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per garantir les necessitats de les persones.
Exigim que totes les polítiques públiques siguin sensibles
a les diferències i a les desigualtats de gènere, i que la
negociació col•lectiva arribi al conjunt de la població
treballadora abordant les necessitats de les dones.
Aquest 8 de Març, donem el nostre suport, amb força,
a totes les propostes que en aquests moments són a
l’agenda sindical, política, social i econòmica, i molt
especialment a:

CCOO de Catalunya ens sumen a les denúncies, a les
reivindicacions i a les mobilitzacions internacionals del
8 de Març per un treball i una vida amb drets, justícia i
llibertat per a les dones.
Denunciem la mentida i la hipocresia dels governs espanyol i
català, que ens parlen de recuperació econòmica i de creació
d’ocupació. Dia darrere dia es destrueix ocupació, que, minsament,
és substituïda per llocs de treball precaris: temporals, a temps
parcial, amb distribució irregular de jornada, baixos salaris i sense
drets.
Denunciem que les condicions d’ocupació estan generant
l’augment de la població ocupada en el llindar de la pobresa, amb
un impacte més gran en les dones, lluny del que caldria esperar en
una societat democràtica i en la qual encara persisteixen la bretxa
salarial i la bretxa en les pensions.
Denunciem les polítiques públiques basades en les retallades i en
la privatització del sistema públic per atendre les necessitats de la
població (salut, educació, situacions de dependència, dret
a l’habitatge i un llarg etcètera), i que en les dones generen
desigualtat, discriminació i exclusió social com a ciutadanes i com
a treballadores de la sostenibilitat de la vida, les quals veuen com
dia a dia augmenten les seves càrregues de treball.
Denunciem la falta de polítiques públiques i de pactes socials
per fer front als drets centrals de les dones, com per exemple el
dret a la llibertat, al propi cos i a una vida lliure de violència. Els
estereotips de sexe continuen atacant la societat i les dones. Amb
les reivindicacions i les mobilitzacions dels moviments feministes
i socials hem aconseguit la frenada de la reforma del dret a
l’avortament, però la llosa de la reforma encara està pendent. La
violència masclista en l’àmbit de la parella i en el de la feina
continua essent una realitat silenciada en la nostra societat.
CCOO de Catalunya reivindiquem polítiques públiques i laborals
que posin fi a la precarietat laboral i que garanteixin condicions de
treball i de vida amb drets per a totes les dones, especialment per a
les que pateixen un plus de precarietat: les dones joves i les dones
migrants.
CCOO de Catalunya manifestem el nostre compromís per
aconseguir una societat que posi les persones al centre. I per això
cal plena ocupació amb drets i serveis públics universals i de
qualitat
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- Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere efectives
per crear ocupació real, de qualitat i amb drets.
- Accions efectives davant la precarietat laboral, que eradiquin
la bretxa i la discriminació laboral, i que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats en la promoció de les dones, en la seva formació i
en la seva carrera professional.
- Impuls de la negociació col•lectiva sectorial i d’empresa, dels
plans d’igualtat i de les mesures com els protocols d’assetjament
sexual i per raó de sexe per fer front a les desigualtats de les
dones en les feines remunerades.
- Garantia dels drets d’igualtat en sectors feminitzats amb
segregació horitzontal.
- Aprovació i desenvolupament de la ILP de la renda bàsica de
ciutadania i de la ILP d’habitatge contra els desnonaments i la
pobresa energètica.
- Desenvolupament amb recursos de la Llei 5/2008, del dret de
les dones a eradicar la violència masclista, i aprovació i
desenvolupament del Pacte nacional contra la violència a les
dones.
- Garantia dels drets sexuals i reproductius, del dret al propis cos
i del dret a l’avortament lliure i gratuït. Recordem al Parlament
la seva resolució de desenvolupar a Catalunya els mitjans per
aconseguir-ho.
- I, finalment, en un any amb convocatòria d’eleccions municipals,
autonòmiques i estatals, cal recordar als diversos partitsque
les polítiques han de donar resposta a les desigualtats socials
i de gènere, i que sense la participació de les dones no hi ha
democràcia.
Reclamem també acció i per això us convoquem a participar
activament a les convocatòries de CCOO de Catalunya i a
lesunitàries del moviment feminista:8 de març, a les 12 del matí, a
la plaça de la Universitat, de Barcelona, manifestació unitària.
9 de març, a les 9.30 del matí, a la seu de Via Laietana, de Barcelona,
jornada d’acció central de CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat/dones/8marc2015
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Molt més que un victòria electoral:
Revalidar per cinquena vegada la CCOO guanya les eleccions sindicals a
l’empresa Saika Parc de Barcelona
majoria a ACESA INVICAT
CCOO guanya les eleccions sindicals a l’empresa ACESA INVICAT, i ho fa per una àmplia majoria absoluta, després d’un
període complicat, amb una negociació de conveni complicada, amb
un agrupament d’àmbits electorals que feia que desapareguessin
diferents comitès i per tant una reducció de representants a elegir.
I malgrat totes aquests circumstàncies que , en termes generals
sempre afecten molt més a qui té la majoria sindical per el desgast
que comporta, malgrat tot, CCOO revalida de manera sobrada la
majoria sindical, renova la majoria absoluta i incrementa el seu
diferencial amb el següent sindicat.
CCOO aconsegueix quasi bé el 70 % de la representació, un
69,35%, i un total de 37 delegats i amb una molt alta participació
de la plantilla. Aquesta és una fita molt important per afrontar el
futur més immediat en el conjunt de les autopistes.
Les dades globals en percentatge i delegats electes per sindicats
són les següents:
CCOO: 37 representants (69,35%)
UGT: 8 representants (17,79%)
USO: 6 representants (9,67%)
CGT: 2 representants (3,22%)

CCOO guanya i incrementa la seva representació a l’empresa,
doblant en nombre de vots els obtinguts per la suma de las altres
candidatures.
CCOO passa a tenir 6 delegats, incrementa així un delegat. La UGT
perd un delegat i passa a tenir-ne 2, i la candidatura independent
manté el delegat que ja tenia.
Amb aquest resultat es fa palès el bon treball de CCOO que ha
estat valorat positivament pels treballadors i treballadores de
l’empresa.

CCOO aconseguix la majoria absoluta

Magnífic resultat electoral de CCOO
a l’Ajuntament de Barberà del
Vallès
CCOO guanya les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Barberà
del Vallès donant la volta als resultats que es van produir l’any
2011. El bon treball sindical dut a terme per CCOO aquests 4 anys
ha estat valorat molt positivament per la plantilla, que ha premiat
amb el seu vot les candidatures de CCOO, molt especialment entre
el personal laboral de l’Ajuntament, on CCOO ha donat la volta de
manera espectacular al resultat de fa 4 anys.
El resultats són els següents:
Funcionaris ara
CCOO: 5
SPPM-CAT: 4
Mateixos resultats que el 2011.
Laborals ara
CCOO: 6
CGT: 2
UGT: 1
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El 2011:
UGT 7
CCOO 2
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CCOO revalida novament la
seva majoria a l’Ajuntament
de Santa Perpètua de la Mogoda
CCOO torna a revalidar la seva majoria sindical a l’Ajuntament
de Santa Perpètua de la Mogoda. Malgrat les dificultats viscudes,
el treball dut a terme per la secció sindical de CCOO ha estat novament validat per la majoria dels treballadors i treballadores de
l’Ajuntament de Santa Perpètua, que continua sent l’opció sindical
majoritària des dels primers processos d’eleccions sindicals. Les
candidatures de CCOO han obtingut un 47,15 % dels vots.
Els resultats són els següents:
Funcionaris ara
CCOO: 2
UGT: 2
SPPM-CAT: 2
CSIF: 3

CCOO millora el resultat
electoral a l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat
En les eleccions sindicals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, els representants de CCOO han millorat el nombre de representants al comitè d’empresa, i ha passat de 5 a 6 delegats i
delegades.
Amb una junta de personal de 9 delegats, CCOO n’ha obtingut 3 i
el comitè d’empresa, 3 més.
Amb aquest resultat es trenca la majoria absoluta de la UGT als
òrgans de representació del consistori.
En una situació tan difícil, felicitem els companys i companyes
de la secció sindical i els seus responsables per haver superat els
resultats anteriors.

El 2011
CCOO: 3
UGT: 3
SPPM-CAT: 3
Laborals ara
CCOO: 9
UGT: 2
CSIF: 2
El 2011
CCOO: 7
UGT: 2
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CCOO denuncia el fitxatge d’un
nou director d’Estratègia i Marca a
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA) per un sou
de més de 100.000 euros anuals
Un fitxatge escandalós
El director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Brauli Duart, fitxa un nou director d’estratègia per
substituir Ramon Mateu, que ha deixat la Corporació. El nou
directiu, Andreu Joan Martínez Hernández, prové de la Conselleria d’Interior, on ha exercit de Director de Seguretat nomenat
el 2011 per Felip Puig.
La designació d’Andreu Martínez com a nou director d’estratègia de la CCMA s’ha conegut el mateix dia en que la Direcció
de TVC ha justificat al Comitè d’empresa l’externalització del
programa “Dinamiks” per falta de personal.
Fa temps que reclamem que es pugui contractar per fer substitucions de treballadors i per atendre els pics de feina. La Direcció
al•lega que per instruccions del Govern i prohibicions de les
lleis no es pot contractar els treballadors necessaris per mantenir la producció interna.
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A causa del PAC polític que ens han fet, i de l’embargament de
la contractació temporal, hi ha departaments en què la càrrega
de treball està provocant problemes greus. És el cas dels Serveis
Artístics, on les llargues jornades i la pressió de la planificació
estan portant la situació al límit de la salut de les persones.
També estem reclamant l’ampliació de jornada dels treballadors
a temps parcial forçosos, i no hi ha manera. No es fa efectiva la
jornada completa ni en els casos autoritzats per Funció Pública,
com els OPI’s (operadors d’imatge), i resten pendents 6 redactores i un tècnic de canvi de formats a qui la Direcció regateja
l’ampliació de jornada necessària.
És un escàndol que en aquestes circumstàncies el director de la
CCMA, Brauli Duart, faci un fitxatge extern per substituir un
directiu que cobrava més de cent mil euros l’any.
Exigim que la recuperació que ha començat arribi a la plantilla
que suporta acomiadaments i retallades des de fa anys. Cal reobrir la contractació temporal on sigui necessari, cal acabar amb
les retallades i fer fora el RAV (Reducció Acord de Viabilitat)
d’una vegada per sempre.
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Mobilitzacions #VagaNoÉsDelicte
El 18 de febrer del 2015 ha tingut lloc una jornada d’acció mundial en defensa de les llibertats i del dret de vaga, impulsada per
la Confederació Sindical Internacional (CSI), a la qual pertany
CCOO de Catalunya.
A Barcelona, hi ha hagut una concentració a les 17.30 h davant la
Delegació del Govern (carrer de Mallorca, 278), amb la consigna #VagaNoÉsDelicte | #HuelgaNoEsDelito. Al mateix temps, hi
havia mobilitzacions a Girona, Tarragona i Lleida, i aquests dies
s’han anat presentant mocions de suport a diferents ajuntaments
catalans.
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20 Anys de BarnaSants exposició de
fotografies a les Cotxeres de Sants,
on tot va començar fa 20 anys amb
en Pere Camps al cap davant !

Imatges preses amb el mòbil de Lluís Filella
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Després de 4 dies de vaga a l’Ametlla del Vallès

CCOO denuncia que l’Ajuntament
Acord final en les negociacions a de Montornès es nega a subrogar a
Nissin, gestor logístic de Sharp 29 treballadors
Després de 4 dies de vaga, amb guàrdies de 24 hores a la porta del
magatzem, després d’un intent de vulneració del dret de vaga per
part de l’empresa i llargues hores de negociació intensives, el divendres dia 13 de febrer es va aconseguir un acord amb la direcció
de Nissin.

La decisió del govern municipal de Montornès de gestionar de manera directa les instal·lacions esportives de la ciutat , fet que des
del sindicat es valora positivament, però opinen que no pot deixar
a l’atur a les 29 persones que hi treballaven a l’empresa Gestió
Esport Montornès S.L. que, fins fa poc, era la concessionària.

L’acord és catalogat pels treballadors i treballadores de Nissin Espanya com a satisfactori. En l’acord es desvetlla finalment el futur
dels companys i companyes del centre de l’Ametlla del Vallès,
que no és un altre que la finalització de la seva relació laboral per
cessament de l’activitat de l’empresa, però amb unes indemnitzacions dignes.

CCOO exigeix a l’Ajuntament de Montornès que, en aplicació de
l‘article 44 de l’Estatut dels Treballadors, subrogui als treballadors
i treballadores de l’empresa que ha deixat de tenir la concessió
del servei, tal com resolt la Inspecció de Treball en resposta a la
denúncia interposada pel sindicat.

Recordem que el conflicte es va originar el passat dia 10 de febrer
després de diversos mesos de reclamació d’informació per part
dels treballadors i treballadores. Aquesta falta d’informació només
tenia la intenció de portar als treballadors i treballadores, en alguns
casos amb més de 26 anys d’antiguitat, al final de la seva vida
professional a l’empresa i als corresponents acomiadaments sense
cap tipus de reconeixement ni millora.

Comissions Obreres rebutja la situació generada per l’actitud de
l’Ajuntament, que ha afavorit l’acomiadament de la plantilla de
Gestió Esport Montornès S.L,els quals van rebre ahir, al carrer,
les cartes d’acomiadament, mentre esperaven a l’entrada de les
instal·lacions on hi havien estat concentrats sense poder accedihi.

L’actitud ferma d’aquests companys i companyes, al costat de la
determinació de la seva delegada de CCOO, per aconseguir una
sortida digna de tota la plantilla, el suport de tots els delegats i delegades de CCOO que d’una manera o una altra han participat en
aquesta lluita, al costat del suport del sindicat comarcal i el Sector
de Carretera de CCOO, han aconseguit una important millora en
línia amb les reivindicacions d’aquests treballadors.
Cal destacar que el moviment de totes les persones que s’han vist
involucrades en aquesta lluita demostra que, per a CCOO, la reivindicació de 7 persones és igual d’important que quan lluitem
pels drets de col·lectius més grans.
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