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Editorial
CCOO reclama al nou Parlament
l’aplicació urgent d’un pla de xoc
contra l’atur, la precarietat, la pobresa
i les desigualtats
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya, màxim
òrgan de direcció del sindicat entre congressos, ha
aprovat en la seva darrera reunió, celebrada el 7
d’octubre, reclamar al nou Parlament, sorgit de les darreres eleccions del 27 de setembre, l’aplicació urgent
d’un pla de xoc contra l’atur, la precarietat, la pobresa
i les desigualtats. Aquest pla de xoc ha de donar respostes urgents a la situació d’emergència social que viu
la majoria de la ciutadania catalana i que no pot esperar. CCOO vol participar amb les seves propostes en la
construcció d’una Catalunya social cohesionada.

Assemblea sindical oberta
Si tu participes, CCOO avança

A partir del pròxim dia 15 podrem votar les propostes que
han sorgit de les diferents assemblees obertes que s’han
realitzat en diferents seccions sindicals, sectors i territoris,
hi ho podrem fer al web de l’Assemblea Sindical Oberta i
també per mitjà de l’aplicació mòbil de l’eCarnet. Les més
votades passaran al debat de la gran ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA que es farà el pròxim dia 7 de novembre al

CCOO insta al Parlament que reprengui amb rapidesa
l’acció legislativa que doni resposta als problemes de la
gent. En aquest sentit, el sindicat reclama al nou Parlament allò que estava pendent abans de la seva dissolució, molt especialment la tramitació urgent de la Renda
Garantida de Ciutadania.
El Consell Nacional de CCOO de Catalunya destaca
que ha fet arribar de nou les demandes per una Catalunya social al conjunt de forces parlamentàries per
tal que s’avanci en l’establiment d’un pla de xoc que
contempli accions de govern i mesures per la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, el paper dels
serveis públics com a generadors d’ocupació i garants
de cohesió social, polítiques industrials actives, qualitat
de l’ocupació i el marc català de relacions laborals, la
lluita contra la pobresa i la desigualtat, contra la precarietat laboral i de vida, etc.

pavelló esportiu de Sant Adrià del Besòs.

Si tu participes, CCOO avança
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CCOO i UGT denuncien que la
falta de voluntat negociadora de la
patronal aboca al conflicte al Sector
de Transitaris i Agents de Duanes
El Sector de Transitaris i Agents de Duanes dels sindicats
CCOO i UGT preparen mobilitzacions els dies 13, 15 i 20
d’octubre pel posicionament immobilista de les patronals
ATEIA-OLT i l’Associació d’Agents Logístics a la mesa de
negociació del conveni col·lectiu. La seva màxima pretensió,
entre d’altres, és fer desaparèixer el complement d’antiguitat
amb l’argument de la crisi i la reducció de costos que necessiten les empreses per ser més competitives. La part social
entén que el pitjor de la crisi ja ha passat i que la supressió
del complement d’antiguitat significaria la pèrdua d’una tercera part de la massa salarial dels treballadors i treballadores
del sector, tant dels actuals com dels de nova contractació.
L’última reunió de la mesa negociadora es va celebrar el
passat 5 d’octubre i, com en les anteriors reunions, les representacions patronals van seguir manifestant una actitud
negativa i van rebutjar novament la proposta de les organitzacions sindicals d’acudir al Tribunal Laboral de Catalunya
per intentar arribar a un acord sobre el punt de l’antiguitat.
Les mobilitzacions previstes són les següents:
Dia 13 d’octubre de 10:30 a 11:30, Lloc c/Atlantic 102-110
(ZAL) Empresa
Dia 15 d’octubre de 10:30 a 11:30 , lloc c/ 100 nº 20 POL
PRATENSE (El Prat de Llobregat) Empresa: RHENUS LOGISTICS .
Dia 20 d’octubre de 10:30 a 11:30, lloc c/ Entenza nº 95
BCN, Empresa: AS BUREAU

federació de serveis a la ciutadania

CCOO reclama a la televisió
pública catalana que respecti la
diversitat d’opcions econòmiques
que hi ha a Catalunya
Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya valorem positivament que TV3 vulgui fer un treball pedagògic sobre temes complexos, però que afecten de manera tan directa a les persones. La voluntat manifestada pel Sr. Eugeni Sallent
de parlar d’economia en clau d’entreteniment sembla d’entrada
una opció que podríem compartir. Tanmateix, però, rebutgem de
manera clara i contundent l’orientació que se li dóna al programa Economia en colors amb un economista, Xavier Sala i Martín,
amb un marcat signe ideològic clarament neoliberal, que sembla ja
de referència d’aquest mitjà, que recordem és públic.
Catalunya és un país plural, les visions de l’economia no són úniques, hi ha economistes amb posicions contràries al neoliberalisme i les polítiques d’austeritat, i una televisió pública ha de ser
capaç de divulgar i fer pedagogia de la importància de l’economia,
tot respectant de manera escrupolosa aquesta diversitat d’opcions
econòmiques i que tenen molta relació directa amb la política dels
governs i afectacions al món del treball i la vida quotidiana de les
persones.
----------------------------------------------------

La secció sindical d’AENA rep el primer
premi a la iniciativa sindical solidària
La Secció Sindical de CCOO d’AENA dels aeroports de Barcelona i Sabadell va ser guardonada amb el primer premi a
la millor iniciativa sindical solidària pel projecte “Ruta de
l’esperança”, per a la creació d’una cooperativa de transport
als campaments de refugiats Sahrauís de Tinduff. Aquest
projecte ha estat desenvolupat en col·laboració amb la
ONG Conductors Solidaris de Catalunya.
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El TC declara inconstitucional la
privatització del Registre Civil
mitjançant decret
Amb data 24 de setembre, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictat una sentència per la qual declara inconstitucional i anul·la els
preceptes relatius a la privatització del Registre Civil mitjançant la
seva assignació als registradors mercantils continguts en les disposicions addicionals 20 a 24 del Reial Decret-Llei 8/2014.
Encara que aquesta anul·lació no tingui efecte directe algun, atès
que amb posterioritat el reial decret llei es va tramitar com a llei
ordinària (Llei 18/2014) i la Llei 19/2015 va derogar totes les disposicions relatives a l’assignació del Registre Civil als registradors
mercantils, suposa un dur cop a aquells que en el seu moment van
voler apropiar-se del servei públic del Registre Civil per als seus
propis interessos i pels qui des del Govern, en el que per al Sector
de l’Administració de Justícia de FSC-CCOO sempre ha constituït
un cas clar de tràfic d’influències, ho van emparar tenint evidents
interessos personals en això.
La privatització del Registre Civil va ser una de les moltes mesures introduïdes pel Govern del PP en el Reial Decret-Llei 8/2014,
aprovat un 4 de juliol, alguna d’elles també anul·lada pel Tribunal Constitucional. Des del mateix moment de la seva publicació,
CCOO va denunciar que la privatització del Registre Civil, mitjançant la seva assignació als registradors mercantils (professionals
que fan de l’exercici de la funció pública, a la qual accedeixen per
oposició, el seu propi negoci), era inconstitucional, perquè no hi
havia, com exigeix l’art. 86.1 de la Constitució, raons d’extraordinària i urgent necessitat que poguessin justificar la privatització
del Registre Civil mitjançant un Reial decret-Llei. El Govern del
PP va furtar a les Corts Generals qualsevol debat sobre el model
de Registre Civil.
Per tot això, CCOO immediatament es va dirigir a tots els grups
parlamentaris i a la Defensora del Poble reclamant-los la presentació del recurs d’inconstitucionalitat contra la privatització del
Registre Civil. CCOO va argumentar davant els grups parlamentaris i davant la Defensora del Poble qüestions de fons contra la
privatització del RC, ja que es pretenia lliurar a gestors privats la
gestió d’un servei públic que hem defensat, i seguim defensant. El
Registre Civil ha de seguir sent públic, universal i gratuït i prestat
com des de fa 140 anys pel personal al servei de l’Administració
de Justícia.
Mentre diversos grups parlamentaris (més de cinquanta diputats
dels Grups Parlamentaris Socialista; L’Esquerra plural -IU, ICVEUiA, CHA- i Unió Progresso y Democràcia) van presentar recurs
d’inconstitucionalitat, la Defensora del Poble es va oposar als
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nostres arguments i no va voler presentar el recurs davant el TC
malgrat l’evidència de la falta d’urgent necessitat per privatitzar el
Registre Civil mitjançant un Reial Decret Llei.
El Tribunal Constitucional dóna ara la raó a CCOO i als grups parlamentaris que van presentar el recurs, enfront dels arguments de
l’Advocacia de l’Estat, i per sentència de 24 de setembre de 2015
declara inconstitucional les disposicions addicionals (20a a 24a)
del RDLlei 8/2014, relatives a la gestió del Registre Civil, que són
declarades inconstitucionals i nul·les, establint que “no existeix
justificació alguna respecte de la urgència i necessitat de modificar
parcialment el contingut d’una norma l’entrada de la qual en vigor
s’ha posposat per un període d’un any.”
En apreciar des del principi la falta de necessitat per privatitzar el
RC mitjançant Reial Decret-Llei, el Tribunal Constitucional evita
entrar en el fons de l’assumpte de la privatització, doncs a més els
grups parlamentaris recurrents també al·legaven que en procedir a
una privatització encoberta del Registre Civil, el Reial decret-llei
8/2014 arrabassava a l’Administració Pública la seva gestió, afectant el dret a la intimitat reconegut en l’article 18.1 CE. Els fets i
actes que constitueixen l’objecte del Registre Civil són circumstàncies que afecten el nucli del dret constitucional a la intimitat
personal i que, fins a la modificació introduïda pel Reial decret-llei
impugnat, estaven enterament en mans d’empleats/as públics/as.
La falta de pronunciament del Tribunal Constitucional sobre
aquesta qüestió permet deixar oberta la possibilitat que mitjançant
una llei ordinària es pugui privatitzar el Registre Civil en el futur,
traient-ho fora de l’àmbit de les Administracions Públiques mitjançant la seva assignació a operadors privats. La batalla, per tant,
no està guanyada, i molt ens temem que si el PP segueix governant
després de les eleccions generals previstes pel 20 de desembre,
tornarà a intentar privatitzar el Registre Civil.
Per tot això, CCOO segueix expressant la seva radical oposició a
la privatització del Registre Civil, i la seva ferma aposta pel seu
manteniment dins de l’àmbit de l’Administració de Justícia, que
surt encara més reforçada.
Si hem lluitat fins aquí per impedir-ho (aconseguint una gran victòria parcial amb la retirada pel Govern de la privatització del RC
després de l’aprovació de la Llei 19/2015 que en la seva disposició
derogatòria única anul·la la privatització del Registre Civil), amb
el suport de milers de treballadors/es i de la ciutadania, aconseguint recollir centenars de milers de signatures contra la privatització del Registre Civil, no anem a abandonar aquesta lluita fins
a aconseguir de forma definitiva el seu caràcter públic, universal,
gratuït, proper als ciutadans/as i servit íntegrament pel personal de
l’Administració de Justícia.
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PROPOSTA DE MOCIÓ ALS PLENS DELS
AJUNTAMENTS CONTRA LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES
Proposta de moció que farem arribar a tots els
Ajuntament
Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçades no només a manifestar-nos i contribuir a
aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i la resposta a la subsistència de la violència masclista evidenciada en els casos gravíssims d’aquest estiu,
deu anys després de la Llei integral contra la violència de
gènere del 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un
any després de la ratificació del Conveni d’Istanbul (BOE
del 06.06.14), que s’incompleixen substancialment quant a
prevenció en l’àmbit educatiu, que només donen protecció
laboral o econòmica a l’1% de les 126.742 denunciants, o
d’habitatge, mentre creix la desigualtat que és el caldo de
cultiu de la violència.
Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i l’atenció social, jurídica i psicològica que estableix l’article 19 de la llei estatal del 2004.
No obstant això, l’article 27.3.c) de la Llei de règim local
reformat per la Llei 27/2013 diu que els ajuntaments només
podran prestar serveis socials, de promoció de la igualtat
d’oportunitats i de prevenció de la violència contra la dona
per delegació de l’Estat o de la comunitat autònoma finançada al 100%, que en absolut cobreixen els 6 milions de la
partida 45 del programa 232C de Violència de Gènere en el
projecte de pressupostos de l’Estat del 2016.

de gènere en tots els centres i en totes les etapes educatives,
cooperant amb la comunitat escolar.
• Sensibilització contra el sexisme en l’activitat cultural,
d’organització de festejos, de seguretat i convivència i totes
les actuacions i serveis de competència municipal.
• L’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els
estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.
• Atenció especial a les dones que pateixen discriminació
múltiple, i a altres col•lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb diversitat sexual, migrants, amb
diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i no incórrer en la victimització múltiple en els processos d’atenció.
• La participació de la societat civil, en particular les organitzacions de dones.
Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el seu seguiment i Informes al
GREVIO per a l’aplicació del Conveni d’Istanbul que estableix el seu article 68 inclogui, d’acord als articles 7.3 i 18.2,
les actuacions de l’Administració local.

Per això, aquest Ajuntament ACORDA:
• Col·locar el 7 de novembre del 2015 en la façana de
l’Ajuntament una pancarta lila amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i promoure la participació ciutadana en
la marxa.
• Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
• Sostenir tots els dies de l’any, tots els anys, els recursos
personals, materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes
de violència masclista, complint l’art. 19 de la Llei orgànica
1/2004, establint un sistema estable de finançament estatal,
autonòmica i local a llarg termini.
• Atenció estable i de qualitat, en condicions d’àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui
la rehabilitació, avaluació i seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la igualtat i
contra la violència de gènere.
• Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència
federació de serveis a la ciutadania
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Comunicat del comitè d’empresa

BTV: Primer judici per la
internalització
Aquest dilluns passat es va celebrar el primer dels judicis
que tindran lloc durant els propers mesos per la cessió il·
legal de treballadors i treballadores a BTV. En aquest cas
els quatre demandants no eren subcontractats per BCN
Audiovisual (Lavínia), sinó per Antena Local (Mediapro), que fins la temporada passada feien el “El pla B”
i ara, després d’anys treballant en diversos programes de
la casa, estan sense feina. Vam anar a donar-los suport
a la porta dels jutjats i vam seguir amb interès la vista
oral perquè, malgrat que ara no treballessin per la mateixa
subcontracta que el gruix de la plantilla dels serveis informatius i tècnics, tots sabem que són companys/es de BTV.
A més, la seva demanda és la primera que ha conegut una
jutgessa que jutjarà la situació de cessió il·legal de bona
part de nosaltres. Els advocats també seran els mateixos
que en propers judicis, canviant el d’Antena Local pel de
BCN Audiovisual, que també hi va assistir.
El primer judici ha anat bé. Ha quedat demostrat que a
BTV treballem a les instal·lacions, amb els mitjans i sota
les directrius de la societat municipal ICB, encara que estiguem formalment subcontractats a través de productores privades. Els advocats de les empreses implicades han
argumentat que això és una pràctica habitual en el sector
audiovisual i que allò que se cedeix no són els treballadors i treballadores, sinó la seva feina, el seu “talent”.
També han volgut diferenciar entre el funcionament dels
informatius i dels programes, àrea de la qual depenien els
afectats en aquest judici. Després d’una vista oral de més
de sis hores, en què s’han presentat més de 500 proves
documentals i han declarat diversos testimonis, el cas ha
quedat vist per a sentència.

federació de serveis a la ciutadania

CCOO lamenta l’accident laboral
mortal d’un bomber que feia tasques
de desbrossament a Sant Jordi Desvalls
EL dimarts, 29 de setembre, es va produir un accident
laboral d’un bomber, treballador del Departament d’Interior de la Generalitat, trobat mort quan feia tasques de
desbrossament al Canal d’en Vinyals a Sobrànigues, al
municipi gironí de Sant Jordi Desvalls.
Des de CCOO i la Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) de CCOO de les Comarques Gironines lamentem
aquest fet i volem expressar el condol a la seva família i
companys, i demanem a l’Administració celeritat en la investigació per aclarir les causes de l’accident i per depurar
les responsabilitats sobre aquest fet.
Al mateix temps, volem alertar sobre l’augment generalitzat de la sinistralitat laboral, i per això des de CCOO
reclamem polítiques públiques en salut laboral i un major
control de l’Administració sobre l’aplicació de les eines
de prevenció de riscos laborals a totes les empreses, exigint que es faci prevenció de qualitat.
Amb motiu d’aquest desafortunat accident, a la seu del
sindicat de CCOO a Barcelona i a la seu de CCOO de les
Comarques Gironines, durant la jornada d’avui presidirà
l’entrada un crespó negre com a mostra de condol.
------------------------------------------------

La inversió en ciència s’ha retallat un 25%
des que governa el Partit Popular

CCOO ha presentat una esmena als PGE perquè en els
organismes públics de recerca s’estableixi una taxa de reposició d’almenys el 100% per a totes les escales i no
solament per al personal doctor
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El congrés de la CES aposta per una societat RONDA D’ASSEMBLEES DEL SECTOR DE
L’ADMINSITRACIÓ LOCAL PER TOTS ELS
més justa a Europa
TERRITORIS

El 23 Congrés de la Confederació Europea de Sindicats
(CES) celebrat a París del 28 de setembre al 2 d’octubre
ha conclòs amb l’elecció de Lucca Visentini com a secretari
general i Rudy de Leew com a nou president i un nou comitè
executiu en el qual figura la fins ara secretària confederal
internacional, Monsterrar Mir Roca.

El Sector de l’Administració Local de Catalunya ha posat en
marxa una important ronda d’assemblees per tots els territoris per informar de l’aplicació del RD 10 / 2015 i el projecte de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2016,
així com informació rellevant per al col·lectiu de Policia

Fátima Aguado secretària d’internacionals FSC estatal
Javier Jiménez secretari general FSC estatal

federació de serveis a la ciutadania
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Ha mort l’històric sindicalista de CCOO, La Confederació Sindical Internacional ha
rebut notícies alarmants dels sindicats
Enric Alonso
mauritans sobre la situació de 900 dones
mauritanes víctimes de la tracta de persones
a Aràbia Saudita.
Moltes són víctimes d’abusos i no tenen escapatòria. La CSI
ha instat al govern maurità a prendre amb caràcter urgent
mesures que garanteixin el retorn de les dones i el compliment del dret internacional.
Mauritània ha d’actuar immediatament i alliberar a aquestes dones víctimes de la tracta a Aràbia Saudita, on queden
atrapades com a esclaves domèstiques. Ha de posar fi a les
activitats dels traficants i portar-los davant la justícia.
Ha mort el company Enric Alonso Pujol, històric militant
de CCOO, a l’edat de 65 anys. Alonso va ser un dels fundadors del Sector de l’Administració Local de la FSAP (antiga
federació de l’administració pública) i dirigent de la secció
sindical de CCOO de l’Ajuntament de Mollet de la que va
ser Secretari General
Des de la FSC de CCOO de Catalunya i des del conjunt de
CCOO fem un homenatge a la seva memòria

Mentre a Mauritània li segueix resultant difícil passarcomptes amb l’esclavitud tradicional, estan proliferant formes contemporànies d’esclavitud, com el tràfic d’éssers humans
Els sindicats mauritans reben cada dia notícies sobre tracta
de dones. Totes les víctimes denuncien que les hi van prometre un salari digne i una ocupació com a infermeres i mestres
a Aràbia Saudita, però en arribar les hi van col·locar com a
empleades de llar per pocs dòlars al dia. Les hi van confiscar
el passaport i no podien abandonar la residència en la qual
treballaven sense permís del seu ocupador. Moltes van sofrir
assetjament sexual. Algunes denuncien que les hi van propinar pallisses i les van tancar una setmana en una habitació
sense menjar ni aigua. A unes altres les van amenaçar de
violar-les si es queixaven de les seves condicions laborals.
Quan demanaven tornar a Mauritània, els seus patrons es
negaven.
Mauritània va ratificar en 1961 el Conveni sobre el Treball Forçós de la OIT (núm. 29). La OIT i la Relatora Especial sobre les Formes Contemporànies de l’Esclavitud, han
sol·licitat al govern maurità en repetides ocasions que adopti
mesurades, la més recent durant la Conferència de la OIT, el
juny passat.
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