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#VagaNoEsDelicte

Dia 25 d’octubre: acte de
solidaritat amb Ricardo
Vercher
El proper dia 4 de novembre del 2016, Ricardo Vercher, delegat
de CCOO i membre de la secció sindical del metro de Barcelona,
s’enfronta a una petició fiscal, absolutament desproporcionada, de 5
anys de presó per suposades actuacions durant la vaga general del
14 de novembre del 2012, així com a la inhabilitació especial per a
l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de durada de la
condemna, a més de 42 mesos de multa amb un cost de 12€ per dia
que significa una quantitat superior a 15.000€ i una indemnització
a l’Ajuntament de Barcelona de 477,10 € ( l’acusació és de punxar
rodes d’un autobús de Barcelona, suposadament en serveis mínims).
En aquest cas, com d’altres, la fiscalia actua d’ofici aplicant l’article
315.3 del Codi penal argumentant que la seva actuació es constitutiva d’un delicte de coaccions, i sense que l’empresa, TMB, hagi fet
cap tipus de denuncia dels fets.
Davant d’aquesta situació la Federació de Serveis a la Ciutadania
hem convocat un acte de solidaritat amb Ricardo Vercher amb el
lema “NI 5 ANYS NI UN DIA, RICARDO ABSOLUCIÓ!” per al
proper dia 25 d’octubre, a les 10 hores, a la sala d’actes de CCOO
(Via Laietana 16), és delicte”.
A partir de les 13 hores ens mobilitzarem fins la Delegació del
Govern

Convocat el 3r Congrés
de la FSC de Catalunya
Amb el lema MÉS SINDICAT, MÉS DEMOCRÀCIA, ha estat convocat el 3r congrés de la
Federació de Serveis a la Ciutadania, per els propers dia 1 i 2 de març de 2017.

#Ni5anysNi1diaRicardoAbsolucio

El Consell de la FSC va aprovar el passat dia 27
de setembre l’annexe organitzatiu a les normes
congressuals que regiran el procés congressual.
Reforçar el sindicat, més sindicat, per tenir més
democràcia perquè sense democràcia i una economia democratitzada no hi ha canvi social.
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¿Existen los derechos sociales?

Escritor
Paco Rodríguez de Lecea
28 de Septiembre de 2016

Todo empezó con una humorada de Milton Friedman, en los años
iniciales de la década de los setenta del siglo anterior, el “siglo
corto” por antonomasia. Friedman dijo que la única obligación social de una empresa era conseguir unos beneficios lo más elevados
posible para sus accionistas. La dimensión social de la empresa,
la utilidad de su producción para un colectivo amplio de consumidores, la generación de empleo en el corto, medio y largo plazo,
el reparto proporcionado de la plusvalía creada, eran música de
gaitas gallegas o escocesas en la visión del pensador de la escuela
de Chicago.
Thatcher remachó la suerte anunciando que la sociedad no existe,
solo existen individuos en competencia permanente entre ellos. Se
desprendió así de golpe de valores intangibles de tanta tradición y
prestigio como la fraternidad, la cooperación, la solidaridad y la
puesta en común de bienes, experiencias y tradiciones. De pronto,
todo un tesoro colectivo inmemorial se convirtió en mercancía, en
objeto de compraventa en el mercado.
Si no existe la sociedad, no existen derechos sociales. Algunos de
tales derechos sociales figuran en los bronces en los que han sido
grabadas para siempre (¿para siempre?) las cartas universales de
los derechos y libertades; en consecuencia, se ha producido un laborioso acarreo del concepto de “derecho social”, desde su formulación inicial a otra definición vicaria, según la cual lo que era un
derecho colectivo, por ejemplo el de huelga, concebido como un
instrumento para el reequilibramiento entre dos fuerzas sociales
desiguales y enfrentadas, se convierte en una libertad individual,
la de hacer o no huelga, similar a la de ir o no ir a misa. Es decir,
anclada en las creencias y las opciones ideológicas particulares de
cada alma recluida en su almario.

Desde esta interpretación, arrastrar a la huelga a quien no desea
hacerla es concebido como un delito contra las libertades.
La interpretación es un disparate que asesina de raíz la naturaleza
social del derecho a la huelga y su racionalidad instrumental. En la
idea misma de la huelga está la necesidad de su explicación y de
su extensión. Puede discutirse sobre la actuación de los piquetes,
sobre sus dimensiones, sobre su carácter más o menos pacífico
y sobre la necesidad de un respeto exquisito hacia el mobiliario
urbano (que es también un bien común). Puede acudirse a una regulación general de tales temas, aunque lo preferible será siempre
la autorregulación. Pero en todo caso los piquetes de explicación
y de extensión son consustanciales al derecho de huelga; no son
accesorios suprimibles ni reprimibles, salvo en la medida en que
rebasen los límites impuestos a un comportamiento cívico.
De otra forma se desnaturaliza el carácter social del derecho tipificado que los trabajadores por cuenta ajena poseen, de parar la
actividad laboral a fin de negociar con la contraparte para reemprenderla en mejores condiciones. La huelga no es algo que aparece de pronto ahí, convocada por marcianos, de forma que cada
trabajador/ra es libre de deliberar en conciencia si se adhiere o no
a ella. Es un movimiento colectivo surgido de abajo, concretado
entre todos, dirigido de forma democrática por un comité electivo
surgido del consenso de una asamblea, tendente a conseguir un
resultado relacionado con las condiciones en las que se desarrolla
el trabajo, o con su remuneración. Es un derecho reconocido por
todas las grandes organizaciones internacionales, tabulado por así
decirlo. Por más que gobiernos como el que padecemos prefieran
pasar de puntillas sobre tales cuestiones, y simular la inexistencia
de algo tan grosero, tan bárbaro, tan obsoleto en unas relaciones
laborales “modernas”.
El próximo mes de noviembre tendrá lugar el juicio de Ricardo
Vercher, delegado sindical del Metro de Barcelona, por su presencia activa en un piquete de extensión de la huelga, el 14 de
noviembre de 2014. Será la hora de reivindicar que los derechos
sociales sí existen; que sí existen las clases sociales y los conflictos entre ellas; y que es necesario habilitar cauces distintos a la represión del más débil para encarar una política tendente a corregir
las desigualdades rampantes que nos afligen.
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El 19 d’octubre a les Cotxeres de Sants de Barcelona

Assemblea de delegats i delegades de

Cadena humana contra el TTIP, el CETA i
CCOO de Catalunya
el TiSA
Les organitzacions de la societat civil, sindicals, camperoles i polítiques, joves, homes i dones de tot el món convoquem una tardor
en resistència per exigir la suspensió dels mal anomenats acords
de lliure comerç i inversions, com l’acord entre la Unió Europea i
Canadà, conegut com CETA, o el ja conegut TTIP, que es negocia
amb els EUA. Estem convençuts que per promoure una societat
igualitària i respectuosa amb els drets de les persones i el medi
ambient és imprescindible replantejar el sistema de comerç global
que, a dia d’avui, únicament afavoreix la concentració del poder
en mans d’unes poques multinacionals. La tardor a resistència global crida a la mobilització popular davant dels tractats de lliure
comerç i per la fi de la impunitat de les multinacionals.
A Europa i al Canadà, enguany fem especial èmfasi en el CETA,
el cavall de Troia del TTIP, que s’ha negociat en secret durant més
de cinc anys i que pretén ser ratificat a finals del 2016. Tant la
Comissió Europea com alguns estats membres estan empenyent
fort perquè el tractat se signi com més aviat millor. El Govern en
funcions de Mariano Rajoy ha ofert el seu suport incondicional
a la signatura del CETA, tot i no tenir cap estudi d’impacte que
asseguri un benefici per a la
nostra economia, societat o
medi ambient.
Tanmateix, com més es coneix el CETA, més gran és
l’oposició pública i d’alguns
sectors concrets econòmics
i socials, com l’agrícola, les
petites empreses o les associacions de jutges, que han
denunciat la il·legalitat d’incloure tribunals privats per
als inversors, com l’ICS. A
més, ja són diversos els estats
que per diferents motius han
expressat la seva opinió contra aquest tractat.
Malgrat aquesta creixent
oposició, la Comissió Europea pretén concloure aquest any la signatura del CETA gràcies al suport d’altres estats membres, entre
ells l’Estat espanyol.
A Barcelona us esperem el dissabte 15 d’octubre a les 17 h per
formar una cadena humana entre el Consolat de Canadà (pl.
de Catalunya) i l’Oficina de la UE (pg. de Gràcia - Provença).
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Sota el lema “Fem CCOO, fem solidaritat”, CCOO de Catalunya
ha convocat una assemblea de delegats i delegades el dimecres, 19
d’octubre a les 10 h, a les Cotxeres de Sants de Barcelona, carrer
de Sants, 79.
Objectius
L’assemblea ha de servir per visualitzar la victòria de CCOO a
les eleccions sindicals, així com per impulsar el desenvolupament
organitzatiu de CCOO a les empreses, tant en afiliació com en
seccions sindicals. També es vol posar en comú els arguments per
a fer front a les tendències corporatives i antisindicals, així com
reivindicar el model sindical de CCOO, que és únic i insustituïble. A l’assemblea també es tractarà sobre la prioritat del sindicat
en la lluita contra la precarietat i la protecció de les persones en
atur, així com el manteniment de la campanya vaga no és delicte.
CCOO de Catalunya vol aprofitar l’assemblea per fixar l’estratègia de mobilització sindical i social, així com fomentar la participació activa i crítica en el procés de l’11è Congrés del sindicat que
ja s’ha iniciat.
La força de la solidaritat
L’assemblea vol mostrar com CCOO és el principal vincle de solidaritat entre els treballadors i les treballadores. Fer CCOO és construir solidaritat a l’empresa mitjançant l’afiliació i l’organització
de la secció sindical, és construir solidaritat al sector mitjançant
l’acció sindical i la negociació col·lectiva. Fer CCOO és construir la solidaritat front els atacs contra la llibertat, a través del suport als companys i companyes represaliats per exercir el dret a la
vaga. És construir la solidaritat entre la gent treballadora a través
d’esdevenir CCOO com a gran actor sociopolític autònom, motor
de drets de ciutadania de la nostra societat. I fer CCOO també és
construir la solidaritat internacional del treball, mitjançant l’acció
unitària més enllà de les fronteres.
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CCOO es concentra per protestar per
l’externalització de la venda de productes de
CCOO considera que els 7.000 llocs de l’ONCE
Davant l’anunci fet pel president de la Generalitat

treball públics són totalment insuficients
per a les necessitats dels serveis públics de
Catalunya
Amb el fonament de la crisi econòmica, el Govern central i el de la
Generalitat van decidir no efectuar la taxa de reposició de les vacants generades per jubilació, defunció i altres causes. En alguns
casos les vacants van ser suprimides i van desaparèixer com a places d’ocupació i en d’altres van ser ocupades per personal interí.
Això ha comportat, per una banda, la disminució de les plantilles
reals i la desaparició del servei que prestaven i, per una altra, un
increment del personal temporal i interí.
En el cas de Catalunya, entre el gener del 2011 i l’agost del 2016
s’han suprimit més de 7.000 places i moltes d’altres s’han cobert
amb personal interí fins a arribar a representar més del 23% de la
plantilla.
CCOO valora com absolutament insuficient aquest anunci i demana al Govern de la Generalitat una oferta d’ocupació pública
que recuperi les vacants suprimides i redueixi el percentatge de
personal interí a no més del 5%.

Dijous, 6 d’octubre, delegades i delegats de CCOO es van concentrar davant la seu de la Delegació Territorial de l’ONCE a Barcelona (carrer Sepúlveda, 1), per manifestar el seu rebuig a la política
antisocial i comercial de l’entitat que, està hipotecant i empobrint
el futur d’aquesta important institució social, d’interès públic.
CCOO alertem des de fa anys que l’ONCE està implantant un canal de vendes en paral·lel a la seva xarxa principal de venedores
i venedors, que són treballadors i treballadores per compte d’altri
a càrrec de l’ONCE i, a més, són, íntegrament, persones amb discapacitat. Aquest canal alternatiu suposa una competència per al
personal venedor de l’ONCE, encara que l’empresa ho considera
com a “complementari”.
La xarxa de vendes tradicional de l’ONCE està composta per
aproximadament 20.000 persones amb discapacitat, mentre que
la xarxa de vendes externalitzada, la componen una varietat
d’establiments que van des de petits negocis, com estancs o quioscs de premsa, fins a grans empreses com cadenes de gasolineres,
les oficines de Correos, El Corte Inglés, cadenes d’alimentació
com Simply o Covirán i recentment s’hi han incorporat entitats
o organitzacions socials com la Interagrupació de les Falles de
València.
Veiem amb preocupació aquest augment desproporcionat del canal
de venda extern, sobre el qual l’ONCE no explica les seves previsions de desenvolupament i expansió. Mentrestant, des del 2009
s’han perdut 1.613 llocs de treball de venda i 845 de personal no
venedor, i s’han tancat més de 60 agències, algunes d’elles situades en capitals de província. Les retribucions del personal venedor
s’han vist afectades per la disminució progressiva de les vendes
(- 9% des del 2009) i a més la direcció de l’ONCE fa una aplicació
rigorosa del règim disciplinari, establint suspensió de sou i feina i
fins i tot l’acomiadament, per les dificultats d’arribar als mínims
de venda exigits per l’empresa als seus venedors i venedores.
La precarietat laboral és un altre element important de la situació actual a l’ONCE. Un important nombre de contractacions no
es consolida amb l’únic argument que el venedor o venedora no
aconsegueix les xifres de venda establertes unilateralment pel departament comercial, normalment per sobre de les obligatòries establertes en conveni.
CCOO exigeix a l’ONCE una reconsideració d’aquesta política
institucional que perjudica greument al seu personal venedor i no
venedor, que renunciï a l’expansió desorbitada del canal físic complementari, aliè al personal venedor de l’ONCE, i que dugui a terme una veritable labor social cap a les persones amb discapacitat
en general i les persones invidents en particular.
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Amb CCOO pots reclamar la indemnització del contracte temporal!

CCOO de Catalunya ofereix suport als
treballadors i treballadores afectats per
les sentències europees que equiparen les
indemnitzacions per acomiadament
entre temporals i fixos
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentències tenint en compte l’Acord marc sobre el treball de durada
determinada, subscrit per la Confederació Europea de Sindicats
amb les organitzacions empresarials europees i incorporat a la Directiva 1999/70, que inclou la indemnització per finalització de
contracte en les condicions de treball.
El TJUE considera que la legislació espanyola és discriminatòria
amb els treballadors i treballadores temporals, ja que no té en
compte la condició del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació. En efecte, la legislació espanyola no reconeix una indemnització equivalent a la dels treballadors i treballadores per l’extinció
de la seva relació laboral. El tribunal europeu dicta que s’ha de
reconèixer a les persones amb contractes temporals una indemnització equivalent a la que està establerta per a l’acomiadament per
causes objectives, és a dir, 20 dies per any de servei amb un límit
de 12 mensualitats.
Aquestes sentències tenen enormes repercussions en el sentit que
generen efectes directes en les persones que cessen per tenir un
contracte temporal, ja que els reconeixen una indemnització en
finalitzar el seu contracte de treball.
El dret de la Unió Europea s’oposa a una normativa nacional que
denegui qualsevol indemnització per finalització de contracte.

En l’àmbit de les administracions públiques i el personal funcionari, afecta totes les persones que tinguin un nomenament
d’interinitat, un contracte de durada determinada i els indefinits
no fixos.
El termini de prescripció per a les pesones amb nomenament de
funcionari o estatutari conforme a l’article 25 de la Llei 47/2003,
de 26 de novembre, és de 4 anys.

Alerta: en els casos en què existeixi frau en la contractació, aquesta norma no és aplicable. S’haurà de reclamar
que el contracte és fix i, en cas de cessament, interposar
una demanda per acomiadament (en què la indemnització és major).
CCOO t’ajuda a reclamar
CCOO promou les accions judicials necessàries per assegurar el
pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte
en l’últim any.
Per aquest motiu, CCOO ha iniciat una campanya per oferir reclamació judicial a través dels seus serveis jurídics a totes les persones afectades per la sentència. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una bústia electrònica a la qual es podran dirigir les persones
afectades i que desitgin fer la reclamació judicial corresponent.

La bústia és reclamaciotemporals@ccoo.cat
Defensa els teus drets, reclama la teva indemnització!
Feu clic per descarregar-vos el tríptic informatiu sobre la
campanya per reclamar la indemnització per acomiadament
en contractes temporals

Quins contractes temporals de l’àmbit privat i de
l’Administració pública afecta?
En l’àmbit laboral de l’empresa privada, la doctrina pot aplicar-se
a:
- Tots els contractes temporals d’interinitat, formació, obra i servei, i eventuals.
- Als contractes extingits abans del 14 de setembre del 2016, que
poden reclamar la indemnització de 20 dies per any o la diferència
entre la de 12 dies i la de 20 dies prescrita (art. 59.1 de l’Estatut
dels treballadors).

Alerta: només poden reclamar les persones amb contractes extingits després del 14 de setembre del 2015 (1 any)
I a l’Administració pública?
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La Plataforma Sindical de la Central de
Gestió d’Emergències (CGE) de Barcelona
demana el seu trasllat immediat
La Plataforma Sindical de la Central de Gestió d’Emergències
(CGE) de Barcelona, en què s’inclou CCOO, denúncia que l’edifici on es coordinen els serveis d’emergències de Barcelona ha
detectat una incidència de casos de càncer molt superior a la mitjana de la població catalana, per diverses causes i per l’emissió dels
camps electromagnètics.
És per aquest motiu que ho ha denunciat davant Inspecció de Treball i ha demanat el trasllat immediat d’aquest centre, per evitar
més casos. Estem davant d’un edifici malalt i els treballadors i
treballadores n’estan patint les greus conseqüències.

Desmentint tòpics

CCOO de TVC defensa infraestructura,
plantilla i pressupost suficient per als mitjans públics
A voltes amb la plantilla i el model de producció de TV3 i la
Corporació
El diumenge dia 2 d’octubre el diari Ara va publicar un extens
dossier sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA). Un dels punts que es comenten és el de la plantilla, i
també l’elaboració d’un pla estratègic basat en el de 2011 (el Pla
Accenture).
Hem pensat que val la pena donar el nostre punt de vista respecte
als temes que ens afecten directament i també sobre l’impàs en
el marc legal i institucional de la CCMA, entre altres qüestions.
Aquesta setmana també es parlarà dels mitjans públics en el debat
de política general del Parlament.

2- “Hi ha massa treballadors”. Per fer producció audiovisual es
necessiten treballadors i treballadores. Posem l’exemple de la producció d’una telenovel·la: intervenen càmeres, personal tècnic de
plató i rodatge, producció, serveis artístics, escenografia, realització, actors i actrius, guionistes, i altres disciplines, en un procés de
producció propi de la indústria audiovisual.
A més de la producció, l’emissió i la difusió de continguts en català, la CCMA també té una important vessant tecnològica i de
preservació de patrimoni audiovisual. Necessitem contractació de
treballadors i treballadores per a substitucions i pics de feina i un
pla a mitjà termini perquè vagi entrant gent nova sense perdre més
plantilla.
3- “Des del 1983 no s’ha modernitzat”. Fals. Els treballadors i
treballadores ens hem adaptat a tots els canvis tecnològics i de producció. Els professionals de les àrees tècniques han desenvolupat
les eines per a digitalització, adaptació a la TDT, l’HD. El que cal
ara és inversió per adaptar platós a l’HD, entre altres necessitats
d’actualització de material i infraestructures.
4- “Els continguts no m’interessen”. L’audiència ens preocupa,
però no pot ser l’única mesura. Els mitjans públics han d’oferir
una programació, diversa i oberta a tota la ciutadania, que és plural
políticament i socialment. S’ha d’apostar seriosament pels mitjans
digitals i les xarxes d’Internet que són els més populars entre els
joves.
5- “Tenir mitjans públics és car”. Amb l’escanyament pressupostari, la xifra d’aportació pública és de 235 milions d’euros, aproximadament uns 30 euros a l’any per a cada ciutadà o ciutadana de
Catalunya. El pressupost és insuficient per complir amb totes les
obligacions i per continuar sent motor de la indústria. El model de
finançament mixt és necessari: aportació directa de fons públic i
ingressos de publicitat, però val la pena explorar altres fórmules
complementàries de finançament pel futur.
6- “La Corporació és un instrument del Govern”. S’han de desgovernamentalitzar els mitjans públics, amb un Consell de la CCMA
professional i més plural. L’actual Consell de Govern és fruit dels
acords del 2012 entre CiU i el PP i ara hi ha l’oportunitat de canviar la meitat dels consellers (Llegiu més en l’apartat: “La Corpo
indocumentada” al punt final de l’enllaç:
http://www.ccootv3.cat/2016/10/a-voltes-amb-la-plantilla-i-elmodel-de.html.

Aquí van alguns tòpics que cal desmentir i algunes qüestions que
volem comentar
1- “La CCMA és massa gran”. No hi estem d’acord. El model de
mitjans públics de Catalunya necessita infraestructura, plantilla i
pressupost suficient per ocupar l’espai de comunicació i producció
fortament disputat per altres grups que tenen el monopoli mediàtic
en l’àmbit estatal.
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El 65% de les plantilles de Contact En el marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne
Unes 3.000 persones es manifesten
Center fan vaga
a Barcelona pel treball digne i amb
Els treballadores de Contact Center estaven cridats a realitzar el
6 d’octubre una vaga de 24 hores per tractar de desbloquejar el drets
seu conveni col·lectiu. Aquesta vaga ha estat un èxit i la patronal
hauria de prendre nota del missatge que li estan enviant els seus
treballadors i treballadores.
El 65% de les plantilles de Contact Center han fet la vaga de 24
hores convocada pels sindicats per protestar pel bloqueig del conveni sectorial.
Després de més de 20 mesos de negociacions, el conveni continua bloquejat, a pesar que hi ha més d’un punt de trobada amb la
patronal.
Els principals esculls es troben en el capítol salarial i en la regulació de les condicions laborals del personal subcontractat provinent
d’empreses multiserveis o d’ETT.
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En el marc de la Jornada Mundial pel Treball Digne, que se celebra el 7 d’octubre, unes 3.000 persones es van manifestar ahir a
Barcelona per reclamar treball digne amb drets i per mostrar el seu
suport i compromís amb la lluita global pel treball digne arreu del
món ja que aquest és essencial per al benestar de les persones.
El treball no només genera els ingressos necessaris per al sosteniment, sinó que també facilita el progrés social i econòmic i enforteix les persones, les seves famílies i les comunitats.



NÚM 167 2na quinzena octubre 2016

federació de serveis a la ciutadania



NÚM 167 2na quinzena octubre 2016

federació de serveis a la ciutadania



Via Laietana 16 l 08003 Barcelona

federació de serveis a la ciutadania

número 167

10

NÚM 167 2na quinzena octubre 2016

federació de serveis a la ciutadania

11

NÚM 167 2na quinzena octubre 2016

SERVEIS A LA CIUTADANIA
Direcció : Xavier Navarro

federació de serveis a la ciutadania

Edició: Secretaria de Comunicació FSC-CCOO

12

