadania convoca la primera mostra de dibuixos per la confecció
de la postal de felicitació de les festes que cada any publica i envia a l’afiliació la FSC.
Aquest concurs de dibuixos està adreçat als fills i filles dels afiliats i afiliades de la FSC en dos
Categories:
A) 5-8 anys
B) 9-12 anys.
El tema del dibuix és: Reflectir el treball, sigui quin tipus de treball es vol realitzar de grans o
sigui la feina que fan els pares….
Les dimensions del dibuix serà de 110 mm alçada i 190 mm amplada, en sentit horitzontal. El
dibuix pot ser realitzat en qualsevol tècnica que permeti una reproducció fotomecànica per quadricromia. Sols pot haver una obra per participant.
El treball s’entregarà a la FSC-CCOO Via Laietana 16 7º planta 08003 Barcelona abans de dia 3
de desembre de 2014.. Al dors de l’obra presentada cal que consti nom i cognoms, edat, adreça i
telèfon així com nom del pare o la mare afiliat/da a CCOO amb el seu DNI.
Els premis consistiran en material educatiu i/o escolar per els dos primers de cada categoria .
Així mateix s’editaran els primers de cada categoria com a postal de la FSC que es publicarà i
s’enviarà al conjunt de l’afiliació com a felicitació de les festes
El Jurat està format per el company Pepe Galvez, membre de l’executiva de la FSC i premi nacional de cultura en l’apartat de còmic, i per el company Ernesto Priego de la secció sindical de
l’ORGT i dibuixant autor fins la data de les diferents postals de felicitació de festes de la FSC així
com de diverses portades de la nostra revista.
Tots els treballs restaran propietat de l’organització, que podrà realitzar exposicions amb ells o
utilitzar-los a les seves publicacions. Es poden demanar la devolució de les no premiades
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