serveis a la

CIUTADANIA
digital
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Via Laietana 16 l 08003 Barcelona								

núm. 44
www.ccoo.cat/fsc

EDITORIAL

Assemblea de delegats i
delegades de CCOO i UGT
el 20 de gener a la Farga de
l’Hospitalet a les 11 hores
El dijous 20 de gener, la Farga de l’Hospitalet acollirà, a partir de
les 11.00 del matí, una assemblea de delegats i delegades de CCOO
i UGT de Catalunya per informar de les negociacions que s’estan
duent a terme a Madrid entre el Govern i els sindicats majoritaris en
relació a la reforma del sistema públic de pensions.

LES NEGOCIACIONS GOVERN SINDICATS
CONTINUEN
CCOO considera indispensable arribar a un acord que
doni resposta i solucioni els temes relacionats amb pensions, negociació col•lectiva, compliment dels acords de
desenvolupament del EBEP en la funció pública, i polítiques d’ocupació i industrials.
Si algú encara es preguntava perquè ha servit l’anterior
vaga general, la negociació que dies enrere s’ha iniciat
entre Govern i sindicats, és una clara mostra de que tant la
vaga general del 29s, com posteriorment la ferma postura
mobilitzadora de CCOO en defensa del manteniment de
l’estat del benestar i contra la política antisocial del Govern, ha permès que aquesta es dugui a terme.

L’assemblea comptarà amb les intervencions de Toxo i Méndez i
dels secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Joan Carles
Gallego i Josep Maria Álvarez, entre altres participants, que explicaran també els continguts de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
que els dos sindicats estan impulsant contra la reforma laboral.

Tot i que el Govern ha provocat en una primera fase una
negociació molt concentrada en pocs dies, finalment la
ferma postura sindical en la negociació ha provocat una
segona fase que finalitzarà coincidint amb la presentació
al Congrés de Diputats dels debats sobre la reforma de les
pensions realitzada en el marc del Pacte del Toledo
A la Farga de l’Hospitalet (c/Barcelona, 2, L’Hospitalet de CCOO som conscients que davant l’actual situació de
crisi, és imprescindible un Pacte d’Estat, en el qual
Llobregat)s’hi pot arribar en metro,línia1,alesparades Rambla Just Oliveras
s’impliquin no només Govern i sindicats, sinó Patronal i
i avinguda Carrilet, o en tren, amb Renfe Rodalies, a la parada de l’Hospitalet
partits polítics, sobre la base del consens i el manteniment
de la cohesió social.
En la mateixa s’ha de resoldre els temes relacionats amb
pensions, sobre la base de no ampliar obligatòriament
l’edat de jubilació ,així com rectificar elements importants plantejats en la reforma laboral, amb acords
en polítiques d’ocupació actives, que no signifiquin cap
retrocés en la cobertura dels aturats, igualment és imprescindible abordar polítiques industrials adequades, que
estabilitzen i fomentin ocupació, en un marc de negociació col•lectiva real i efectiva.
En el marc del compliment dels compromisos adoptats
pel Govern amb els representants sindicals, és imprescindible abordar el desenvolupament de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic. Res no justifica l’ incompliment, ni
mantenir en la indefinició contractual a aquest important
col•lectiu de treballadors i treballadores.
CCOO és conscient de les dificultats d’aquesta negociació, que de fracassar inevitablement ens portaria novament a mobilitzar el conjunt de treballadors i treballadores
en defensa d’una sortida social a la crisi.
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CCOO APOSTA PER UN PACTE GLOBAL PER AFRONTAR ELS
REPTES DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
El Consell Confederal de CCOO va aprovar el passat dia 11 de desembre esgotar fins el darrer
minut les vies de negociació amb el Govern, apostant també per explorar també la possibilitat d’un
acord global amb les forces polítiques i socials orientat a reactivar l’economia i l’ocupació, combinant creixement i el reforçament de sistemes públics de protecció social. L’objectiu és implicar a
tota la societat civil i les institucions democràtiques per garantir una sortida justa de la crisi. Així
mateix el Consell Confederal va refermar el posicionament de CCOO de que un no acord implica
mobilització.
Les negociacions amb el Govern per reformar les pensions es troben
en una situació difícil i complicada degut a la distància entre les postures sindicals i les pretensions del govern. Continuarem defensant el
sistema públic de pensions amb tota la nostra capacitat de proposta,
pressió i mobilització.
En aquest sentit treballarem per l’acord, esgotant totes les vies de
diàleg sobre pensions amb el Govern, si més no fins el proper dia 25
de gener, dia en que es debatran en el Congrés dels Diputats les conclusions del Pacte de Toledo.
Així mateix i en funció del curs de les negociacions, CCOO reunirà altre cop al Consell Confederal per determinar si valida o no
possibles acord i continuar negociant amb l’Executiu o per si per
contra aprova una estratègia de pressió, sense descastar la vaga
general en cas de desacord.
La proposta del govern d’allargar la jubilació fins els 67 anys és desequilibrada doncs suposaria la reducció de pensions en un futur entre
un 20% i un 25% i un repartiment de la càrrega de manera desigual
perquè penalitza als treballadors i treballadores acollits al Règim
General de la Seguretat Social i els treballadors i les treballadores de les Administracions Públiques. Així mateix discrimina
a les dones degut al retard de la seva incorporació al mercat laboral.

PER UN PACTE GLOBAL
CCOO considera que la situació actual necessita un gran esforç que
derivi en una gran concertació, en un gran pacte global, com venim
reclamant des de fa 2 anys, per poder fer front a la gran situació de
crisi.
Un gran pacte, amb la participació de les forces polítiques i socials,
que englobi , a més de les pensions, temes com la negociació
col•lectiva , determinats aspectes de la reforma laboral, les polítiques actives d’ocupació ( en especial per a joves i aturats i
aturades de llarga durada), industrials, energètiques i la recuperació de l’acord de la Funció Pública.
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DIA 20 GENER: ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES
A LES 11 HORES A LA FARGA DE L’HOSPITALET

Direcció:
Xavier Navarro

serveis a la
ciutadania
digital

Edita: Secretaria de Comunicació FSC-CCOO

federació de serveis a la ciutadania



