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Conferència:
“El model sindical escandinau.
Claus i reptes actuals”

número 137

EDITORIAL
18 d’abril, dia d’acció global contra
els tractats de lliure comerç
Participa en els actes i manifestacions que convoquin a la teva ciutat

La Fundació Cipriano García conjuntament amb la Secretaria d’Internacional,
Migracions i Cooperació de CCOO de Catalunya presenten una sèrie de debats L’Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió
sobre els models sindicals europeus.
(TTIP) és una proposta d’acord que s’està negociant entre Estats Units i la Unió Europea de maLa primera de les sessions està dedicada al model sindical escandinau, al qual es nera opaca fins que la ciutadania ho ha denunciat
fa referència sovint com a exemple dels beneficis associats al model d’estat del públicament. No és l’únic, també estan negociant
benestar nòrdic, tot i que en l’actualitat també es troba enfrontat amb les tensions de manera fosca un tractat per a la liberalització
liberalitzadores associades a la crisi i a l’ofensiva neoliberal. Per conèixer les total de tots els serveis (TISA).
seves claus i els reptes principals comptarem amb Krister Andersson, secretari
general de la LO de la regió més industrialitzada de Suècia.
L’acte tindrà lloc el proper dimecres, 25 de març del 2015, a la sala 11 de la 1a
planta de la seu central de CCOO de Catalunya a les 16 hores
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Comissions Obreres condemna els atacs
terroristes a Tunísia
Aquests atemptats intenten desestabilitzar el procés de
transició democràtica a Tunísia i a la regió
CCOO ha manifestat la seva solidaritat a les organitzacions sindicals de Tunisia i els ha expressat les seves condolences pels
atemptats del passat dia 18 al Parlament tunisianes i en el museu
del Bard. El moviment sindical tunisià i especialment la Unió General de Treballadors de Tunísia UGTT) ha alertat en nombroses
ocasions en els anys passats del perill del terrorisme al seu territori
com una de les més greus amenaces al seu procés de transició.
Els atemptats han ocorregut en les vespres de la celebració del
Fòrum Social Mundial de Tunísia 2015, que se celebra al país del
23 al 29 de març en suport simbòlic a les aspiracions de llibertat,
democràcia, participació pacífica i construcció democràtica que
des de 2011 ha expressat la ciutadania tunisiana.
El Comitè d’Organització del FSM de Tunísia 2015 ha declarat que
les activitats del mateix es mantindran com una ràpida resposta del
moviment social, civil i els actors polítics tunisians que s’oposen
al terrorisme. El Comitè ha apel·lat en un comunicat públic al suport de les forces democràtiques del món sencer per enfrontar la
violència i el terrorisme.
El Comitè d’Organització del FSM ha fet així mateix una crida a
totes les organitzacions components del FSM a redoblar els seus
esforços de mobilització perquè la convocatòria sigui un èxit “amb
la finalitat d’assegurar la victòria de la lluita civil i pacífica contra
el terrorisme i el fanatisme religiós que amenacen la democràcia,
la llibertat, la tolerància i la convivència”.
La Confederació Sindical Internacional (CSI) i el seu regional
àrab Àrab Trade Unió Confederation (ATUC), el sindicat tunisià
UGTT i nombrosos sindicats europeus, americans i africans entre
els quals es troba CCOO tenen previstes nombroses activitats en
el marc de la seva assistència al FSM 2015 en solidaritat amb el
poble tunisià i la seva lluita per assegurar un procés de transició
democràtica al país.

federació de serveis a la ciutadania

La dotzena emissió de monedes
commemoratives Herència Europea,
una altra patinada del Govern

La sortida al mercat numismàtic de la dotzena sèrie de monedes de
col·lecció del Programa Europa, l’emissió del qual commemora
els 70 anys de pau a Europa després del final de la Segona Guerra
Mundial en 1945, ha aixecat una considerable polseguera mediàtica, especialment referida a la inserció en el revers de les monedes
de la llegenda 70 AÑOSDE PAZ.
La FNMT procedeix a la fabricació, sota la supervisió, tutela i
vigilància del Ministeri d’Economia i Competitivitat que, a través
de la Secretaria General del Tesor i Política Financera, governa
i té les competències reconegudes en la legislació vigent per a
l’encunyació de moneda.
Referir-se a Espanya als “AÑOS DE PAZ” és francament inoportú
i porta a la memòria d’una part important de la població, la ignominiosa campanya franquista que elevava la figura del dictador a
la categoria de pròcer de la pau entre les i els espanyols, campanya
amb la qual van commemorar els vencedors de la Guerra Civil els
25 anys de dictadura franquista.
Un règim constitucional, una Administració democràtica, un servei públic, han de tenir i demostrar una especial sensibilitat enfront
d’aquells aspectes que han llastrat la convivència de la ciutadania
en liquidar les llibertats polítiques i civils, per la qual cosa ha de ser
especialment acurat amb fer ús d’expressions o invocacions emocionals que puguin danyar els records i les memòries col·lectives
de la població sotmesa als capritxos de governants cruels.
El Ministeri d’Economia i Competitivitat hauria de donar explicacions, retirar l’emissió i estar més encertat en el futur sobre els
lemes que tria per al llançament de les col·leccions que té sota el
seu control i tutela.
Al mateix temps, CCOO lamenta profundament la patinada institucional i critica severament la falta de sensibilitat que el Govern,
per si mateix o a través dels seus organismes delegats, han manifestat en aquest cas, s’està produint un greu dany reputacional
sobre el treball de la Fàbrica de la Moneda i els seus treballadors
i treballadores, en un context especialment difícil per a aquesta
empresa,
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I Concurs de relats curts
FSC-CCOO estatal edita una guia pràctica “La salut en el treball”
sobre incapacitat temporal i mútues
La Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO estatal ha
editat una guia amb la finalitat de clarificar els nombrosos dubtes
que els treballadors i treballadores tenen a l’hora d’enfrontar-se a
un accident de treball o a una mútua. Els canvis legals han fet més
necessari que mai abordar aquest tema a través d’una guia que
pretén amb un llenguatge senzill i clar ser una referència per la
seva utilitat per a tots els treballadors.
Avui són moltes els dubtes que ens assalten a les persones
treballadores quan emmalaltim o patim un accident laboral. Què
és en concret una mútua? El que m’ha ocorregut és un accident de
treball o no? Qui pot citar-me a una revisió? M’han donat l’alta,
però no em trobo bé, què faig? Haig de percebre el 100 % dels
meus honoraris durant el període de baixa laboral? La mútua no
deixa de trucar-me, això és legal?
A CCOO reclamem la defensa de la salut laboral i el dret a un
lloc de treball digne i saludable, a través de l’enfortiment de la
participació dels serveis públics en tots els aspectes, des de la gestió
fins al tractament de les malalties, per la seva provada eficàcia,
qualitat de l’ocupació i absència d’interès comercial. L’activitat de
les mútues ha d’anar reduint-se a un mer complement d’un servei
públic general de qualitat i per tots i totes.
A causa dels últims canvis introduïts a la normativa sobretot
referent a les mútues i la Seguretat Social i amb l’ànim de tractar de
respondre a aquestes preguntes, i a alguna més, incloent-hi algun
exemple pràctic, la Secretaria de Salut Laboral i Medi Ambient de
la FSC-CCOO estatal ha elaborat aquesta guia.
És aquest un assumpte complex en el qual el treballador o
treballadora sol convertir-se en l’element més feble i que al seu torn
coincideixen aquests dubtes just quan hem patit un contratemps
laboral o sense més, estem malalts.
Confiem en la utilitat d’aquesta guia i animem totes les persones
treballadores a consultar amb el sindicat quan necessitin més
suport i assessorament.

La FSC-CCOO estatal organitza aquest concurs per brindar-te
l’oportunitat que narris, mitjançant un relat breu, la teva història de
salut en el treball. Aquella que recull quins són les teves inquietuds
davant el present i el futur, les teves experiències passades, o les
teves aportacions al món laboral. El termini de lliurament finalitza
el 10 d’abril.
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO vol brindar-te
l’oportunitat que narris, mitjançant un relat breu, la teva història de
salut en el treball. Aquella que recull quins són les teves inquietuds
davant el present i el futur, les teves experiències passades, o les
teves aportacions al món laboral. Per conèixer i comprendre la
salut tant de persones com d’organitzacions, cal partir de les
sensacions i percepcions dels seus protagonistes.
En paraules de l’Organització Mundial de la Salut: “Un entorn
de treball saludable és aquell en el qual els treballadors i caps
col·laboren en un procés de millora contínua per promoure i protegir
la salut, seguretat i benestar dels treballadors i la sostenibilitat de
l’ambient de treball sobre la base dels següents indicadors:
- La salut i la seguretat concernents a l’espai físic de treball.
- La salut, la seguretat i el benestar concernents al mitjà psicosocial
del treball incloent l’organització del mateix i la cultura de
l’ambient de treball.
- Els recursos de salut personals a l’espai de treball, i les formes en
què la comunitat busca millorar la salut dels treballadors, les seves
famílies i d’altres membres de la comunitat”.
És el teu entorn de treball saludable? És impossible conèixer de
forma adequada la salut en les condicions de treball sense comptar
amb les persones que diàriament es troben en el seu lloc de treball.
Per això, explica’ns el relat del teu dia a dia, o les teves reflexions,
perquè junts puguem abordar els canvis necessaris de cara a
aconseguir un entorn laboral saludable.
Per a la difícil tasca de triar un guanyador o guanyadora, hi haurà
un jurat compost per tres persones: Dolores Llimona, llicenciada
en Dret, funcionària del Cos Superior d’Inspectors de Treball i
Seguretat Social i directora del INSST; Pepe Gálvez, economista,
sindicalista, guionista, expert i crític de còmics; i Francisco J.
Cabezos, secretari de Salut Laboral i Medi ambient de la FSCCCOO. El jurat revisarà els textos rebuts i té previst dictaminar el
premi el dia 28 d’abril, coincidint amb el dia internacional de la
seguretat i salut en el treball.
Per a més informació: http://www.fsc.ccoo.es/
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APLICACIÓ DE LA RETALLADA DEL
5% DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
A LA DEVOLUCIÓ D’AQUEST MES
DE MARÇ DELS 44 DIES DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DEL 2012
CiU: El govern de les retallades

El Govern de la Generalitat, amb una interpretació jurídica surrealista i il·legal recuperà la retallada del 5% que va aplicar a l’any
2012 i que després va retirar quan el Govern de l’Estat va adoptar
la mesura de retallar tota la paga extraordinària de desembre del
2012. Això tindrà com a conseqüència que molts companys i companyes cobraran aquest mes de març menys diners dels 44 dies a
què tenen dret, ja que el Govern s’apropia d’un 5% de les retribucions de cada treballador/a, corresponents a l’any 2012.

Signatura del tercer Conveni de lleure
educatiu i sociocultural
El dimarts, 10 de març del 2015, a les 10.00 h, s’ha dut a terme la
signatura del tercer Conveni de lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya a la seu de CCOO de Catalunya a Barcelona.
Després d’un llarg procés de negociació (1.540 dies), finalment la
mesa negociadora, formada per les patronals ACELLEC, ACCAC
i LA CONFEDERACIÓ i els sindicats CCOO i UGT, s’han reunit
per signar l’acta de tancament del procés negociador.
CCOO valorem positivament el resultat, que millora substancialment les condicions que establia el segon conveni.

Explicat breument, si la part que no ens retornaran de la paga extra
de 2012 no arriba al 5% del total de retribucions de cada treballador/a corresponents a l’any 2012, llavors la Generalitat aplicarà en
nòmina un descompte a l’import d’aquests 44 dies que faci arribar
a aquest 5%.

Entre d’altres, s’han aconseguit millores en els permisos retribuïts,
un augment salarial de l’1,5% global durant la vigència del conveni i avenços importants en matèria de protecció a la maternitat
i paternitat com ara el dret d’acumulació d’hores de lactància en
30 dies naturals.

Aquesta interpretació és una vulneració de l’Acord de la Mesa
General del dia 27 de gener del 2015 i és contrària a les manifestacions de la consellera Joana Ortega al Parlament de Catalunya.
A més a més fa impossible el retorn de la totalitat de la paga extra
del 2012 als empleats públics de la Generalitat de Catalunya si es
produeix el retorn de la resta de la paga per part del Govern de
l’Estat.

Aquest conveni tindrà vigència fins al desembre del 2016 i serà
d’aplicació i d’obligat compliment des del moment de la seva publicació al DOGC.

Estem davant un altre cas de mentides d’aquest Govern, que diu
una cosa als mitjans de comunicació i al Parlament, i n’aplica un
altra a la realitat. Des de CCOO
interposarem el corresponent recurs davant d’aquesta nova retallada de salari per als empleats
públics i posem els serveis jurídics de CCOO a disposició dels
nostres afiliats i afiliades perquè
presentin les corresponents reclamacions, si resulten afectats per
aquesta nova retallada.

federació de serveis a la ciutadania



NÚM 137 març2015

La reforma del Codi penal deixa la
porta oberta a la criminalització de
l’activitat sindical

La Confederació Europea de Sindicats
EuroCop, recolza la resolució sobre la
jubilació de totes les Policies Europees

L’aprovació al Senat de la reforma del Codi penal suposa, la
criminalització del conflicte social, alhora que ofereix una resposta cosmètica davant la corrupció política i el frau fiscal generalitzat.

La Confederació Europea de Sindicats EuroCop, que representa a mig milió de funcionaris de policia de 27 països europeus
ha celebrat el seu comitè de primavera, els dies 3 i 4 de març, a
Torremolinos (Màlaga.)

CCOO rebutja la reforma del Codi penal aprovada al Senat,
perquè suposa “la criminalització del conflicte social, un nou
model penal que elimina la resocialització dels col·lectius més
desafavorits, i ofereix una resposta cosmètica davant la corrupció política i el frau fiscal generalitzat”.

El comitè va abordar els temes relatius a la defensa dels drets
laborals i sindicals del personal policial. També es va tractar la
defensa de la salut i la seguretat en el treball, en la qual es va demandar un entorn de treball més segur en el desenvolupament
de l’activitat policial.

Es tracta d’una reforma, que s’ha tramitat amb precipitació i
una absència de debat polític i social incomprensible. “El rebuig sindical a l’aprovació del Codi penal, es basa en diversos
aspectes d’aquesta reforma, però un dels punts més preocupants
és l’article 315, que deixa la porta oberta a la criminalització de
l’activitat sindical davant fets trivials o sense repercussió objectiva en la seguretat de persones o béns. Nosaltres seguirem
donant suport als més de 300 sindicalistes que han estat condemnats, processats o sancionats per exercir el dret de vaga, i
exigirem la seva llibertat sense càrrecs”, apunta CCOO.

En aquest comitè la delegació espanyola composada pels representants d’UPOL, ERNE, ELA SPC i CCOO ha presentat per al
seu debat i posterior aprovació una resolució, perquè es reconegui el servei de policia com una professió de “seguretat crítica”,
amb la finalitat d’aconseguir una edat adequada de jubilació per
a tots els agents de policia a Europa, atenent a l’especial dificultat en la prestació del servei d’aquests col·lectius.

En aquesta reforma, el tractament del delicte de coaccions per
promoure la vaga no corregeix els greus problemes que presenta la condemna injustificada de l’activitat sindical. No es regula
la conducta, ni s’estableix cap exigència sobre la gravetat del
que s’ha d’entendre per “coacció”, i això no té res a veure amb
la seguretat jurídica, ni amb una configuració respectuosa per
l’Estat de l’exercici de drets fonamentals.
Tampoc la supressió de les faltes suposa un avenç en la qualitat
democràtica de la nostra societat, “Deixar a l’autoritat governativa les facultats per sancionar comportaments que, fins ara,
estan sota la salvaguarda dels jutjats i tribunals, i incrementar
a més la sanció econòmica i assumir noves competències en el
control dels drets de reunió i manifestació, solament serveix
per rebaixar el dret a la tutela judicial efectiva, i a augmentar
la capacitat del poder polític per imposar sancions”. Igualment,
es manté la discriminació segons la condició social davant els
delictes contra els recursos públics, oferint una resposta cosmètica davant la corrupció política i el frau fiscal, mentre es castiga més severament, per exemple, l’obtenció indeguda d’una
prestació pública.
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La resolució ha comptat amb el suport de tots els delegats,
que han valorat de forma molt positiva la iniciativa, ja que en
aquests moments hi ha alguns països europeus que estan allargant la vida laboral dels agents de policia.

.
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NEGOCIACIONES CONSEJO
EUROPEO CON TSIPRAS
Para derrotar a Syriza están
dispuestos a destruir la UE
Javier Doz (publicat a NUEVA TRIBUNA el 21 març 2015)
Los mismos responsables de ese gran fracaso económico y social que ha
sido y es la gestión de la crisis en Europa están empezando a mostrar que
con tal de derrotar políticamente al único partido que, con responsabilidades de Gobierno, pone en cuestión sus políticas -Syryza- no les importa
hacer entrar a la UE en un camino que puede llevar a su destrucción.
En la mañana del viernes 20, segundo día de la cumbre del Consejo Europeo, nos desayunamos con la noticia del fracaso de la reunión de la “minicumbre” del Consejo que ha reunido a Merkel, Hollande y los máximos
responsables de todas las instituciones de la UE con Alexis Tsipras. Los
presidentes del Consejo, la Comisión y el Eurogrupo han sido los encargados de formular en una breve nota, escrita en los habituales términos
ambiguos y diplomáticos, lo que los portavoces oficiosos han transmitido
a la prensa como un nuevo ultimatum al gobierno griego: o se presenta,
en los próximos días, una “lista completa de reformas específicas” o los
fondos prometidos en la reunión del Eurogrupo del 20 de febrero no se
librarán a Grecia. Esto significaría la suspensión de pagos y, en la mentalidad de un número creciente de irresponsables mandatarios europeos,
la salida de Grecia del euro.
Además, los filtradores habituales han distribuido a los medios de comunicación una nota interna del Eurogrupo en la que se acusa al gobierno
griego de nada menos que “torpedear el acuerdo para ampliar el rescate”.
Los argumentos principales esgrimidos para justificar tal aserto no tienen
desperdicio: se le acusa de maltratar a los funcionarios de la troika por
pretender que las negociaciones se produzcan a nivel político, y de aprobar una ley para paliar la grave crisis humanitaria sin haberla consultado
con ellos.
Es decir, pocos días después de las “confesiones de Jean Claude Juncker” en las que el presidente de la Comisión afirmó que habría que pedir
perdón a los pueblos griego, portugués e irlandés porque la troika “había
ofendido a su dignidad” mandando a simples funcionarios a negociar con
ministros de sus gobiernos y, lo que es mucho más grave aún, reconoció
que esos funcionarios no tenían ningún mandato de la Comisión Europea
porque en las reuniones del Colegio de Comisarios “nunca se habló de la
troika”, el Eurogrupo transforma en amenaza los plañideros argumentos
de los “hombres de negro”.
Pero lo que pone más de manifiesto el nivel de insensibilidad política y
moral de los responsables del Eurogrupo es su pretensión de convertir
en motivo de denuncia que el gobierno griego haya aprobado una ley
para paliar el estado de emergencia humanitaria, actuando así contra los
significativos focos de hambre y frío que sufren los sectores más desfavorecidos de su población y contra la exclusión de la asistencia sanitaria
de la seguridad social de los tres millones de griegos más pobres. Lo que
quieren ocultar los responsables políticos de las instituciones de la UE y
de los gobiernos nacionales -de Merkel a Rajoy pasando por casi todos
los demás-, cuando reiteran una y otra vez que lo que tiene que hacer
Grecia es “cumplir sus compromisos”, es que buena parte de dichos compromisos son los que directamente o indirectamente han llevado a esa
situación de emergencia humanitaria.

Porque entre los compromisos que figuran en los memorandos que la
troika impuso a Grecia están la exclusión sanitaria de casi un tercio de la
población griega, la anulación de los convenios colectivos y la rebaja unilateral de los salarios -violando la Carta de Derechos Fundamentales de
la UE y los convenios fundamentales de la OIT-, por no hablar de una política fiscal cuyas consecuencias no podían ser otras que el hundimiento
de la economía griega y el agravamiento del problema de la deuda. Esto
es lo que quieren obligar a mantener al gobierno de Syriza, quienes le
denuncian por preocuparse de paliar la situación de los griegos que pasan
hambre y frío y no pueden acudir a un hospital de la Seguridad Social.
Pero las confesiones de Juncker permiten ir, a mi juicio, más allá del
refuerzo de los argumentos de denuncia sobre la ilegitimidad de un organismo, la troika, que no tiene soporte legal alguno en los tratados de
la UE, ilegitimidad que se proyecta sobre sus actos, es decir, sobre los
compromisos impuestos a gobiernos legítimos. Sus confesiones cuestionan la legalidad misma de los actos. ¿Son legales los actos aprobados en
nombre de la Comisión Europea cuando estos no son ni siquiera tratados
por ella ni existe, por lo tanto, acta alguna que refrende los mandatos que
ejecutaron según su libre albedrío sus altos funcionarios?
Todas estas cuestiones parecen importar poco al numeroso plantel de políticos europeos, capitaneados por quienes mandan de verdad en Europa
-Merkel y Schäuble-, que, ante todo, no quieren que el gobierno de Syriza
pueda ponerles en evidencia del fracaso en su gestión de la crisis, evidencia constatada por los hechos y por las opiniones de muchos académicos
y expertos nada sospechosos de izquierdismo. Y menos aún -y esto se palpa en las posiciones más enconadas contra Grecia que adoptan primeros
ministros como Rajoy o Passos Coelho- que los logros de Syriza en favor
del pueblo griego, pero también en favor de una proyecto de UE distinto
del neoliberal vigente pero absolutamente agotado, les pasen factura en
las próximas elecciones políticas y promuevan el progreso de un nueva
izquierda europea.
El problema de Grecia es pues, a mi juicio, esencialmente político. Nadie
puede afirmar seriamente que Grecia pueda pagar una deuda del 175% de
su PIB. Ningún analista riguroso puede dejar de responsabilizar a las políticas de austeridad de que dicha deuda haya aumentado tan fuertemente
desde que estas políticas se aplican (en 2009, la deuda pública griega era
del 129% del PIB y en 2012 tuvo una quita del 52% de su valor nominal).
Es más, todos los responsables políticos y económicos de la UE tienen
a su disposición un informe que fue hecho público en Tokio, en octubre
de 2012, en el que se concluía, tras un exhaustivo análisis de las crisis
financieras y económicas que se han producido en el mundo desde finales
del siglo XIX, que siempre que se habían aplicado frente a ellas políticas
monetarias y fiscales restrictivas (austeridad) los resultado habían sido
contraproducentes y la recesión se había profundizado y prolongado. Por
el contrario, en los casos en los que las políticas monetaria y fiscal habían
sido expansivas, promoviendo el crecimiento de demanda interna, los resultados había dio positivos. Paradojas de la vida, el informe fue elaborado por economistas de un miembro de la troika, el FMI, y presentado en
la conferencia de otoño de dicho organismo internacional.

Segueix pàgina 7
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Quienes, para evitar que Syriza pueda sacar adelante su programa en beneficio del pueblo griego y de los demás pueblos de Europa, están dispuestos a propiciar la salida de Grecia del euro son los auténticos irresponsables en este nuevo acto de un viejo y dramático guión. Lo serán por
la inestabilidad financiera que su decisión generará sin duda y que empezará a sentirse inmediatamente después en países como Portugal, Irlanda,
España e Italia, y por las consecuencias que la inestabilidad transmite a
la economía real.

Y esto es lo que les ocurre a quienes consideran que hoy lo prioritario es
que Syriza no se salga con la suya. Lo pueden hacer sí, pero asumirán el
riesgo de que sea a costa de la destrucción de la UE. Porque para muchos

ciudadanos europeos esta sería la gota que culminaría el vaso.
¡Hay que pararles los pies!
Publicat a NUEVA TRIBUNA el 21 de març de 2015

Y también serán responsables de la agudización de la crisis política que
vive la UE y que puede llevar a su destrucción. Esta crisis política tiene
entre sus síntomas la desconfianza mayoritaria y creciente de la ciudadanía europea en la UE y sus instituciones, y el ascenso de partidos políticos
nacionalistas, de extrema derecha y euroescépticos en numerosos países.
A estos partidos la expulsión de Grecia del euro y de la UE les daría alas.
Pero los fundamentos profundos de la crisis política de la UE están en
la mala gestión de la crisis financiera y económica, el desprecio de sus
consecuencias sociales -entre ellas la pobreza y la desigualdad- y el consiguiente deterioro grave del modelo social europeo, y el carácter escasamente democrático del funcionamiento de las instituciones de la UE.
A los responsables políticos de la UE y de los gobiernos nacionales, pertenecientes a las grandes corrientes que hasta hoy han protagonizado el proyecto europeo pero que también lo han llevado hasta la profunda crisis
que padece, no se les puede escapar, y menos aún cuando acabamos de
salir del centenario de 1914, que nada ni nadie pueden garantizar que lo
peor no ocurra en política, máxime cuando los actores del drama carecen
de unos objetivos bien definidos y de una estrategia clara.
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CCOO inicia la recollida de signatures de la
ILP per detenir la privatització del Registre
Civil
El sindicat espera recollir al més aviat possible les 500.000 signatures necessàries perquè la proposició de llei de la ILP arribi al
debat al Congrés dels Diputats
L’11 d’abril se celebrarà una manifestació, de caràcter estatal a
Madrid ,per la defensa d’aquest servei públic
El 19 de març es va iniciar la recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va presentar el passat 16 de
desembre contra la privatització del Registre Civil i el lliurament
de la seva gestió als registradors mercantils. Una vegada superades
les dificultats administratives al Congrés dels Diputats, en el Senat
i en la Junta Electoral Central, el sindicat es proposa aconseguir
al més aviat possible les 500.000 signatures necessàries perquè la
proposició de llei de la ILP arribi al debat al Congrés amb la finalitat de paralitzar la privatització d’aquest servei públic, universal
i gratuït.
La ILP que elabora i impulsa CCOO, neix amb l’objecte de:
- Detenir l’assignació del Registre Civil als registradors mercantils
imposada pel Govern, perquè compta amb l’oposició de la ciutadania, de les organitzacions socials, de les organitzacions sindicals, dels partits polítics excepte el PP, de desenes d’ajuntaments i
comunitats autònomes (molts governats pel PP), de la Plataforma
Justícia per a Tots, de col·lectius jurídics, d’associacions professionals de jutges i secretaris judicials, entre uns altres.
- Detenir aquesta decisió perquè suposa la privatització d’un servei que és públic des de 1871 i posa en risc més de 5.100 ocupacions de l’Administració de Justícia per afavorir als registradors,
que no són funcionaris públics, tal com estableix la Unió Europea
mitjançant sentència.

- Detenir aquesta privatització perquè el Registre Civil és un servei públic que afecta a més d’un milió de persones anualment,
solament en tràmits obligatoris com a naixements, defuncions i
matrimonis. Si es privatitza, caldrà pagar per molts tràmits avui
gratuïts i seran obligatoris i de pagament altres que fins al moment
no ho són.
- Detenir l’intent del Govern que les nostres dades siguin manejades per personal privat, amb la pèrdua de la garantia de confidencialitat de les dades a la qual estan obligats per llei les funcionàries
i funcionaris públics.
- Detenir aquest atac als drets de la ciutadania perquè el Govern pretén que aquesta assumeixi el cost de l’enriquiment d’un
col·lectiu minoritari i privilegiat com són els registradors, que,
solament pels 150.000 expedients de nacionalitat i 105.000 de matrimoni anuals, i amb un aranzel de 100 euros, s’embutxacarien 25
milions d’euros a l’any.
Els companys de l’Administració de Justícia de FSC-CCOO fa
mesos que denuncia la privatització d’aquest servei i seguirà reforçant aquesta campanya que inclou principalment la recollida de
signatures de la Iniciativa Legislativa Popular, la celebració d’una
manifestació a Madrid l’11 d’abril pel personal funcionari destinat
en el Registre Civil amb el suport exprés de CCOO, mobilitzacions, la interposició de recursos contenciós-administratius contra la
privatització o la petició al Parlament Europeu perquè es dirigeixi
al Govern espanyol reclamant-li que no pot privatitzar el Registre
Civil, doncs en la majoria dels països de la Unió Europea es manté
en l’àmbit públic, i perquè aquesta decisió és contrària a la norma
europea.

- Detenir aquesta privatització perquè suposa una pèrdua de més
de 8.000 oficines de Registre Civil. Es passaria de més de 8.120
oficines que hi ha en l’actualitat a Espanya, a tan sol poc més de
100. Els ciutadans i ciutadanes deixaran de poder acudir a un Registre Civil en el municipi en el qual viuen.
- Detenir aquest atac del Govern als serveis públics perquè el Registre Civil és un dels millor valorats en el seu conjunt. Solament
hi ha queixes de menys del 9% dels registres civils, la majoria
situats en comunitats autònomes governades pel PP, que, hipòcritament, utilitza aquesta dada parcial i sense assumir cap de les seves responsabilitats per la falta de mitjans en què manté a aquests
registres civils.
- Detenir aquest atac als drets de la ciutadania doncs en la privatització del Registre Civil es “regalen” als registradors 130 milions
d’euros dels nostres impostos, xifra que va costar la digitalització
de 123.000 toms o 80 milions de pàgines dels 432 registres civils.
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Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper i cartó, editorials i indústries auxiliars

La patronal continua amb la seva tàctica de perllongar la negociació
en el conveni d’arts gràfiques
Celebrades les tres reunions inicials programades a l’AVENC (10 i 20 de febrer i 5 de març), la patronal continua amb la seva tàctica
de perllongar la negociació mitjançant les seves pretensions de màxims sobre les condicions laborals recollides en el conveni; tenen la
intenció de congelar l’antiguitat a canvi del reconeixement de les parelles de fet i la disposició absoluta del període de gaudi de vacances
per acoblar-ho a les “necessitats del servei”.
Òbviament no hem d’anar per aquest camí, encara que fem contrapropostes per escrit -que per cert ells no les fan-, amb el propòsit de
poder negociar, però sota altres paràmetres i amb altres objectius. La mateixa discussió, el manteniment de les nostres postures i l’afany
dels mediadors en la seva tasca han portat la patronal a haver de comprometre’s a fer-nos una proposta per escrit sobre els principals
temes de discussió, que seran, segons ells, la modificació de la flexibilitat (15%) que s’aproximarà a les nostres posicions, la concreció
dels permisos retribuïts que els presentem, la redacció sobre les vacances, la creació de dos observatoris (igualtat i absentisme) i una
proposta sobre la congelació de l’antiguitat, i quedarà pendent de negociar l’increment salarial, alguna cosa fonamental i irrenunciable
per a nosaltres.
A aquest efecte, s’ajorna la propera mediació a l’AVENC fins al 14 d’abril on la patronal haurà d’exposar la seva proposta, fent-nos-la
arribar amb anterioritat per poder-la analitzar. Aquesta és una de les darreres oportunitats que els queda per fer creïble el seu interès per
un conveni que reguli les condicions del sector sense eliminar drets.
Tots som conscients que el pròxim 18 de juny el conveni perd la seva vigència, però abans que això ocorri sabem que ens queden altres
mesures per adoptar si la patronal opta per desregular el sector.
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