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LA GRAN ESTAFA

Parlar d’estafa és parlar d’un delicte contra la propietat, contra el patrimoni propi per tal qu algú
se’n beneficií. I espoli ‘desposseir algú d’allò que
li pertany amb violència o iniquitat’, tot i que també ens trobem una accepció que ens diu que és el
‘botí del vencedor.
L’actualment moment social on creix la situació
de desigualtat social, on milers d’estalviadors han
perdut els seus dipòsits mercès a una gran estafa
com són les preferents, on milers de ciutadans perden cada dia la seva llar i se’ls aplica una llei hipotecària altament abusiva; és un moment on estafa
i espoli van junts, perquè ens estafen i espolien i
tot per beneficiar el capital financer i les èlits sociDIA 4 D’ABRIL DUES HORES DE VAGA DELS
als les quals tenen les seves expressions polítiques
TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PORT DE governant a Catalunya i a Espanya.
BARCELONA
Espoli també és la situació de milers i milers de
treballadors i treballadores on quotidianment ens
intenten arrabassar els drets econòmics i socials,
despenjant-se dels convenis, iniciant expedients
de regulació d’ocupació, acomiadant i en el cas
dels treballadors i les treballadores del sector públic mitjançant lleis de pressupostos, i tot mercès
a la reforma laboral del govern del PP i que CiU
va votar entusiaticament i amb ganes i fins i tot
volien més.
Estafa i espoli democràtic és també el que estem
vivint, perquè ningú nega la legitimitat del vot
electoral però és evident que els partits governants
no tant sols van mentir amb campanya electoral
sinó què diàriament menteixen quan diuen que no
hi ha alternativa, saben que sí perquè la seva és
una aposta ideològica per canviar el model social.
Així doncs ens trobem enmig d’una gran estafa i
DIES 29, 30 i 31 VAGA DELS TREBALLADORS I TRE- espoli social, democràtic, econòmic i laboral, que
BALLADORES DEL CREMALLERA DE NÚRIA EN DEFENSA encapçalen els governs dretans d’arreu d’Europa i
que controlen les relacions al sí de la UE.
DELS SEUS DRETS LABORALS, ECONÒMICS I SOCIALS
Calen canvis, profunds, de regeneració democràtica, per destarrar l’estafa i l’espoli, i també per
destarrar la corrupció. Combatre això és possible
i per això cal molta més democràcia i compromís
de regeneració.
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Treballadors de TV3: la sang de la tele

Els treballadors de TV3 van fer donació de sang el dimecres dia 27, aquesta és una de les mesures i accions mobilitzadores contra els intents de de desmantellar l’actual model de televisió pública i en defensa dels drets socials econòmics i laborals dels treballadors i treballadores
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SEGUIMENT MASSIU DE LA VAGA DE 12 HORES A TV3 .
Comunicat del Comitè d’Empresa
Més d’un 95% de la plantilla de TV3 ha seguit la vaga convocada per l’Assemblea de treballadors en resposta a
l’anunci del Consell de Govern d’una retallada substancial del pressupost de la Corporació per al 2013, que significaria una retallada d’un 25% del pressupot de personal i que posa en perill la plantilla i sobretot el model de la
televisió pública i nacional de Catalunya, ara que és més necessaria que mai.
Començada la vaga, els treballadors s’han concentrat en el punt de trobada de les instal·lacions de Sant Joan Despí i s’han
reunit en Assemblea, en què s’ha informat de l’anunci fet pel Consell de Govern i de l’assitència a la Comissió de Control
de la CCMA al Parlament.
També hi ha hagut nombroses intervencions de treballadors amb propostes diverses per fer més àmplia la resposta a les
amenaces contra TVC i per conscienciar la societat del que pot perdre si se segueix afeblint la Televisió de Catalunya i la
seva plantilla. S’han creat diverses comissions de treball que s’han reunit per separat en diferents indrets de TVC, mentre
que tots els llocs de treball han quedat deserts.
La programació ha resultat alterada substancialment, sense programació en directe ni informativa, i feta a base de sèries o
programes enllaunats.
D’altra banda dimecres de la setmana vinent es reunirà la comissió negociadora del Conveni i està previst un acte reivindicatiu de la plantilla per exigir el respecte a la negociació col·lectiva.
Les comissions de treball formades per treballadors estan preparant altres mobilitzacons que s’anunciaran oportunament.
El Comitè d’empresa valorem molt positivament la resposta de tots els treballadors tan pel que fa al seguiment de la vaga
com l’organització i la determinació que han tornat a demostrar per defensar TVC i els llocs de treball.
No tolerarem el desmantellament de la Televisió publica i nacional de Catalunya!
Comitè d’empresa de TVC

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 98 2na quinzena març 2013

EL PASSAT DIA 20 DE MARÇ, ELS TREBALLADORS DE L’ÀREA PÚBLICA VAN TORNAR A SORTIR AL
CARRERA CONTRA LES NOVES RETALLADES DEL GOVERN DE CiU. NO ÉS UNA CRISI ÉS UNA GRAN
ESTAFA AL CONJUNT DE LA CIUTADANIA, ÉS UNA AGRESSIÓ ALS DRETS DELS TREBALLADORS I LES
TREBALLADORES PER AFAVORIR LES ÈLITS SOCIALS
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A LLEIDA ELS TREBALLADORS DEL SECTOR PÚBLIC VAN ORGANITZAR, TAMBÉ EL DIA 20, UNA
XORIÇADA CONTRA L’ESTAFA SOCIAL

La intervenció decidida de CCOO aconsegueix la rectificació de Swissport a Barcelona

L’acord amb Swissport posa fi a la vaga a Barcelona
L’acord amb Swissport posa fi a la vaga a Barcelona. La vaga de la companyia Swissport a Barcelona, que estava prevista per als dies
18, 19, 23 i 28 de març, ha estat desconvocada gràcies a un acord al qual CCOO ha arribat amb l’empresa amb la intermediació de la
Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat. La intervenció decidida de CCOO aconsegueix la rectificació de Swissport
a Barcelona. A la reunió mantinguda el passat 12 de març, i després d’un debat sobre els punts que originen la convocatòria de vaga,
l’empresa es va comprometre a complir l’article 24 del conveni. L’empresa indica que quan hi hagi la possibilitat d’oferir canvis de jornada pel canvi de programació, aquesta oferta es farà valorant tots els condicionants i, en cas d’incidència, es tractarà de donar solucions
en el marc corresponent. El compliment de l’article 24, que es compromet a complir la companyia Swissport, passa per:- Informar dels
torns bàsics de cada temporada.- No s’aplicaran torns no consensuats.- Es realitzaran un màxim de cinc
canvis d’un dia en el còmput de quatre setmanes.- Els
canvis no afectaran els descansos setmanals. Sempre
que hi hagi algun canvi, aquest serà acordat amb el
treballador o treballadora afectat.- Els canvis afectaran de manera equitativa i rotativa aquest quadrant.Tots els canvis han de ser preavisats amb un mínim
de 48 hores d’antelació.- Es realitzarà una programació orientativa per facilitar la planificació de vacances. CCOO considera un avanç del ja aconseguit però
seguirà treballant, amb tots els mecanismes i les eines
al seu abast, per defensar i posar en valor els drets
dels treballadors i les treballadores.
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Èxit rotund de seguiment de
Barcelona

la vaga del sector de mercaderies de la província de

La vaga de mercaderies de la província de Barcelona ha estat tot un èxit, amb una afectació del 80% en els
diferents centres logístics repartits per la tota la província. Els treballadors han estat receptius i han secundat
l’aturada convocada per els tres dies ( 20,21 i 22 de març)
La vaga ha estat convocada en defensa del sector i en contra de les pretensions d’algunes empreses i patronals
d’aprofitar-se de la Llei 3/2012 (reforma laboral) que modificava el concepte de la ultraactivitat dels convenis en
negociació i així arribar a la data desitjada del 8 de juliol per despenjar-se del conveni col·lectiu.

Més de 2000 treballadors del sector, acompanyats de la direcció de la FSC i el Secretari General de la CONC, van
participar en la concentració el passat divendres 22 davant de la seu de la patronal TRANSCALIT
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Per l’obertura d’un procés negociador amb les comunitats autònomes, entitats municipalistes i agents socials

CCOO impulsa una campanya contra l’Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local

Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va presentar un informe sobre l’Avantprojecte de llei per a la
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local al Consell de Ministres del 15 de febrer del 2013, que preveu un seguit de
modificacions i atacs a l’autonomia municipal, als serveis públics a la ciutadania i als drets i l’ocupació dels empleats i empleades
públics locals, tant des del sector d’Administració local com des del conjunt de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de
CCOO de Catalunya, ens manifestem absolutament en contra de l’esmentat Avantprojecte de llei i exigim al Govern de l’Estat
la seva retirada i l’obertura d’un procés negociador amb les comunitats autònomes, entitats municipalistes i agents socials.
A tall de resum, destaquem algunes de les decisions i afectacions que conté l’Avantprojecte:
1. Aquells ajuntaments acollits a un pla d’ajust no podran prestar serveis voluntaris, després que en faci una valoració l’interventor/a, i si
no es garanteix que es compleixen els principis d’estabilitat pressupostària i financera. Això comportarà la desaparició de molts serveis
municipals no obligatoris, de manera que desapareixeran serveis a la ciutadania; s’instauraran, a la pràctica, municipis i ciutadans i
ciutadanes de primera, segona o tercera categoria, i en quedaran afectades les plantilles municipals.
Les entitats municipals constituïdes d’aquests ajuntaments, si no compleixen els principis d’estabilitat financera a 31 de desembre del
2014, s’hauran de dissoldre.
2. Els ajuntaments de menys de 20.000 habitants no podran mantenir determinats serveis, després de ser avaluats els serveis municipals
en el seu conjunt, i aquests seran traspassats a les diputacions (durant un mínim de cinc anys), que n’assumiran la titularitat i la gestió.
El personal laboral serà subrogat i el personal funcionari mantindrà el servei actiu al seu ajuntament. A Catalunya, de 947 municipis
només 73 tenen més de 20.000 habitants.
Aquests ajuntaments hauran de traspassar les consignacions econòmiques i els mitjans necessaris, i les diputacions establiran els preus
i les taxes públiques i en faran la recaptació, alhora que també podran externalitzar a empreses privades els serveis, amb la subrogació
del personal laboral.
3. Els ajuntaments de menys de 5.000 habitants que es trobin en la mateixa situació del punt anterior seran intervinguts per les diputacions.
L’alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores no podran cobrar cap retribució salarial. A Catalunya, hi ha 737 municipis de menys de
5.000 habitants.
4. Desapareixen competències obligatòries dels ajuntaments, com per exemple:
• Control sobre begudes i aliments
• Obligació d’escorxador en poblacions de menys de 20.000 habitants
• Dispensar serveis de lectura descentralitzada a partir de 30.000 habitants
• No hi ha cap referència a l’obligació de transport adaptat a partir de 50.000 habitants.
• Desapareix l’atenció social primària.
• Les competències en salut i educació correspondran a les comunitats autònomes, que podran delegar en els ajuntaments.
• S’eliminen moltes llicències municipals.
• S’eliminen les polítiques per promoure la igualtat de gènere, la integració...
5. Aquestes mesures tindran un impacte negatiu incalculable en els serveis que es presten a la ciutadania, en uns moments tan complicats
com els actuals, i quan són més necessaris que mai els serveis de proximitat. Es vulnera, així, el principi constitucional d’igualtat de
drets i es perjudica la gent que més ho necessita.
6. Això tindrà una gran incidència en serveis públics com els serveis socials, les escoles bressol, les escoles de música i dansa, els
serveis educatius complementaris, la promoció econòmica, les polítiques actives per l’ocupació, les activitats culturals... La supressió
de serveis bàsics de proximitat, socials, de salut o d’atenció especialitzats perjudica el conjunt de la ciutadania en tant que minva de
manera profunda l’estat del benestar.
Tot això, afectarà doblement les dones. En efecte, suposarà posar en perill les polítiques d’equitat de gènere, eliminar recursos i serveis
socials i de salut, minar la igualtat d’oportunitats, suprimir llocs de treball de sectors feminitzats i posar més obstacles a l’accés de les
dones a la presa de decisions.
7. L’Avantprojecte posa en risc un nombre considerable de llocs de treball. A Catalunya, és possible que es perdin 30.000 llocs de treball,
i també les condicions de treball per al personal de les administracions locals.
8. Des del Govern de l’Estat es vulnera l’Estatut de Catalunya, ja que no es respecten les competències del Govern de la Generalitat ni el
dret a l’autonomia municipal, recollides en la Carta europea d’autonomia local, ratificada pel Govern espanyol el 20 de gener de 1988,
i en la Constitució espanyola.
Des de CCOO, impulsem una campanya dirigida als grups municipals de cada ajuntament, per instar l’adopció d’acords en els plens
municipals contra aquest Avantprojecte, alhora que iniciarem contactes amb les entitats municipalistes catalanes i el Govern de la
Generalitat de Catalunya per trobar i consensuar les possibles actuacions en defensa de l’autonomia municipal, les competències i els
serveis propers als ciutadans, i la defensa dels empleats i empleades públics. CCOO també ha elaborat un document d’alegacions a
l’avant projecte de llei que hem difós darrerament i que trobareu al web estatal de la FSC-CCOO http://www.fsc.ccoo.es
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La mobilització sí que dóna resultats

La Diputació de Barcelona cedeix i retira de l’ordre
del dia del ple de demà els punts lesius per als drets
dels treballadors

Contra la privatització del registre
civil

Un procés de mobilització unitari i la tancada de delegats
i delegades durant el dia 21 de març han possibilitat que el
govern de la Diputació de Barcelona retirés de l’ordre del
dia de la sessió del ple prevista per demà, dia 22, tots aquells
punts lesius per als drets dels treballadors i treballadores, que
comportaven pèrdua de drets laborals, econòmics i socials.

Davant de l’onada privatitzadora i, per tant, excloent
de la majoria de la societat, i de manera concreta en el
cas del Registre Civil, CCOO i la resta d’organitzacions
sindicals presents a l’àmbit de l’administració de justícia
han realitzat avui una nova concentració davant del
Registre Civil únic de Barcelona i han recollit signatures
Així mateix el govern de la Diputació ha acceptat obrir les contra la privatització d’un servei públic essencial per a
la ciutadania, perquè la justícia no ha de ser un element
negociacions amb els representants legals dels treballadors.
de lucre i negoci privat al servei del benefici d’uns pocs a
CCOO felicita els treballadors i les treballadores de la costa de la majoria.
Diputació de Barcelona que amb la seva mobilització han fet
possible aquest fet demostrant que la pressió i la mobilització
sí que és útil.

David Toribio Coordinador de l’ Agrupació de Justícia de
CCOO realitzant declaracions
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Garantia dels drets del personal que passa a les subcontractes Grup Constant i Optima Lesan

Acord a PortAventura, ratificat per l’assemblea de treballadors
El Comitè d’Empresa de PortAventura, format per CCOO i UGT, ha arribat a un acord amb l’empresa que ha estat ratificat
a l’assemblea celebrada ahir a la tarda. L’acord garanteix els drets dels treballadors que passen a les subcontractes Grup
Constant i Optima Lesan.
El passat dia 20 de març es va convocar assemblea de treballadores i treballadors afectats per la proposta de PortAventura
d’externalitzar determinats serveis del parc i contractar-los mitjançant les empreses Constant i Optima. En l’assemblea es
van exposar els punts de l’acord que, després de un llarg període de negociació, es va considerar beneficiós per a ambdues
parts.
Aquest acord preveu:
- Que les empreses Constant i Optima hauran de respectar, per a les treballadores i treballadors afectats, el conveni
PortAventura fins a finals del 2014.
- A partir de l’1 de gener de 2015 s’aplicarà el conveni de cada empresa Contant i Optima, sense perjudici de la pèrdua de
salari, i es generarà a aquest efecte un complement no compensable ni absorbible amb els increments que puguin produir-se
més enllà del 2014.
- Fins al 31 de desembre del 2014 es respectaran els drets d’utilització de menjador de treballadors de PortAventura al preu
que marca aquest conveni. També s’habilitaran unes zones determinades als vestuaris per al personal subrogat, tant en els
edificis del parc com en els hotels, i també es garantirà per a aquests treballadors i treballadores el transport intern fins a
finals del 2015. A partir del 2015, Optima el facilitarà als seus treballadors i treballadores.
- Per als anys 2013 i 2014 es garantiran els 4 passis temporada per a cada treballador igual que per al personal del parc.
- Les empreses Constant i Optima es comprometen a mantenir en el mateix centre de treball al personal subrogat de
PortAventura, exceptuant aquells casos en els quals es produeixi alguna de les causes objectives regulades per la llei i
PortAventura es compromet a imposar a la nova empresa contractista, en el cas de substitució de les empreses Constant i/o
Optima, l’obligació de subrogar els treballadors i treballadores que continuïn prestant serveis en les esmentades empreses.
CCOO i el comitè d’empresa celebren que finalment s’hagi pogut arribar a un acord que garanteixi els drets dels treballadors
i els llocs de treball.
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Vueling : Conversió de contractes de TCP eventuals en fixos

D’acord amb l’article 10 del nostre Conveni col·lectiu (conveni signat per CCOO), el percentatge de TCP indefinits ha
de ser del 65% de la plantilla en temporada baixa. Com cada any, des de CCOO vam elaborar un estudi sobre el nombre de
TCP programats entre el 15 d’octubre del 2012 i el 15 de març d’aquest any, per realitzar posteriorment el càlcul de TCP
que seran convertits a indefinits aquest any 2013.
Des de la Secció Sindical de CCOO, podem avançar que segons les nostres dades, l’empresa haurà de fer gairebé a l’entorn
de 120 contractes indefinits, dels quals el 80% serà per rigorós ordre de borsa de treball i el 20% restant serà a lliure elecció
de l’empresa.
Ens felicitem per aquesta excel·lent notícia, que dóna la possibilitat a les persones que estan amb contracte temporal de
passar a formar part de la plantilla fixa i obtenir, així, una estabilitat laboral, tan escassa desafortunadament avui en dia.
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I Conferència del Sector de Telecomunicacions de Catalunya

El 21 de març es va celebrar, a la seu de CCOO de Barcelona, la constitució i el I Congrés del Sector de Telecomunicacions de la FSC
- CCOO, al qual estaven convocats 50 delegats i delegades en representació de totes les seccions sindicals de Catalunya.

El Congrés va començar amb el reconeixement a tots els companys i companyes que, fins en aquest moment, participaven
en la coordinadora encarregada d’atendre les seccions sindicals del nostre sector a Catalunya, especialment a la seva
responsable, Matuxa Ruiz.
Posteriorment, es va produir un debat entorn del pla de treball
presentat, en el qual es recullen les línies d’actuació per als
propers quatre anys. El document presentat amb les aportacions
del debat va ser aprovat per unanimitat.
Finalment, es van escollir els òrgans de direcció. Hi havia una
única candidatura, tant per al càrrec de coordinador del sector, per
al qual va sortir elegit Rafael Ruficandis, com per a la Comissió
de Coordinació, que estarà formada pels companys i companyes
Juan Pedro González, Jaume Alvarez, Elvira Moreno, Cristina
Fernández, Ana Blado, Carlos Orsi, Horaci Bleda i Rafael
Rufiandis.
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