butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

Núm. 183 - divendres, 15 de novembre de 2013

El que has de saber del sistema públic de pensions - pàgina 5
A Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa

CCOO fa una crida a participar en les mobilitzacions
convocades entre el 22 i el 24 de novembre contra la
reforma de les pensions i per uns pressupostos de
caire social a Espanya i Catalunya
A Catalunya s’han convocat manifestacions amb
l’objectiu de mostrar el rebuig frontal de CCOO i
els altres sindicats que formen part de la Confederació Europea de Sindicats
(CES) a la reforma de les pensions que prepara
el Govern del PP i que significarà una enorme
agressió al poder adquisitiu de les pensions i la
sostenibilitat futura del sistema. Així mateix, conjuntament amb un gran nombre d’organitzacions
socials i la Plataforma Prou Retallades es reclamaran uns pressupostos de l’Estat i de Catalunya que tinguin un caire social i abandonin les

retallades en sanitat, educació i serveis socials.
Aquestes mobilitzacions tindran lloc en el marc de
les jornades d’acció convocades per la CES a tot
Europa entre els dies 17 i 24 de novembre amb
l’objectiu d’impulsar i activar el Pla d’inversions i
creixement de l’ocupació de qualitat elaborat pel
sindicalisme continental. Aquest Pla és una ambiciosa i detallada estratègia de reactivació econòmica per sortir de la crisi i posar fi a les polítiques
d’austeritat, mitjançant una forta inversió anual i
la creació de milions de llocs de treball en els propers 10 anys.

BARCELONA
Manifestació el diumenge 24 de novembre a les 12 h. Sortida del passeig
de Gràcia cantonada amb l’avinguda Diagonal.

editorial
Raons per sortir al
carrer
La situació econòmica, malgrat els anuncis
positius que fan el Govern i els representants dels lobbys econòmics, continua sent
negativa i l’atur, la pobresa i la desigualtat
segueixen sent els principals problemes del
país.
Les polítiques del Govern continuen amb
més retallades i reformes, que ens porten al
desmantellament de l’estat del benestar. Els
pressupostos del 2014 i la contrareforma de
les pensions en són exemples, d’aquesta involució social. Polítiques a les quals s’uneixen
les actituds i xantatges empresarials, que estan aprofitant la situació per acomiadar i fer
retrocedir drets laborals aconseguits al llarg
d’anys de lluites sindicals.

GIRONA. Manifestació el diumenge 24 de novembre a les 12 h. Sortida
de la plaça Independència.
TARRAGONA. Manifestació el dissabte 23 de novembre a les 18.30h.
Sortida de la plaça Imperial Tàrraco (final de la rambla Nova).
LLEIDA. Manifestació el dissabte 23 de novembre a les 18 h. Sortida de la
plaça Ricard Viñes.
TORTOSA. Concentració el divendres 22 de novembre a les 18 h.
Davant de la Delegació del Govern de la Generalitat (carrer Montcada).

El 19 de novembre a les 11.30 h a les Cotxeres de Sants de Barcelona

Assemblea de delegats i delegades per explicar les
raons de la convocatòria de la mobilització del 24-N
CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya han convocat els seus delegats i delegades a una assemblea
el proper dimarts, 19 de novembre, al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants de Barcelona (carrer
de Sants, 79) per explicar les raons de la convocatòria de les mobilitzacions del 24 de novembre. L’inici
de l’assemblea està previst per a les 11.30 hores.
A l’acte, hi participaran els secretaris generals de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, Joan Carles
Gallego i Josep M. Àlvarez, respectivament.

Tenim raons per tornar a sortir al carrer
conjuntament, tot el moviment sindical i els
moviments socials, i continuar oposant-nos
a les polítiques d’austeritat i de retallades
que estan allargant la crisi i el patiment de
la gent.
El dia 24 hem de ser-hi tots i totes! La
resignació no serveix per a res, perquè les
coses canvien quan cadascú de nosaltres
empeny en la mateixa direcció.

(Les raons de les mobilitzacions, a
la pàgina 6)

www.ccoo.cat
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El sector dels adobs fa quatre dies de
vaga contra el bloqueig en la negociació
del conveni
El sector dels adobs a tot l’Estat fa una vaga
de quatre dies, que va començar el 12 i el 14 i
tindrà continuïtat el 19 i 21 de novembre com a
protesta pel bloqueig en la negociació del conveni d’àmbit estatal per part de la patronal del
sector després que la seva vigència finalitzés
el desembre de l’any 2011. L’acte de mediació,
que va tenir lloc al Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA), va finalitzar amb
desacord. Des de la finalització de la vigència
del conveni s’han realitzat nombroses reunions,
en què les federacions del sector del tèxtil i pell
de CCOO i UGT (Fiteqa i Fitag) han presentat
la seva plataforma reivindicativa sense obtenir cap resultat positiu per part de la patronal
Acexpiel.

CCOO ratifica el principi d’acord del
Conveni de neteja d’edificis i locals de
Catalunya
Els delegats i delegades de CCOO del sector de
neteja d’edificis i locals han ratificat, amb una
àmplia majoria (amb més del 80% de vots a favor), el principi d’acord del Conveni del sector
a Catalunya. Aquest acord ratifica, entre altres
qüestions, la pròrroga del Conveni fins a l’any
2015, amb un increment econòmic de l’1,5%
per a l’any 2013, de l’1,2% per a l’any 2014
i de l’1,8% per a l’any 2015, i garanteix la ultraactivitat tres anys més. Des de la finalització
del Conveni, el desembre del 2015, es manté la
totalitat de la vigència del Conveni fins al desembre del 2018, així com la convergència de
les taules salarials de Lleida a partir de l’1 de
gener del 2016.

Aprovat un calendari de mobilitzacions
al sector del metall de la província de
Barcelona
Davant la radicalització de la postura de la patronal UPM, que manté bloquejada la negociació
salarial al sector del metall de la província de
Barcelona, la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya i l’MCA-UGT han acordat un calendari
de mobilitzacions per als pròxims mesos. Durant
aquest mes de novembre s’aprofitaran les convocatòries de mobilització general per fer visible
el conflicte. Seran els dies 19 de novembre, en
el marc de l’assemblea general de delegats i
delegades, i el 24 de novembre, en la manifestació general contra la reforma de les pensions
i per uns pressupostos socials. Per al 17 de desembre s’està preparant una nova concentració
conjunta de delegats i delegades del metall de
CCOO i UGT per exigir al president de la patronal
UPM un canvi de plantejaments. Si la situació de
bloqueig continua, aquest procés de mobilització
culminarà amb una jornada de vaga sectorial de
24 hores al sector del metall a la província de
Barcelona per al 22 de gener.

CCOO de Catalunya es prepara per afrontar la
negociació col·lectiva durant el 2014
Sota el títol de Nova reforma, nous reptes va tenir lloc, el passat divendres, 8 de novembre, una
trobada de negociadors de convenis col·lectius
de CCOO a la seu del sindicat. La jornada va
comptar amb diferents intervencions relacionades amb el context econòmic, la negociació
col·lectiva a Europa o els objectius de la negociació per a l’any 2014. Entre altres convidats, a la
trobada, hi va participar el catedràtic de dret del
treball i de la Seguretat Social de la UAB Eduardo
Rojo Torrecilla.
El document sobre els objectius sindicals en la
negociació col·lectiva del 2014 presentat a la jornada renova i actualitza els objectius de CCOO
per afrontar la negociació dels convenis durant
l’any vinent. Les propostes que s’incorporen al
document orienten les comissions negociadores
dels convenis sectorials i d’empresa sobre com
han d’afrontar els problemes que han incorporat
les modificacions introduïdes per les darreres reformes laborals en la negociació col·lectiva.
Adaptant-se als nous reptes
Així, trobem canvis en l’estructura de la negociació encaminats a potenciar el conveni d’empresa
amb l’objectiu d’afavorir unes relacions laborals

contràries als interessos sindicals. Un altre aspecte fonamental és l’adequació de la política
salarial a diferents elements, com el context de
l’economia catalana, la situació econòmica de
cada sector o empresa, els acords vigents o les
previsions de l’IPC. Per això, CCOO proposa adequar els increments salarials als increments que
es produeixin en el producte interior brut.
Els objectius de CCOO per a la negociació
col·lectiva de l’any 2014 també recullen aspectes tan importants com la flexibilitat interna sobre
la classificació professional i la mobilitat funcional, la modificació de les condicions de treball,
l’organització del temps de treball i la conciliació
de la vida personal i la laboral, així com la inaplicació del conveni. El document recull un especial
esment a com actuar davant la vigència dels convenis i la ultraactivitat per evitar que el conveni
caduqui abans de finalitzar la negociació, un fet
que ha generat una font important de conflictivitat durant aquest any 2013.
Finalment, cal destacar també elements que recullen objectius tan importants com la salut laboral, la mobilitat i el medi ambient, la igualtat
o la jubilació i la previsió social complementària,
entre d’altres.

Els dilluns del Cipri acull un debat sobre les
pensions des d’una vessant acadèmica
La Fundació Cipriano Garcia de
CCOO de Catalunya realitza una
nova sessió d’Els dilluns del Cipri, en la qual seguirà el debat
sobre la reforma i el futur de les
pensions. En aquesta nova sessió es vol abordar el debat sota
el títol “Reptes de futur del sistema públic de pensions”, des

d’un punt de vista acadèmic.
És per això que la Fundació ha
convidat Luis Recuenco Vegas,
professor del Departament de
Ciències Polítiques i Socials de
la Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona, i Armand Blanes
Llorens, demògraf del Centre
d’Estudis Demogràfics de la

Universitat Autònoma de Barcelona. Modera el debat Aina
Vidal, responsable d’Acció Jove
de CCOO de Catalunya. L’acte
tindrà lloc el proper dilluns, 18
de novembre, a les 18 hores, a
les sales 11-12-13 de la seu de
CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 1a planta, Barcelona).

3
Núm. 183 - divendres, 15 de novembre de 2013

Ja pots participar en el projecte
“La privatització de la sanitat
catalana” a través de Verkami
Ja pots participar en el projecte d’investigació “La privatització de la sanitat catalana”, amb una participació molt
activa de CCOO.
És un projecte liderat per diferents entitats i moviments
socials vinculats amb la lluita per la defensa de la sanitat
pública i té com a objectiu mostrar els efectes que té
la privatització i la mercantilització de la sanitat sobre la
salut dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Per fer possible aquest projecte necessitem la teva
implicació. El projecte consta d’una fase zero, és a dir,
d’una investigació inicial que ha estat possible gràcies a
l’impuls econòmic de la Fundació Nous Horitzons, CCOO i CATAC-CTS.
Per abordar les següents fases necessitem el teu ajut i la teva implicació. Per això, posem en
marxa un projecte de crowfunding a través de:

http://bit.ly/1eohNKp
Tenim molt poc temps per assolir els nostres objectius econòmics (8.500 € per a la primera
fase), per la qual cosa necessitem que difonguis al màxim el projecte per les xarxes. La
difusió i la teva participació activa en el projecte és l’única manera de fer possibles aquests
informes. Pots aportar diners en la mesura de les teves possibilitats econòmiques al projecte de Verkami. Es poden fer ingressos des de 15 € ﬁns a 300 €). Ajuda’ns.

Un equip d’afiliats de CCOO, a la
Trailwalker Girona 2014
La cursa Trailwalker Girona 2014, que tindrà lloc
el 26 d’abril del 2014 entre Olot i Sant Feliu de
Guíxols, comptarà amb un equip d’afiliats de
CCOO. La Trailwalker és un desafiament esportiu organitzat per l’ONG Intermón Oxfam amb
l’objectiu de recaptar fons per lluitar contra la
pobresa i la injustícia: grups de quatre persones
recorren a peu 100 quilòmetres en un màxim de
32 hores.
L’equip de CCOO està format per Ignasi Casas,
Fernando Gigante, Santiago Ginés i Rubén Gómez, amb Tomás Lou i Enrique Rodríguez de
suport. Per participar-hi han de recollir com a mínim 1.500 euros per als projectes de cooperació,
acció humanitària i comerç just que duu a terme
Intermón Oxfam arreu de 40 països.

Es poden fer aportacions econòmiques a través de la pàgina web:

http://bit.ly/1i9FeHa

Vaga del transport sanitari
a Catalunya del 18 al 25 de
novembre
Els sindicats CCOO, UGT i USOC, davant la situació de gravetat que viu el sector del transport
sanitari públic a Catalunya, per la reiterada vulneració dels drets dels treballadors i treballadores per part de la patronal d’ambulàncies ACEA,
convoquen vaga a fi de garantir el dret de la ciutadania a un servei de transport sanitari públic de
qualitat i el dret dels treballadors i treballadores a
l’aplicació del Conveni col·lectiu del transport sanitari de Catalunya. La vaga començarà el dia 18
de novembre a les 00.00 hores i conclourà el 25
de novembre a les 00.00 hores; per tant, estaran
afectats per la vaga els dies 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 i 25 de novembre del 2013.

CCOO rebutja l’anunci de
tancament de Johnson
Controls
CCOO de Catalunya rebutja la decisió de la multinacional Johnson Controls, que ha comunicat,
al comitè d’empresa, que pretén tancar la planta
que té a Sabadell, que es dedica a la fabricació
d’aparells d’aire condicionat i en la qual treballen 125 persones. Aquest tancament suposaria
un cop molt dur tant per als mateixos treballadors d’aquesta planta vallesana com per al teixit
productiu de la comarca, que darrerament està
sent força castigada i ha patit una destrucció
d’ocupació important en els darrers mesos. CCOO
insta la multinacional a trobar una sortida negociada que permeti garantir l’ocupació i minimitzi
l’afectació per als treballadors i treballadores.

CCOO guanya les eleccions
sindicals a Schlecker
S’han celebrat les eleccions sindicals per escollir el comitè d’empresa d’Schlecker a Barcelona
amb un resultat extraordinari per a CCOO. El nostre sindicat ha aconseguit 17 delegades de un total de 23 membre que té el comitè. De 1046 treballadores i treballadors, 700 han votat a CCOO.
Un cop més l’aposta per un sindicalisme fort i
solidari ha estat reconeguda per la plantilla
d’Schlecker. La secció sindical de CCOO afronta una nova etapa amb seguretat i il·lusió amb
l’objectiu de continuar lluitant per mantenir i millorar les condicions laborals dins del Grup Dia.
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Contra la violència envers les
dones, compromís actiu
Aquest és el lema d’aquest any de CCOO
en totes les accions que des les secretaries de la Dona hem organitzat per commemorar el 25 de Novembre, Dia Internacional d’Acció per a l’Eradicació de la
Violència Masclista.
El context en què vivim continua sent
molt negatiu. Un context on les discriminacions socials i laborals envers les dones no solament no milloren sinó que, a
causa de les polítiques que s’estan realitzant des del Govern de l’Estat i des del
Govern de la Generalitat, estan augmentant. En efecte, correm el risc de perdre
molts dels avenços guanyats en anys.
En aquest context, l’Observatori contra
la Violència Domèstica i de Gènere del
Consell General del Poder Judicial ha
exposat que hi ha una lleugera disminució de les denúncies de la violència en
l’àmbit de la parella, un 4%, encara que
segueix l’increment de la violència contra les dones joves i, en un 12,13% dels
casos, les denúncies es retiren. Això pot
mostrar les dificultats de les dones per
accedir a la justícia. La situació de feblesa que hi ha en el món laboral també
dificulta les denúncies de dones que poden patir violència.
L’anàlisi que realitzem coincideix amb el
que el Parlament Europeu fa un temps
apuntava com a risc d’increment de
violència, atesa la combinació de la crisi, les polítiques d’austeritat i la disminució dels drets socials. Són elements
que es realitzen minvant els pressupostos, disminuint o anul·lant les polítiques
d’igualtat i de prevenció i atenció a la
violència envers les dones.
El compromís del sindicat se situa en el
treball perquè les dones puguin gaudir
d’una vida lliure de violència masclista,

per a l’eliminació de la violència en el món
laboral i en la pressió i l’acompanyament
que fem perquè s’apliquin les mesures
laborals per a les dones que pateixen
violència en la parella.
Per tot això, a més del treball que realitzem des de la negociació col·lectiva
i realitzant protocols de prevenció i
d’atenció en casos d’assetjament sexual
i per raó de sexe, estem en procés de rellançar una campanya editant materials i
realitzant una exposició itinerant, reorganitzant la nostra atenció a les dones que
es troben en aquestes situacions.

lluitem per eradicar de les nostres vides
la violència masclista.

Des de CCOO rebutgem el retrocés en
drets i polítiques públiques, estem rotundament en contra de qualsevol manifestació de discriminació a la feina i enlloc, i

A partir de la setmana vinent trobareu
els actes programats amb motiu del 25
de novembre a la nostra web:
http://www.ccoo.cat/dona/ .

UNA CRIDA CONTRA LA RESIGNACIÓ
L’editorial Malpaso ha publicat el llibre No pasarán:
contra la economía caníbal, de l’autor Édouard Martin, una autèntica crida contra la resignació davant
la crisi econòmica i les polítiques neoliberals que
l’acompanyen. És un llibre de combat d’un home nascut a Andalusia i emigrat a França amb els seus pares,
que des del sindicat francès CFDT ha plantat cara a
una gran multinacional i a diferents governs francesos, mitjançant la lluita al carrer, als mitjans de comunicació i dins l’àmbit de la política. Aquest sindicalista
de 50 anys explica el seu testimoni de lluita per salvar
els llocs de treball i les condicions laborals de milers
de treballadors davant les intencions salvatges d’un gegant empresarial,
donant valor a l’esperit de la resistència.
El llibre ja és a la venda des de dimecres passat:

http://bit.ly/17Xp6Vq
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• Les pensions són un dret que els treballadors i les treballadores generem cotitzant a la Seguretat Social part
del nostre salari. Qui no hagi cotitzat prou anys té dret a una pensió no contributiva.
• Les pensions han evitat la pobresa de la gent gran al nostre país. Per això cal mantenir el nivell de cobertura
que garanteixi les necessitats bàsiques per a tothom.
• No tenir feina o treballar de forma precària posa en risc la teva futura pensió. Lluitar pel dret al treball digne
és lluitar pel dret a cobrar una pensió digna.
• El sistema de pensions és públic i solidari entre generacions. Això vol dir que les pensions actuals es paguen
amb les cotitzacions dels treballadors i treballadores que actualment estan en actiu, i les pensions d’aquests
les pagaran les persones que treballin en el futur.
• Espanya destina el 10,25% del producte interior brut a pensions públiques. La mitjana de despesa europea és
del 13,5%. La protecció social i econòmica de qui no pot treballar es mereix un esforç superior.
• La llei reconeix el dret a la revaloració automàtica de les pensions per garantir el manteniment del poder adquisitiu, sense que això depengui de la decisió de cada govern. Cal tenir en compte que les persones pensionistes contribueixen a la riquesa nacional i a l’activitat econòmica, ja que quasi tota la pensió es dedica al consum.
• El sistema de pensions serà viable mentre es mantingui l’equilibri entre despeses (pensions) i ingressos (cotitzacions). La major esperança de vida fa augmentar les despeses, però el principal problema és que la crisi i
l’atur han fet caure la recaptació. És necessari actuar per incrementar els ingressos i preveure i racionalitzar el
creixement de la despesa, com ja s’ha fet en totes les reformes de pensions.
• El sistema públic de pensions és més segur que els sistemes privats de capitalització. Els plans privats de
pensions no són una garantia de bones pensions futures, perquè estan molt influïts per l’evolució del negoci
financer, i l’import de la pensió dependrà de la capacitat d’estalvi de cadascú.
• Més ocupació, estabilitat laboral, millors salaris, carreres professionals contínues i un major salari mínim
interprofessional asseguren més i millors cotitzacions i, per tant, els ingressos necessaris per garantir el futur
del sistema de pensions.

6
Núm. 183 - divendres, 15 de novembre de 2013

CONTRA LA REFORMA DE LES PENSIONS
I ELS PRESSUPOSTOS ANTISOCIALS
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PUBLICITAT

