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El 15 de desembre, defensem
l’ocupació, els salaris i les pensions
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Aprovats els documents
del 3r congrés de l’FSC
El passat 1 de desembre, el Consell de l’FSC va
aprovar els documents del 3r congrés. Els documents estan dividits en 5 eixos de debat, i els podeu consultar entrant a l’espai web del congrés

https://fsccongres.ccoo.cat/

La majoria dels treballadors i les treballadores reclamem solucions urgents
als nostres problemes. Ja no podem esperar més! És el moment de pressionar per aconseguir canviar el rumb cap a uns pressupostos que posin en
primer lloc a les persones, el creixement, l’ocupació de qualitat, les pensions,
els salaris dignes...
El dijous 15 de desembre s’han organitzat nombroses mobilitzacions a diverses ciutats de tot l’Estat per reclamar la recuperació d’aquests drets socials i
laborals que s’han anat perdent els darrers anys. Amb el lema ‘Defensem
l’ocupació, els salaris i les pensions’, CCOO de Catalunya i la UGT hem
organitzat una assemblea a la Sala d’actes del local de CCOO a Barcelona
(Via Laietana, 16) a les 5 de la tarda que continuarà amb una manifestació,
a les 6, fins a la patronal Foment del Treball.
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En aquest web, també trobareu els documents
del congrés de la CONC, de l’FSC estatal i de
la confederació de CCOO. Així mateix, trobareu
un espai de participació i opinió sobre els documents del 3r congrés de l’FSC de Catalunya
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Primera escola formació
de joves de la FSC: Molt
bon nivell de participació i
debat
Els dies 25 i 26 de novembre, a l’alberg de joventut de la Generalitat de EL MASNOU es va realitzar la primera escola
de joves de l’FSC.
Al llarg de la jornada es van realitzar diferents tallers i debats, sobre la història de CCOO i què és la FSC dins el sindicat, amb el company Salvador Lara com a ponent; els reptes
del sindicalisme avui amb Javier Pacheco secretari general
de Industria i candidat a la secretaria general de la CONC i
Joan Herrera director de la Escuel Superior de Formación
de Cuadros de la Confederació de CCOO , el treball de la
FSC en temes de joventut amb Libertad Casmino de la FSC
estatal; i un taller de debat sobre quines propostes de treball
ha de dur a terme la FSC, propostes que van ser recollides
per Manuel Fages secretari general de la FSC.
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Felicitació festes 2016
Felicitació de festes 2016 amb el dibuix guanyador del
concurs de dibuixos infantils ( fills, filles d’afiliats, afiliades )
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Audiència Nacional

El 70% de la plantilla secunda Sentència pel cobrament
d’alguns conceptes de la
la vaga de contact center
El 70% de les plantilles han secundat la vaga en defensa d’un conveni digne per al sector. La negociació d’aquest conveni està encallada des de fa més de 22 mesos.
La patronal segueix mantenint les seves posicions allargant premeditadament la negociació, provocant que les plantilles no obtinguin pujades salarials, que els contractes continuïn sent d’obra
i servei, les jornades parcials siguin el més habitual, es pateixin
torns on es treballen fins a 11 dies seguits, i cada cop hi hagi més
subcontractació mitjançant ETT o empreses multiserveis.
-----------------------------------------------------------

Rebuig
a
l’externalizació
de la venda de productes de
l’ONCE
CCOO considera, en contra de l’opinió de l’empresa, que
la comercialització dels productes de l’ONCE per persones
i societats diferents al personal venedor de l’ONCE estan
perjudicant les seves vendes i els seus ingressos. Els representants del sindicat van indicar que les afirmacions realitzades per la direcció de l’ONCE en el sentit que la venda
pels canals diferents a la xarxa tradicional de venedors i venedores beneficien i repercuteixen positivament en les seves
vendes manquen de credibilitat i no aporten les dades que
ho justifiqui.
CCOO denuncia també la precarietat laboral de molts treballadors i treballadores que no tenen un contracte de treball i
lloc de venda fix, i tenen a més uns horaris de treball excessius per poder aconseguir les vendes exigides.

nòmina variable en vacances per
a la plantilla de TVC
Comunicat comitè d’empresa TVC ( reproduït parcialment,
el complert el podreu veure al web de l’FSC)

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), a instàncies del Parlament, ha rebut el mandat d’elaborar la proposta de contracte programa
2017-2020 abans de finals d’aquest any 2016. Així, en la
seva última reunió el Consell de Govern ha donat curs als
procediments per elaborar-lo, entre ells ha demanat als Comitès d’Empresa de la televisió i la ràdio que formulin el
seu informe preceptiu en el termini de 10 dies. I així ens posem a la feina reclamant un finançament estable i suficient
per mantenir en aquest període la capacitat productiva de la
radiotelevisió pública, el manteniment dels llocs de treball
necessaris per a aquesta producció i el respecte per la negociació col·lectiva i els acords de conveni.
Novament tornen a aparèixer, en boca de portaveus de les
productores privades i en articles de diaris, reflexions sobre
la CCMA, algunes apocalíptiques, altres interessades, que
qüestionen la viabilitat de l’empresa actual i el seu futur i
que senyalen els treballadors i la capacitat productiva de la
CCMA com un problema per a obtenir directament accés als
pressupostos públics.
Insistim que cal un finançament estable per a la CCMA i
que puguem mantenir la producció pròpia per fer productes
de qualitat. La col•laboració amb les productores privades
no pot sortir d’un pressupost insuficient i retallat. El que cal
és un pressupost específic i ben diferenciat del pressupost
ordinari per a fer front als compromisos amb el sector audiovisual privat.
COBRAMENT DE CONCEPTES VARIABLES DE LA
NÒMINA EN VACANCES
L’Audiència Nacional ha dictat sentència parcialment favorable al conflicte col·lectiu sobre el cobrament en el període
de vacances d’alguns conceptes de la nòmina variable que
formen part de la retribució habitual o mitjana del treballador/a.
El Comitè d’Empresa, seguint la jurisprudència del Tribunal
Suprem per l’aplicació a l’Estat de la sentència del Tribunal de Justícia de la UE coneguda com a “afer Locke”, va
presentar aquesta demanda que ara l’Audiència Nacional ha
estimat parcialment:
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El sindicat, contra la judicialització del conflicte social

Es presenta recurs a la sentència
de Ricardo Vercher, delegat de
CCOO a Metro de Barcelona jutjat per fets de la Vaga General del
14-N del 2012
El passat 4 de novembre es va fer el judici a Ricardo Vercher, delegat de CCOO i membre de la Secció Sindical de
Metro de Barcelona, per fets de la Vaga General del 14-N del
2012. En el seu moment, des del sindicat vàrem valorar els
aspectes positius de la sentència, especialment el fet que la
condemna hagi estat molt inferior a la demanada per la Fiscalia, i que no s’hagi aplicat l’article 315.3 del Codi Penal.
No obstant això, seguim lamentant la condemna al delegat,
perquè considerem que no hi havia proves suficients per inculpar-lo. Des de CCOO lamentem també la judicialització
del conflicte social com és el cas de la Vaga General del
14-N del 2012, i per aquest motiu, s’ha presentat recurs a la
sentència. Considerem injust qualsevol tipus de sanció que,
d’una manera o altra, penalitzi la participació en piquets informatius i d’extensió de la vaga.
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La secció sindical de CCOO
a Barcelona Activa aconsegueix
evitar la discriminació arbitrària
als processos de selecció
La setmana passada Barcelona Activa posava en marxa un
procés de selecció de personal per cobrir 3 places de Tècnica
en Desenvolupament Local de Proximitat, amb un requisit
completament discriminatori, amb el que impedia la participació al concurs d’aquelles persones que havien adquirit una
experiència superior a 2 anys a l’empresa o, d’altres que si
fossin contractades podien arribar a tenir aquesta experiència al llarg de l’any 2017.
La secció sindical de CCOO a Barcelona Activa, amb l’ajut
de l’Assessoria Jurídica de la Federació de Serveis a la Ciutadania del sindicat, va interposar un Recurs d’alçada a l’alcaldessa denunciant que aquest requisit era completament
arbitrari i discriminava algunes candidatures d’una manera
que no estava contemplada a cap normativa vigent (ni a l’Estatut dels Treballadors/es ni al Conveni de l’empresa), i reclamant per tant la seva retirada i l’admissió de les persones
que haurien estat excloses del procés esmentat. També ens
van dirigir a la Inspecció de Treball denunciant el mateix fet
de la discriminació abusiva, afegint que la convocatòria no
respectava un període de 15 dies que el Conveni estableix
des de la comunicació del concurs fins a la posada en marxa
del mateix.
L’empresa tenia previst, i així ens ho havien comunicat a la
representació sindical, que mantindrien aquesta clàusula a
totes les properes ofertes de treball temporal; nosaltres ja els
vàrem avisar que faríem tot el possible per tal que la retiressin perquè la consideràvem contrària a la llei.
La pressió que des d’aquesta secció han fet ha obtingut els
seus resultats: dijous passat la Direcció de Barcelona Activa
va comunicar-nos que la clàusula on especificava el requisit
discriminatori seria suprimit de totes les ofertes que es publiquin d’ara endavant.
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CCOO considera que les
propostes fiscals del Govern de la
Generalitat són insuficients per fer
uns pressupostos que donin resposta
a l’emergència social
La llei de mesures fiscals i financeres (llei d’acompanyament) estableix unes propostes fiscals que són insuficients
per fer front a la situació d’emergència social.
Tot i valorar l’augment de la despesa social de 1.170 milions d’euros, la proposta de pressupost del govern pel 2017
encara és inferior a la del 2010 en 2500 milions d’euros. Cal
tenir en compte que tot i tenir un problema de finançament,
la pressió fiscal a Catalunya està 7 punts per sota de la mitjana europea i que sense recursos públics equivalents no és
possible aspirar als mateixos nivells de benestar.
La llei incompleix amb la resolució del Parlament de
Catalunya sobre la situació d’emergència social que insta
al govern a millorar l’impost de successions i donacions,
l’impost sobre el patrimoni i l’irpf per obtenir més ingressos per fer polítiques socials i garantir un sistema fiscal més
progressiu.
La suma de la previsió d’ingressos per la creació dels nous
impostos no arriba ni a la meitat del que es podria obtenir
amb la recuperació de l’impost de successions rebaixat per
diferents governs.
D’altra banda, el sindicat valora positivament la derogació
de la llei d’estabilitat pressupostària del govern anterior que
avançava en el temps respecta de la resta de les CCAA la
priorització del pagament del deute per davant de les necessitats socials.
CCOO proposa recuperar les rebaixes fiscals fetes a partir
del 2010 i fer tributar a les rendes altes i grans patrimonis:
·
Recuperar les rebaixes fetes sobre l’impost de successions que permetria recaptar entre 400 i 500 milions
més.
·
Incrementar la fiscalitat de les rendes altes en el
IRPF fixant 3 trams a partir de 60.000 euros d’ingressos.
Un 23% per rendes entre 60.000 i 90.000 euros, un 24,5%
per rendes entre 90.000 i 120.000 euros i un 26% pels que
guanyen més de 120.000 anuals.
·
Reduir el mínim exempt de l’impost de patrimoni
acostant-lo a la situació anterior a les retallades.
·
Recuperar les rebaixes fiscals als casinos i les activitats vinculades al joc.
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