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CCOO continua sumant delegats i
delegades en les eleccions sindicals
amb resultats molt destacats
Ens trobem
Ens
trob
tr
obe
bem
em en
e un moment àlgid d’eleccions
sindicals i dia a dia van arribant resultats
molt favorables per a CCOO, alguns dels quals
són molt simbòlics, que van sumant delegats
i delegades del nostre sindicat a les diferents
empreses i administracions repartides per tot
el territori de Catalunya.
Ens trobem en un moment àlgid d’eleccions sindicals i dia a dia van arribant resultats molt favorables per a CCOO, alguns dels quals són molt
simbòlics, que van sumant delegats i delegades
del nostre sindicat a les diferents empreses i
administracions repartides per tot el territori de
Catalunya.
Aquesta setmana han tingut lloc les eleccions
a l’Institut Català de la Salut, l’ICS, on CCOO es
consolida com a segona força, però ja molt a prop
de la primera, Metges de Catalunya. Els resultats
són força positius: Metges de Catalunya obté 80
delegats i delegades (en perd 2); CCOO obté 78
delegats i delegades (en guanya 1); UGT n’obté
64 (es queda igual); SATSE, 59 (-7); CATAC, 55
(-1), i CGT, 24 (+1). CCOO ha quedat primer sindicat a primària de Lleida, a Metropolitana sud, a
Catalunya Central, i als hospitals Josep Trueta, de
Girona i Arnau de Vilanova, de Lleida. Sens dubte,
cal destacar la bona feina feta pels companys i
companyes de la Federació de Sanitat, que han
vist el reconeixement dels treballadors i les treballadores de la salut a les urnes.

MAJORIA A LA CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA DE
GUISSONA
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a
l’empresa Corporació Alimentària de Guissona
(CAG). D’un total de 25 representants que es triaven, el sindicat ha obtingut una representació de
17 delegats i delegades, que representen un 63%
dels vots totals, 2 representants més que en les
passades eleccions. Per la seva part, UGT i USOC
han obtingut 4 delegats respectivament; en el cas
d’UGT, 3 representants menys respecte a les anteriors eleccions.
A la Cadena SER Catalunya, CCOO ha obtingut
la majoria en el comitè d’empresa, amb 3 de 5
delegats i delegades a Barcelona, 1 delegat a Girona i 1 a Tarragona. A Borges, SAU, de Reus, els
delegats i delegades de CCOO han aconseguit la
majoria després de quatre anys en minoria, amb
7 dels 8 representants del col·legi d’especialistes
i personal no qualificat i 13 delegats del total del
comitè d’empresa. D’altra banda, a l’Ajuntament
de Rubí s’ha revalidat la majoria sindical, amb
11 delegats i delegades de CCOO respecte a 6
d’UGT, 3 de SFP i 2 de CGT. I al de Santa Coloma de Gramenet, CCOO aconsegueix 8 delegats entre funcionaris i laborals, per 7 de CGT, 6
d’UGT i 5 d’ADT. Finalment, cal destacar també
que CCOO revalida els 17 delegats i delegades
a la Universitat de Vic, on cap altre sindicat obté
representació.

editorial
El Govern continua
buidant la guardiola de
les pensions
Aquesta setmana el Govern de l’Estat ha presentat l’informe anual del Fons de Reserva
de la Seguretat Social, en el qual queda clarament reflectit que l’anomenada guardiola
de les pensions continua disminuint amb
una rebaixa de 25.000 milions d’euros entre
el 2011 i el 2014. Aquest és el resultat de
les polítiques dutes a terme per fer front a
la crisi, que han comportat una caiguda molt
important de la recaptació de cotitzacions de
la Seguretat Social.
L’atur i la destrucció d’ocupació, les retallades salarials i la reforma laboral han fet caure les cotitzacions socials i han fomentat que
la nova creació d’ocupació sigui precària, a
temps parcial i amb baixos salaris. Tot això
al mateix temps que es continuen donant regals fiscals a les empreses en forma de bonificacions a la contractació i altres rebaixes, i
legislant a favor dels lobbys dels fons privats.
Com hem dit altres vegades, el futur del
sistema públic de pensions no s’assegura
retallant les despeses, sinó augmentant els
ingressos, i això només es pot fer creant ocupació de qualitat i incrementant salaris.

Deducció de la quota d’afiliació en la declaració de la renda
La quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que podeu deduir quan realitzeu la vostra declaració anual de la
renda, així ens ho marca la llei de l’IRPF. Pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35%, segons els casos.
Podeu deduir les quantitats que heu pagat en concepte de quotes per la vostra afiliació a CCOO. Els justificants són els
mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja teniu. En tot cas, si us cal un certificat, cliqueu aquí:
http://www.ccoo.cat/noticia/180551/deduccio-de-la-quota-dafiliacio-en-la-declaracio-de-la-renda
Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a: uat@ccoo.cat.
La quantitat que us deduïu, cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats”, (casella 011), de l’imprès
oficial (digital o en paper) de l’IRPF.
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El TSJC declara la incapacitat absoluta
d’una treballadora amb fibromiàlgia
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha confirmat una sentència del Jutjat
Social número 2 de Girona, que va declarar la
incapacitat permanent absoluta d’una treballadora que pateix fibromiàlgia i fatiga crònica.
El TSJC ha desestimat el recurs de súplica interposat per l’Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS) contra la sentència del Jutjat de
Girona. En la sentència del TSJC es confirma
que les patologies de fibromiàlgia i de síndrome de fatiga crònica no permeten a la treballadora tenir activitat laboral i, per tant, cal reconèixer-li la incapacitat permanent absoluta.
Aquest cas ha estat portat pel Gabinet Tècnic
Jurídic de CCOO de Catalunya.

Noves jornades de vaga del servei de
neteja de la terminal 2 del Prat
Els treballadors i treballadores que realitzen la
neteja de la terminal 2 de l’aeroport de Barcelona - El Prat han anunciat noves mobilitzacions i jornades de vaga per al proper 31 de
març i 1 d’abril.
L’empresa Vareser, encarregada de fer la neteja
de la terminal 2 des de l’any 2011, va reduir
fins a un 20% el cost del servei de neteja per
quedar-se amb l’adjudicació d’AENA. Els treballadors i treballadores de l’empresa, després de
jornades de mobilitzacions el febrer i març, tornen a anunciar noves dates de vaga per exigir
a l’empresa que compleixi l’acord del conveni col·lectiu del sector i també el pacte sobre
noves contractacions, que, fins ara, obren una
doble escala salarial en establir diferents condicions econòmiques i socials als treballadors
i treballadores per realitzar la mateixa feina.

Programació de l’Speaker’s Corner del
mes d’abrilt
Continua la programació de l’Speaker’s Corner en el marc del 50è aniversari de CCOO de
Catalunya al Museu d’Història de Catalunya.
Aquestes són les xerrades previstes durant els
dimecres del mes d’abril, a les 18.30 hores:
El 8 d’abril, Joan Benach, professor de
salut pública de la UPF i director del grup
d’investigació GREDS-EMCONET, presentarà el
llibre Sin trabajo, sin derechos, sin miedo. Las
reformas laborales y sus efectos sobre el trabajo. El 15 d’abril, Teresa Torns, professora de
sociologia de la UAB parlarà d’“Els temps, els
treballs i la conciliació”. Ho presentarà Susana
Narotzky, professora d’antropologia cultural de
la UB. El 22 d’abril, el periodista Marc Andreu
farà la presentació del llibre Barris, veïns i democràcia. El moviment ciutadà i la reconstrucció de Barcelona (1968-1986). Ho presentarà
Josep Maria Muñoz, historiador i director de
L’Avenç. Finalment, el 29 d’abril, Paco Camarasa, llibreter de Negre i Criminal parlarà
de “Classe obrera i sindicalisme en la transició
política espanyola: la mirada del detectiu Carvalho i la de Manuel Vázquez Montalbán”.

Barcelona acull una manifestació el 18 abril contra el TTIP
CCOO de Catalunya i les organitzacions de la campanya contra el TTIP han convocat una manifestació
el proper 18 d’abril, a les 17 h, davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al passeig de
Gràcia, 90. El recorregut de la manifestació passarà pel passeig de Gràcia, la plaça de Catalunya, la
ronda de Sant Pere, la plaça d’Urquinaona i la Via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Què és el TTIP?
El TTIP és l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversions que està negociant la Comissió Europea
amb els EUA. Aquest tractat pretén crear ocupació i creixement mitjançant l’eliminació dels pocs
aranzels que encara graven el comerç amb els
EUA, i fent efectiva una ‘convergència normativa’
que suposarà previsiblement una harmonització
a la baixa en àmbits molt diferents. Els suposats
beneficis del TTIP són mínims en els estudis que
han estat encarregats per part de la Comissió,
però inexistents si tenim en consideració d’altres
estudis independents que fins i tot preveuen la
destrucció de 600.000 llocs de treball. En qualsevol cas les experiències existents en tractats
similars han suposat una concentració afegida
de la riquesa per part d’una élite, i un important
empobriment per a àmplies capes de la població.
Els grans perdedors del TTIP seran previsiblement els serveis públics, el medi ambient, la
propietat intel·lectual i de manera molt acusada
els drets laborals. Una harmonització a la baixa
en l’àmbit dels drets laborals amb un país que
tan sols ha ratificat 14 convenis de l’OIT, comportarà una pèrdua acusada especialment en àmbits

com la llibertat sindical o la negociació col·lectiva
dels que els EUA no han signat ni tan sols els
convenis fonamentals. El ISDS, mecanisme de
caire privat per superar desacords entre estats i
empreses, o el consell de cooperació regulatòria
que pretén orientar les lleis que es proposin als
parlaments, poden comportar a més una forta limitació a la iniciativa legislativa dels països, que
hauran de tenir en compte el ‘dret al benefici’ per
part de les transnacionals.
L’opacitat amb la què s’està negociant el TTIP és
un presagi molt dolent, perquè quan en democràcia es posa tant d’interès a amagar alguna cosa,
és perquè la gran majoria hi tenim molt a perdre.
Per això el TTIP és una causa important davant la
què ens hem plantat els sindicats, l’esquerra europea i els moviments socials. És una lluita fonamental per garantir que mantinguem els mínims
de cohesió i justícia social que hem pogut salvar
de la crisi. Una defensa acarnissada i crucial en
què tots hem de participar amb tal d’evitar que
després de Maastricht i de la governança europea, l’Acord Transatlàntic acabi per enfonsar el
poc que ens queda del nostre model social.

Jornada internacional dedicada a la mobilitat i la feina
de qualitat a Alemanya
El divendres 10 d’abril, CCOO de Catalunya dedica
una jornada a la mobilitat de qualitat i a la migració a Alemanya. Hi participaran el director general
d’Immigració, Xavier Bosch, que obrirà l’acte, i
diferents convidats que explicaran quines són les
circumstàncies a les quals es veu abocat el nombre
creixent de treballadors i treballadores que busquen
la seva sort a la República Federal, i quins són els
recursos existents per garantir que tinguin èxit i que
trobin una feina que estigui a l’altura de les seves
expectatives i necessitats. L’estudi Minor, realitzat
fa pocs mesos sobre les condicions de les persones migrants, permetrà obrir una finestra sobre la
realitat. La presència de la secretària general del
DGB de Berlín-Brandenburg, Doro Zinke, convidarà

a descobrir les xarxes i els recursos que hi ha per
ajudar les persones que arriben a conèixer els seus
drets i a buscar una bona feina. Finalment, aprofitarem la jornada per presentar les versions catalana i castellana de la guia Saber és protegir-se,
que CCOO ha desenvolupat conjuntament amb el
DGB, l’ambaixada espanyola i la UGT, i que recull
informacions clau per poder orientar-se degudament després d’aterrar a Alemanya. Aquesta activitat —sobre la qual també el CITE presentarà
l’escenificació teatralitzada “Fem la maleta”—
s’adreça especialment a persones que tinguin interès a treballar a Alemanya o que despleguin la
seva activitat com a assessors i assessores i/o
orientadors i orientadores..
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L’atur es redueix a Catalunya però amb
més contractes parcials i temporals
CCOO ha presentat l’informe sobre el
“Mapa de l’ocupació i l’atur a Catalunya”
amb les dades referents a l’any 2014 sobre l’evolució del mercat de treball, que
ha tingut una lleugera millora, però que
no ha estat equiparable a la recuperació
de la situació existent abans de la crisi.
Segons l’informe, l’ocupació ha augmentat tímidament i no reflecteix la reducció del nombre d’aturats i aturades
a 750.000 persones. La temporalitat i la
parcialitat dels contractes de treball ha
augmentat en algunes províncies, com
per exemple la de Girona. A la resta de
províncies tenen taxes de fins al 17,8%,
unes dades que no augmenten en proporció a les dels contractes indefinits, tot
i que l’afiliació a la Seguretat Social ha
augmentat lleugerament a tot el territori.
Pel que fa a l’atur, cada cop són més les persones que pateixen atur de llarga i molt llarga durada,
és a dir de més d’un any i de més de dos anys, respectivament. Moltes d’elles no tenen possibilitats
pràcticament de retornar al mercat de treball, ja que tenen un perfil de treballador de més de 50 anys
amb poca qualificació.
Segons l’informe, les reduccions de les taxes de temporalitat i parcialitat no són suficients, ja que ens
mantenen en nivells excessius, sobretot de parcialitat involuntària i amb temporalitat sense causa que
la justifiqui. L’augment de les desigualtats socials és cada cop més evident i l’exclusió del mercat de
treball és el motiu principal pel qual cada cop més persones s’acosten al llindar de pobresa.
D’altra banda, l’informe apunta que tenim un mercat de treball clarament polaritzat, ja que
s’incrementen ocupacions d’alta qualificació com gerència i direcció, i no hi ha un increment proporcional de població treballadora en altres ocupacions com la recerca científica i els llocs de treball de
tècnics i tècniques en pro d’una ocupació i una contractació en sectors de poc valor afegit.
El sector turístic és el que més ocupació ha generat aquest 2014. L’educació i la sanitat, en canvi, perden assalariats i assalariades. La indústria és el sector més estable pel que fa referència a l’ocupació
de qualitat, amb més valor afegit i coneixement.
Per CCOO, la indústria és el sector més avantatjós de totes les activitats econòmiques del nostre teixit
productiu, ja que és el que té major impacte en el PIB i també el que ofereix els salaris més dignes, més
estabilitat laboral i major qualitat en el treball. Així mateix, la intensa presència dels sindicats a la indústria
permet que la negociació col·lectiva sigui un instrument per millorar les condicions de treball però, també,
la major productivitat i els resultats empresarials, fet que permet generació d’ocupació de qualitat.
En resum, el mapa de l’ocupació i l’atur a Catalunya demostra que, malgrat les petites millores dels
indicadors econòmics i laborals, la contractació és majoritàriament parcial o temporal, fins a un 12%
més que en el darrer any.

ILP per aturar la privatització
del Registre Civil
CCOO ha iniciat la recollida de signatures de la iniciativa legislativa popular
(ILP) per aturar la privatització del Registre Civil. El sindicat espera recollir
al més aviat possible les 500.000 signatures necessàries perquè la proposició de llei de la ILP arribi a debat al
Congrés dels Diputats. L’11 d’abril tindrà lloc una manifestació a Madrid, de
caire estatal, per la defensa d’aquest
servei públic. CCOO espera paralitzar
la privatització d’aquest servei públic, universal i gratuït. Paral·lelament
a la ILP, CCOO interposarà recursos
contenciosos administratius contra la
privatització i demanarà al Parlament
Europeu que es dirigeixi al Govern
espanyol per reclamar-li que no pot
privatitzar el Registre Civil, ja que és
contrari a la norma europea.

Nova manifestació a Tàrrega
contra els acomiadaments
de Ros Roca Indox

CCOO ha convocat demà dissabte, 28
de març, a les 17.30 hores, una nova
manifestació a Tàrrega que sortirà de
la plaça de Riambau i anirà fins a la
plaça Major de la ciutat per protestar
pels acomiadaments a l’empresa Ros
Roca Indox. La manifestació comptarà amb el suport de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya.
Els problemes de l’empresa Indox
han acabat amb l’extinció dels contractes laborals de 190 treballadors
i treballadores de Tàrrega, Anglesola i Sant Just Desvern, després d’un
any de deutes amb les nòmines i els
ajornaments de pagaments. El comitè d’empresa i els treballadors i
treballadores estan convençuts que
l’empresa pot sortir d’aquesta situació
si busca nous inversors.
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CCOO denuncia que el descens de la inversió per al manteniment
de la xarxa elèctrica de Catalunya pot suposar un risc per als
treballadors i els ciutadans
Cable baix, fora de normativa

Els treballadors i treballadores de les empreses de manteniment de les
xarxes elèctriques de Catalunya, conjuntament amb CCOO, han denunciat
que la inversió en el manteniment de les xarxes ha caigut fins a un 50%
en els últims anys i que això pot ocasionar problemes de subministrament
i seguretat per als ciutadans i ciutadanes.
CCOO ha intentat diverses vegades posar l’accent en el problema de la
manca de manteniment, que ja ha creat punts negres pel que fa a la seguretat. Tot i això, en els últims anys les companyies concessionàries del
manteniment elèctric de les xarxes han reduït el seu personal fins a un 55%.
En dues ocasions s’han organitzat jornades de mobilitzacions i vagues
per intentar que les societats adjudicatàries de la concessió obrissin una
taula de negociació que permetés solucionar aspectes que van des de la
millora de la dotació de personal fins a l’increment de la seguretat de les
instal·lacions, tot i que fins ara han estat jornades infructuoses.
Paral·lelament, els treballadors i treballadores s’han posat en contacte amb
els ajuntaments de les principals ciutats catalanes i amb el Parlament de
Catalunya per fer-los arribar la situació, sense que s’hagi produït, fins ara,
cap actuació envers l’empresa elèctrica que té la distribució d’energia a
gairebé el 90% del territori català: Endesa.
La Generalitat és la responsable d’ofici de la inspecció de les línies de distribució d’electricitat, però, aquesta tasca, la té cedida a la mateixa distribuïdora
elèctrica Endesa, que, al seu torn, encarrega la feina a les empreses subcontractades. CCOO considera que la política de reducció de despesa en manteniment i aquesta cessió en cadena de les responsabilitats de les instal·lacions
són un perill per als treballadors i treballadores i per a la ciutadania.

En una interpel·lació parlamentària, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va reconèixer la seva preocupació per la situació de disminució
de la inversió.
Representants de CCOO que treballen en el manteniment de les
instal·lacions elèctriques de Catalunya vinculen directament el deteriorament d’algunes instal·lacions amb les retallades en la inversió, i, en conseqüència, amb la cadena de concessions. Per exemple, segons la documentació presentada en un ERO d’una empresa del sector del manteniment de
les xarxes elèctriques, en 4 anys ha reduït fins a un 50% la seva facturació
a Endesa, a causa de la reducció de plantilla i, per tant, de l’empitjorament
de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.
CCOO considera aquesta situació “d’escanyament” no només en el vessant laboral, sinó també en el deteriorament de les xarxes que pot afectar
el funcionament de les empreses, el subministrament i la seguretat dels
ciutadans i ciutadanes.

Encara hi ets a temps, apunta’t a viure
un estiu de solidaritat i compromís!
El proper divendres 10 d’abril tindrà lloc l’última sessió informativa presencial sobre les brigades solidàries a Colòmbia, Mali, Palestina i Guatemala, a la seu de CCOO de Catalunya, a Via Laietana, 16.
La Fundació Pau i Solidaritat (FPS) de CCOO de Catalunya organitza,
juntament amb l’Associació Catalana per la Pau (ACP), unes brigades
solidàries per promoure la participació activa de totes les persones interessades a apropar-se a la realitat d’altres països.
L’organització d’estades internacionals, que promouen el compromís
amb la formació i la sensibilització envers els problemes que afecten els
pobles del sud, és prioritària per crear una consciència transformadora.
Les brigades es realitzaran els mesos de juliol o agost a: Colòmbia, Palestina, Mali i Guatemala, on es podrà conèixer de primera mà la realitat i la lluita de les organitzacions socials i/o sindicals d’aquests indrets. Les
organitzacions d’acollida de les brigades tenen molta experiència en la defensa dels drets humans i en el treball directe amb la part de població
més vulnerable.
Després del 10 d’abril, podeu trucar a la FPS per demanar més informació, al 93 481 29 12, o a l’ACP, al 93 318 84 44.
Us animem a participar-hi!
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