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El sindicat us convida a participar el proper
dissabte en la Diada del Treball Digne de CCOO
de Catalunya al Parc Nou del Prat de Llobregat
CCOO de Catalunya us convida a participar en la
Diada del Treball Digne que el sindicat organitza i
que tindrà lloc el proper dissabte, 20 de setembre, a partir de les 11 h, al Parc Nou del Prat de
Llobregat. La trobada tindrà un caire reivindicatiu,
però també festiu, i s’hi farà un homenatge a la
fidelitat afiliativa amb el lliurament d’una insígnia
de plata a diferents companys i companyes de les

diverses organitzacions territorials i federatives,
en reconeixement als 25 anys com a afiliat o afiliada. Qui vulgui podrà participar en les activitats esportives i en els tallers infantils que s’organitzaran,
però també podrà gaudir d’una paella, a partir de
les 14 h. Per aquesta raó s’han editat uns bons
d’ajut de 10 euros que trobareu als diferents locals
del sindicat.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9.00 h. Sortida amb bicicleta des del Pont del Diable de Martorell i recorregut pels camins de la ribera del
Llobregat fins al Parc Nou. Aquest és un recorregut d’uns 30 km i es triga unes dues hores a fer-lo.
9.00 h. Sortida a peu des de la seu de CCOO de Cornellà de Llobregat, carretera d’Esplugues, 68, fins al
Parc Nou per la ribera del riu Llobregat. Són aproximadament uns 8 km i es triga unes dues hores a fer el
recorregut.
11.00 h. Inici de les activitats al Parc Nou amb tallers infantils i torneig de futbol.
12.00 h. Convocatòria general de l’actiu sindical.
13.00 h. Atenció als mitjans de comunicació a càrrec del secretari general, Joan Carles Gallego.
13.15 h. Intervencions des de l’escenari, on parlaran un representant de l’Ajuntament del Prat; representants de seccions sindicals i sectors; un portaveu de la campanya “Fer vaga no és delicte”; un representant
de l’Assemblea d’Aturats de Sant Vicenç dels Horts; Toni Mora, secretari general de CCOO del Baix Llobregat
- Alt Penedès - Anoia i Garraf, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
14.00 h. Dinar: paella popular.
15.30 h. Acte de reconeixement a la fidelitat afiliativa i lliurament dels primers carnets. Cloenda.

Els sindicats de l’educació alerten que el curs no
comença amb normalitat
Els sindicats del sector
de l’educació (CCOO,
USTEC-STEs, ASPECSSPS i UGT) han desmentit les paraules
de la consellera, Irene
Rigau, i han assegurat que aquest curs, novament, ha
començat sense normalitat, amb un empitjorament de
les condicions laborals i salarials dels docents i dels altres treballadors i treballadores de l’educació.
Els sindicats continuen exigint la cobertura de les substitucions al 100% de dedicació i salari des del primer
dia. Aquest és el tercer any que això no es produeix,
malgrat que se’n va parlar com d’una situació excepcional. A més, continua la retallada salarial del 7% anual
en les retribucions, cosa que només passa a Catalunya.

La consellera ha afirmat que la plantilla de treballadors i treballadores de l’educació pública no ha
disminuït, però amaga el creixement continuat del
nombre d’alumnes, que ha comportat un augment
desmesurat de les ràtios amb diversos problemes
per als centres, especialment els de secundària.
Una altra crítica dels sindicats és la manca de concreció del Departament d’Ensenyament de les mesures que cal prendre per diluir els nefastos efectes
de la Lomce a Catalunya. Finalment, els sindicats
han reclamat la convocatòria de meses de negociació amb el nombre, la voluntat, els representants i
el pressupost suficient per permetre una negociació
real i així superar la gran quantitat de problemes de
l’educació pública catalana, que ja vénen de molt
enrere.

editorial
Que el debat nacional no
amagui el debat social
Aquesta setmana se celebra el debat de política general al Parlament de Catalunya. Un
debat que està fortament condicionat per
l’aprovació de la llei de consultes, però que no
hauria d’amagar el debat social en uns moments en què la feblesa de la situació econòmica amenaça amb allunyar la sortida de la
crisi i aprofundir encara més la crisi social.
Els baixos salaris i la precarietat en l’ocupació
són la base de la feble recuperació econòmica, i no es posen els fonaments per canviar el
model productiu.
La situació actual dels serveis públics és insostenible. La salut, l’educació i els serveis
socials estan al límit després de tres anys de
retallades, de privatitzacions i de precarietat
laboral.
Darrere d’aquestes polítiques no solament hi
ha manca de recursos, sinó que també hi ha
una concepció neoliberal que redueix a mínims els serveis públics i mercantilitza bona
part d’aquests serveis.
Els pressupostos del 2015 haurien de significar un punt d’inflexió en les retallades i les
privatitzacions que estem patint des del 2009,
però tot apunta que un avançament electoral
deixarà el debat social en un segon pla i els
problemes del dia a dia de la gent quedaran,
de nou, sense resposta.

ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES
DE CCOO DE CATALUNYA
EL DIJOUS 2 D’OCTUBRE
A LES 10.30 H.
Pavelló poliesportiu Marina Besòs,
c/ Dolores Ibárruri, s/n.
Sant Adrià de Besòs

www.ccoo.cat
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Sogeti Espanya acomiada vulnerant els
drets fonamentals de les treballadores
CCOO denuncia que Sogeti Espanya, companyia
multinacional del Grup Capgemini en el sector TIC
(tecnologies de la informació i la comunicació),
ha acomiadat quatre companyes, entre les quals
es troba una embarassada amb baixa per risc en
l’embaràs i amb reducció de jornada per a la cura
de menor, una delegada sindical de CCOO i una
altra companya amb reducció de jornada per a la
cura de menor.
CCOO considera que aquests acomiadaments
creen un precedent molt perillós, ja que vulneren
els drets fonamentals de les treballadores, com és
la protecció de la maternitat, les treballadores embarassades i els drets sindicals, per la qual cosa
exigeix la seva reincorporació immediata. CCOO
ha convocat concentracions a Madrid i a Barcelona per exigir a l’empresa que pari aquesta pràctica
i rectifiqui la seva decisió.

La cooperativa Habitatge Entorn es dissol
El passat mes de juny, la cooperativa Habitatge
Entorn, SCCL, va lliurar als seus socis els habitatges de la seva darrera promoció. En aquests moments, la cooperativa no té cap més promoció en
curs ni tampoc cap altra en cartera. La manca de
demanda per a l’oferta que pot fer la cooperativa, i
la manca de finançament, tant per a la cooperativa
com per a la promotora i per als potencials adquirents dels habitatges, fa inviable abordar noves
promocions amb prou garanties d’èxit. Aquesta
situació ja fa temps que persisteix en el sector
immobiliari i, molt particularment, en el segment
de l’habitatge de protecció oficial, i no hi ha dades objectives que permetin preveure una futura
millora. Davant d’aquesta situació, els òrgans de
la cooperativa han decidit, finalitzades totes les
promocions que tenien en curs, dissoldre-la formalment i liquidar-la.
Per als propietaris dels habitatges promoguts per
la cooperativa, la seva dissolució no suposa cap
disminució de garanties, ja que totes les promocions lliurades compten amb les assegurances
preceptives formalitzades. A més, el personal de
la gestora Habitatge Social atendrà totes les consultes i incidències que puguin sorgir en qualsevol
de les promocions. La cooperativa finalitza la seva
activitat amb un èxit inqüestionable, ja que en 25
anys d’existència ha lliurat un total de 6.647 habitatges arreu de Catalunya. Tota la informació, la
teniu a:

http://www.ccoo.cat/aspnet/habitatge.aspx

CCOO torna a reivindicar la Catalunya
social en la celebració de la Diada Nacional
El passat 11 de setembre, una delegació
de CCOO de Catalunya encapçalada pel
secretari general del sindicat, Joan Carles Gallego, va participar en la tradicional ofrena floral davant del monument
de Rafael Casanova, a Barcelona.
L’ofrena es va fer conjuntament amb les
entitats de la campanya “Per una Catalunya social”
i, de nou, va tenir com a motiu central la reivindicació del dret a decidir i el rebuig a les polítiques de
retallades que està duent a terme el Govern.
CCOO de Catalunya també va formar part de la V
de la Via Catalana, convocada l’11 de setembre per
l’ANC i Òmnium Cultural, que juntament amb les
entitats de la campanya “Per una Catalunya social”
van ocupar els trams 57 i 58, ubicats a la Gran Via
de Barcelona, entre el carrer de Balmes i la rambla

de Catalunya. L’objectiu era mostrar el
suport al dret a decidir i a la convocatòria de la consulta ciutadana del 9 de
novembre, però sense oblidar les reivindicacions dels drets socials i l’oposició
a les polítiques regressives que empobreixen la ciutadania de Catalunya.
CCOO va participar també en l’acte d’homenatge
que un any més es va fer a Salvador Allende, president de Xile entre el 1970 i el 1973, i que va tenir
lloc a la plaça que porta el seu nom al barri del Carmel de Barcelona, així com en altres actes i ofrenes
florals convocats arreu de Catalunya.
Un any més, CCOO de Catalunya ha defensat, en
el marc de la Diada, que els drets nacionals i els
drets socials són inseparables i formen part de la
Catalunya social que volem construir.

CCOO de Catalunya inicia la preparació dels
actes de commemoració del 50è aniversari amb
la constitució del comitè del cinquantenari
El proper 20 de novembre de 2014, Comissions
Obreres de Catalunya celebra 50 anys defensant un
sindicalisme de classe i nacional, compromès amb
els treballadors i les treballadores del nostre país.
Aquest dilluns, CCOO de Catalunya va iniciar la preparació del cinquantenari amb la constitució del co-
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mitè del 50è aniversari. Aquest òrgan
òrgan, que tindrà un
paper central en els actes de commemoració, està
integrat per persones escollides per les diferents
federacions i unions territorials de tot Catalunya.
Representa el conjunt dels afiliats i afiliades, i vol
expressar la diversitat del nostre sindicat així com
el passat, el present i el futur de la nostra organització.
El 20 de novembre, com a data simbòlica en què se
situa la fundació del sindicat, l’any 1964, s’iniciaran
a Barcelona els actes de commemoració d’aquest
50è aniversari. Uns actes que, de manera descentralitzada, s’estendran a tot Catalunya durant els
mesos posteriors i fins a la celebració de la festa
del Primer de Maig de 2015, que marcarà la cloenda de les activitats commemoratives.
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LA PRESSIÓ DE CCOO PERMET MANTENIR EL DRET A LA
JUBILACIÓ ANTICIPADA A PARTIR DELS 61 ANYS
El Govern rectifica i manté la jubilació a partir dels 61 anys de qui va perdre la feina abans de l’1 d’abril
de 2013 i no ha tornat a treballar, tot i subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social
La darrera reforma de la Seguretat Social inclou una clàusula de salvaguarda per la qual
totes aquelles persones a les
quals se’ls hagi extingit una
relació laboral abans del dia 1
d’abril de 2013, si no tornen a
estar incloses en cap règim de
la Seguretat Social, tenen dret
a accedir a la jubilació anticipada en les condicions prèvies
a la reforma. Això vol dir a partir dels 61 anys si es compleixen la resta de requisits exigits.
A partir del mes de juny d’enguany, la Seguretat Social, de forma unilateral
va començar a interpretar que les persones que es trobaven en el supòsit
anterior, però havien subscrit un Conveni Especial amb la Seguretat Social,
per a mantenir o millorar la seva pensió futura, no podien beneficiar-se de
les condicions prèvies a la reforma de jubilació anticipada, ja que considerava que es realitzaven cotitzacions per jubilació.
Gràcies a la pressió sindical que ha exercit especialment CCOO, la Seguretat Social ha rectificat el criteri d’interpretació i, novament, les persones

que van perdre la seva feina abans de l’1 d’abril de 2013 i no han tornat a
treballar, tot i que hagin subscrit un conveni especial, tenen dret a jubilarse a partir dels 61 anys.
Les persones que, tot i complir els requisits de la clàusula de salvaguarda,
pel fet d’haver subscrit un conveni especial:
- hagin vist denegada la seva jubilació a partir dels 61 anys tornaran a
rebre una comunicació de l’INSS amb la revisió de l’expedient i amb la
sol·licitud de que ratifiquin la sol·icitud. Un cop ratificada, es reconeixerà
la pensió amb les condicions prèvies a la reforma.
- hagin vist denegada la pensió de jubilació anticipada i ja hagin fet una
reclamació prèvia sense que encara es tingui resposta, rebran una comunicació amb el reconeixement de la pensió de jubilació d’acord amb la
regulació anterior a la reforma.
- se’ls hagi reconegut la pensió de jubilació anticipada però amb una
quantia inferior per l’aplicació de la normativa posterior a la reforma, rebran una comunicació de l’INSS amb la pensió recalculada d’acord amb
la normativa anterior.
En tots els casos, les persones afectades poden informar-se als locals de
CCOO o a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=6&Comu=C&Org=S

Més informació a la GACETA SINDICAL:
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub130645_Gaceta_Sindical_n_212__El_Gobierno_da_marcha_atras_en_la_jubilacion_anticipada_de_los_parados.pdf

CCOO convoca deu dies de vaga
a Elecnor Tarragona
Els treballadors i treballadores de l’empresa
Elecnor Tarragona es troben en conflicte amb
la direcció a causa del xantatge continu al qual
estan sotmesos per l’amenaça d’aquesta de traslladar personal a altres països si no accepten un
seguit de retallades en les condicions de treball.
Aquestes retallades anirien des de reduccions
abundants de salari i increments de jornada fins
a l’incompliment del Conveni col·lectiu del metall
de Tarragona. Aquest fet ha provocat que CCOO
hagi decidit convocar diverses jornades de vaga
al centre de treball d’Elecnor Tarragona els dies
15, 19, 24, 26 i 29 de setembre, i l’1, 2, 3, 6 i 7
d’octubre.

Mobilització pel dret al propi cos,
el 28 de setembre
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional per la Despenalització de
l’Avortament, el diumenge 28 de setembre tindrà lloc una mobilització contra
la llei de l’avortament que vol aprovar el Partit Popular i pel dret al propi cos.
La mobilització tindrà lloc a la plaça de Catalunya de Barcelona, a les 12.30 h,
on confluiran diferents columnes vingudes des de diferents barris i pobles
de Catalunya. CCOO convoca la mobilització, conjuntament amb altres
organitzacions socials i feministes,
per reclamar la despenalització total
de l’avortament.

