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El sector de les ambulàncies es manifestarà dilluns a
Barcelona per garantir la qualitat assistencial i els drets
dels treballadors
Els sindicats majoritaris del sector de les ambulàncies, CCOO, UGT i USOC,
han convocat mobilitzacions a Barcelona el proper dilluns 26 d’agost amb
l’objectiu de garantir la qualitat assistencial del transport sanitari públic i els
drets dels treballadors del sector davant les mesures il•legals que imposa la patronal ACEA.
La protesta començarà a les 10.30 hores enfront de la Basílica de la
Sagrada Família ( Carrer Mallorca 401). Un cop conclosa aquesta
concentració els manifestants faran un trajecte a peu que baixarà pel Passeig de Sant Joan, Ronda de Sant Pere, Plaça Urquinaona,
Via Laietana i que finalitzarà a la Plaça de Sant Jaume davant el Palau de la
Generalitat on al voltant de les 12.30 hores tindrà lloc una nova concentració..
Els sindicats reclamen la garantia en la qualitat assistencial per part de l’usuari
a un servei del transport sanitari públic digne. En l’actualitat després de les
retallades aplicades, en el transport sanitari no urgent ha augmentat els temps
d’espera i en el transport sanitari urgent ha augmentat el temps de resposta.
També reclamen la garantia dels drets dels treballadors del sector al compliment
del Conveni Col•lectiu. En l’actualitat els treballadors del sector pateixen un
incompliment del Conveni per part de la patronal, suportant un esforç econòmic
del 18,99%, que posa en greu risc l’estabilitat dels professionals que realitzen el
servei del transport sanitari a Catalunya.
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La fera ferotge corre lliure pels carrers. Es va escapar fa temps.
De sempre campava lliure, aprofitant-se de tothom, traient-ne
profit propi i comprant favors i voluntats. Va aprofitar la crisi, que
ella mateixa va anar dissenyant, per desfer-se de bona part dels límits que restringien la seva capacitat depredadora. Feia anys que
s’alimentava de la desfeta dels valors i s’havia dedicat a atreure
seguidors, emuladors i servidors, i a promoure la cobdícia i l’individualisme. Els seus fidels guardians varen començar a ampliar
l’espai de llibertat de la fera, llimant barrots de drets i retallant
l’espai de llibertat i igualtat que la feien més dòcil i li permetien
conviure amb tot el bestiari. Totes aquelles normes que, tot i imperfectes, havien anat contenint la seva enorme golafreria havien
fet del bestiari un lloc on es podia avançar, establint nous marcs
de regles i de drets. La fera hi era, ben present, cert, però hi havia
eines, instruments, que agrupaven i representaven diferents grups
i intentaven equilibrar interessos.
La fera, però, enormement alimentada els darrers anys, amb una
gran força acumulada, va anar estrenyent la seva aliança amb els
guardians. Mentrestant, la resta del bestiari va anar empobrint-se,
per la pèrdua d’oportunitats de dedicar-se a l’activitat que li garantia l’aliment, bé perquè va ser expulsada per la mateixa fera
o perquè el guardià va imposar la norma que la fera demanava.
Empobrides i cada cop més desiguals, les petites bestioles del
bestiari veien com les feres, poques en nombre, augmentaven les
seves propietats, s’apropiaven dels aliments dels altres i utilitzaven la propietat de les fonts d’aigua i de les possibilitats de concedir-ne la gràcia de l’ús, per cobrar més i més l’accés als béns
que eren considerats necessaris per viure integrat en el bestiari.
La fera acumulava riquesa i poder a costa de l’empobriment i la
desigualtat.
El bestiari, però, va anar superant la resignació que s’havia imposat i va començar a reconstruir lligams. Calia refer la gàbia
on tancar la fera. Possiblement la gàbia seria diferent, hauria de
canviar alguns dels límits i fronteres coneguts, i caldria muntar-la
amb velles i noves eines. Algunes de les velles eines, encara necessàries, s’haurien d’adequar, ja que s’havien desgastat o per
mal ús o per manca d’ús; també caldria reconstruir-la recuperant
alguna peça que els guardians havien furtat amb el seu poder. Les
noves eines confluirien amb les velles per treballar juntes. Però
caldria disposar d’un plànol de propostes de l’àmplia zona en què
el bestiari accediria a les fonts i als aliments de manera justa i
igual, i, per tant, establiria els límits de la fera, de les feres. Unes
normes per redistribuir de manera justa allò de què hom disposa
i que té, i evitar l’ús impropi de la posició de poder que tingui
un altre. Límits i fronteres de drets, de zones de participació i de
llibertat.
En això estem quan escoltem velles cançons. De velles, són actuals. I de tan actuals com són es poden convertir en belles si les
cantem junts i juntes per fer-ne acció i projectar-les vers un horitzó de canvi que faci just allò que avui és insofrible.
Article de Joan Carles Gallego Secretari General de CCOO
de Catalunya, publicat al seu blog
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CCOO I LA UGT PRESENTEN UNA DEMANDA DE CONFLICTE COL·LECTIU CONTRA LES
PATRONALS DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA DE BARCELONA
CCOO i la UGT i de Catalunya han presentat davant dels
tribunals socials una demanda de conflicte col·lectiu contra les patronals ACET i TRANSCALIT per la situació del
Conveni Col·lectiu del Sector de Transport de Mercaderies
per Carretera i Logística de la Província de Barcelona.A la
demanda, els sindicats majoritaris del sector demanen que
es declari la vigència del conveni i el manteniment dels
drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores
afectats fins que s’assoleixi un nou acord col·lectiu aplicable en aquest àmbit, i que es declari també l’existència del
deure de la patronal a negociar un nou conveni.Recordem
que ja existeix una sentència que marca precedent: el passat 24 de juliol, davant d’una demanda del SEPLA, la Sala
Social de l’Audiència Nacional va avalar que els convenis
col·lectius continuen sent vigents després del compliment
de la ultraactivitat, que la reforma laboral va limitar a un
any.El Conveni Col·lectiu del Sector de Transport per Carretera i Logística de la Província de Barcelona va vèncer
el 31 de desembre del 2010. Durant més de dos anys les
patronals del sector es van negar a negociar a l’espera que, gràcies a la reforma laboral del PP, el conveni perdés vigència el dia 8 de
juliol i el sector quedés desregulat. Ara, l’única referència és el II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por
carretera, un acord sectorial estatal que ni tan sols inclou taules salarials, de manera que el sou base a aplicar és el salari mínim interprofessional.La UGT i CCOO de Catalunya també han sol·licitat a les patronals TRANSCALIT y ACET l’adhesió a l’Acord per al Suport
i Acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat, signat per ambdós sindicats, Foment del Treball, PIMEC i la
Generalitat de Catalunya. Però les patronals del transport també s’hi han negat.Els treballadors i les treballadors del sector (uns 25.000
d’empreses com DHL, TRADISA, Azkar o TDN) no estan disposats a perdre tots els seus drets i permetre la desregulació total de les
seves relacions laborals. Per això continuaran defensant el conveni col·lectiu, ara a través dels tribunals.

Convocatòria de vaga de transport de mercaderies de Girona al setembre
El rebuig de la patronal Asetrans a la proposta mediadora del Tribunal Laboral de Catalunya per mantenir la vigència del conveni
col.lectiu de mercaderies i logística de Girona fins que es tanquessin les negociacions actuals, i les posteriors recomanacions d’aquesta
patronal a les seves empreses associades perquè comuniquin a les seves plantilles el decaïment del conveni, amb la inaplicació de les
condicions laborals, ha servit el conflicte en safata.
CCOO i UGT van convocar assemblees informatives on van explicar els efectes de la decisió patronal. Es van celebrar en dues sessions,
al matí ia la tarda, amb una alta participació de treballadors i treballadores del sector, que segons càlculs aproximats, arribava al 80% de
representació de les empreses del sector a la província.
A les assemblees es va decidir per unanimitat la convocatòria de vaga per al mes de setembre. A més de les aturades, les assemblees han
acordat denunciar la patronal Asetrans a les jurisdiccions social i civil, amb la sol · licitud de responsabilitats penals als empresaris. La
majoria d’empreses del sector han comunicat als seus treballadors que “ja no tenen conveni”, seguint les recomanacions de la patronal,
que considera que el conveni del sector ha quedat sense efecte des del 8 de juliol.
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CCOO denuncia el sistema de repartiment d’ajudes europees als pescadors catalans
El Sector del Mar de la Federació de Serveis
a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya , alerta del greuge que suposa el sistema
de repartiment d’ajudes europees als pescadors catalans. La Generalitat de Catalunya
ha elaborat una ordre (AAM/178/2013, de
23 de juliol) que discrimina els pescadors a
l’hora de rebre les ajudes europees.
En el Reglament (CE) Nº 1198/2006 del
Consell de 27 de juliol de 2006, relatiu al
Fons Europeu de Pesca (FEP), s’indica, en
l’article 24, que els ajuts públics per la paralització temporal d’activitats pesqueres
(veda) seran destinats a propietaris de vaixells pesquers (armadors) i pescadors. En
canvi, l’ordre de la Generalitat només destina aquests ajuts als armadors, deixant de
banda als pescadors.
CCOO ha enviat una carta, dirigida al Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat i
al Director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, sol·licitant que sigui
esmenat el greuge comparatiu que pateixen des de sempre els pescadors en les èpoques de veda i que sigui efectuada una ordre, en la
mateixa forma en la qual s’ha fet per als titulars de vaixells pesquers (AAM/178/2013), perquè els pescadors puguin sol·licitar els ajuts
que el FEP destina per aquest fi i evitin haver de consumir les seves prestacions per desocupació.
Es dóna el cas que la situació que pateixen els pescadors catalans no passa a la resta de comunitats autònomes amb competències pesqueres, on els ajuts sí es reparteixen, a més dels armadors, als pescadors.
CCOO és el sindicat majoritari en el sector de les barques de pesca de Catalunya (de cercle i arrossegament), que dóna feina a prop de
1.500-1.800 persones, un col·ectiu de règim especial sense taules salarials ni convenis.

Acord Sectorial en l’Estiba Portuària
Per primera vegada des de 1999, el dilluns 30 de juliol, tots els integrants de la taula negociadora d’un conveni d’estiba d’àmbit estatal
van signar un acord: el IV Acord Marc per a les Relacions Laborals
en el Sector de l’Estiba Portuària que tindrà una vigència fins al 31 de
desembre de 2017.
Aquest acord que manté la ultraactivitat, de no ser denunciat, es prorrogarà anualment, si s’ha formulat denúncia, el Conveni se seguirà
prorrogant igualment mentre durin les negociacions. Transcorregut un
any sense acord, les parts es podran sotmetre a un procediment arbitral.
CCOO vol destacar l’esforç realitzat pels estibadors, ja que aquesta
negociació ha comptat amb multitud de contratemps i entrebancs que
gràcies a l’esforç de tots ia les pressions s’ha arribat a un acord que ha
acceptat la patronal, en el qual s’inclou l’anhelada ultraactivitat , que esperem ens procuri un esperançador i llarg futur.
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Els ports d’Espanya redueixen les taxes alhora que retallen ocupació

El Sector Estatal del Mar de la Federació
de Serveis a la Ciutadania de CCOO (FSCCCOO) denuncia que el Ministeri de Foment ha
sol · licitat a les diferents autoritats portuàries
una reducció del 1,8% de les “Despeses de
personal” del 2013, i una reducció del 4%
en “Altres despeses d’explotació”. Tot això
sense tenir en compte que ja s’han aprovat uns
pressupostos i que ens trobem a meitat d’any.

A més d’aquestes retallades, el Govern pretén
obligar les autoritats portuàries a una important
reducció de taxes (en algun cas arribaria al
8.5%), el que beneficia exclusivament als grans
terminalistas i intermediaris i no als veritables
usuaris dels ports, això és, als propietaris de
les mercaderies i als consumidors finals.

CCOO està totalment en contra d’aquestes mesures perquè s’acaba de signar una pròrroga de conveni amb Ports de l’Estat en què s’ha
deixat per a un moment posterior la recuperació salarial i on es garantia el manteniment de l’ocupació.
Però, a més, es pretén aconseguir un descens de despeses deixant de realitzar noves contractacions de personal que cobreixin les
jubilacions produïdes, tot i la imperiosa necessitat d’incorporar a nous treballadors en una de les poques parcel · les del sistema
productiu espanyol que obté beneficis.
CCOO també denuncia que la rebaixa de taxes propugnada va a aconseguir que una sèrie de ports, inclòs algun dels més importants
d’Espanya, incorri en un dèficit que el portarà, en no molts anys, a la fallida econòmica. En aquest moment, ja hi ha alguns ports en
fallida tècnica que s’estan sostenint amb la cooperació solidària de tot el sistema portuari espanyol.
Les polítiques del Govern en matèria portuària faran que tots els esforços realitzats per al manteniment d’uns ports públics, s’ensorri i
amb això vindrà la pèrdua de molts llocs de treball i, que ja estan en perill gràcies a les retallades permanents del Govern.
Per tots aquests motius, el Sector del Mar de FSC-CCOO s’oposa a aquests plans i va a fer tot el que estigui legalment al seu abast
perquè no es portin a la pràctica, començant per fer que la representació de FSC-CCOO en els consells d’Administració de les Autoritats.
portuàries rebutgin aquestes propostes.
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Sí es pot!, L’aigua és un dret humà
Els diputats del Parlament Europeu han acceptat aquest dijous la proposta de retirar el subministrament i proveïment d’aigua de la
Directiva de Concessions, escoltant així la veu de la ciutadania en forma de prop de 1,5 milions de signatures recollides per la Federació
Sindical Europea de Serveis Públics (FSESP).
Des que FSESP posés en marxa la Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) per exigir que l’aigua sigui un dret humà, ha recollit més d’un
milió i mig de signatures en el conjunt d’Estats membres de la Unió Europea i ha arribat al mínim de les necessàries en almenys 7 països,
permetent així que ja es pugui fer lliurament de rúbriques al Parlament Europeu, acte que tindrà lloc el 9 de setembre.
Cal destacar que és la primera iniciativa d’aquestes característiques que es posa en marxa i que aprova el Parlament Europeu, després
que aquesta forma de participació ciutadana fos aprovada a Europa l’abril del 2012. La ICE “El dret a l’aigua i el sanejament com a dret
humà” impulsada pora la FSESP demostra que la ciutadania ha de i pot ser escoltada i, per tant, el fet que aquesta organització, en la
qual s’enquadra la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO, hagi apostat per aquest nou instrument de codecisió ciutadana
ha estat un èxit.
Els eurodiputats han reconegut l’especial importància de l’aigua com un bé públic i han acceptat excloure el sector de l’aigua de l’àmbit
d’aplicació de la directiva. No obstant això, les organitzacions sindicals, associacions, partits polítics i moviments hauran d’estar atentes
a la petició d’avaluació de l’impacte que tindrà aquesta exclusió en els pròxims tres anys.
FSC-CCOO ha recollit signatures al llarg de tot l’estat i, per això, vol felicitar expressament a tots els sectors, especialment al Sector
del Cicle Integral de l’Aigua, i territoris que s’han implicat des del primer moment, i que han contribuït amb el seu esforç al fre de la
privatització de l’aigua a ciutats i pobles de l’Estat.
Cal una menció expressa a les diferents plataformes que s’han constituït per lluitar contra la privatització de l’aigua, especialment a
la Xarxa d’Aigua Pública, i altres d’arreu de l’Estat que amb la seva dedicació i lluita han recollit milers de firmes als pobles i barris.
Enhorabona a totes i tots. No abaixarem la guàrdia i seguirem lluitant perquè l’aigua segueixi sent un bé públic i un dret humà!

¡Signat el IV Conveni Estatal d’Aigües
Després de més de vint mesos de negociació, la
representació del Sector de l’Aigua de la FSCCCOO, i la resta de membres de la taula negociadora han signat, a la seu de la Patronal AGA
a Madrid, el IV conveni col · lectiu estatal de
les indústries de captació, elevació, conducció,
tractament, distribució, sanejament i depuració
d’aigües potables i residuals.
L’acord signat estarà vigent fins al 31 de desembre de 2014. L’aplicació del mateix es durà a
terme des de la seva signatura, aplicant retroactivitat a la revisió econòmica acordada.
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Conveni d’Agències de Viatges d’àmbit OIT: la conversió de contractes de
estatal
temps complet a parcial la decideix el

treballador

S’ha signat d’Agències de Viatges d’àmbit estatal que incorpora
L’Organització Internacional del Treball (OIT) ha
avenços en diferents matèries
recordat a la CEOE que el conveni 175 de la organització
En el present conveni sectorial d’agències de viatges que estableix “clarament” que la conversió d’un contracte de
s’ha signat s’incorporen avenços en matèria de formació i es temps complet a temps parcial només es pot fer amb la
voluntarietat dels treballadors.
consolida la classificació professional per competències.

Així s’ha expressat el director de l’oficina de l’OIT per a
Espanya, Joaquín Nieto Sáinz, en resposta a la proposta
que va fer la CEOE per la qual els empresaris podrien
“imposar” als treballadors la conversió del seu contracte
a temps complet en un a temps parcial quan hi hagi causes
que ho justifiquin.
Segons recull Nueva Tribuna, Nieto ha instat les
administracions a que garanteixin la voluntat del
treballador a l’hora de defensar-se davant un canvi en els
tipus de contractes.
“Espanya ha de tenir els mecanismes necessaris per
adoptar les polítiques que consideri oportunes, sempre que
ho faci amb diàleg social, és a dir, que ho faci negociant
amb ocupadors i representants dels treballadors”, ha
explicat Nieto.
El representant de l’OIT a Espanya ha remarcat que el
conveni 175 “no està ratificat per Espanya”, encara que a
l’organització li “agradaria” que ho fes.
Finalment, en resposta a la baixada del 10% dels salaris
proposada pel FMI, Nieto ha indicat que “la via de la
reducció de salaris no és la via per sortir de la crisi”.
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CCOO rebutja l’aposta de la CEOE per precaritzar al màxim la contractació
CCOO considera inacceptable la proposta del president de la patronal d’equiparar els contractes indefinits als temporals, i rebutja que
Rosell titlli de “privilegis” els drets dels treballadors i treballadores.
La CEOE s’ha tirat a la muntanya. Així sembla deduir-se de les declaracions del president de la CEOE, Joan Rosell, en què ha advocat
per retirar als contractes indefinits “alguns dels seus privilegis” i incrementar els dels temporals, en el que suposa una aposta decidida
per la precarització: equiparar els contractes indefinits als temporals, amb la consegüent devaluació salarial i de les condicions laborals,
així com abaratir el cost de l’acomiadament.
L’objectiu de la seva proposta, o potser ocurrència fruit de les calors d’agost, segons explica Rosell, és donar lloc a un mercat laboral
sense diferències entre indefinits i temporals, el que vol dir apostar simplement per reduir drets i precària les condicions laborals de
manera que finalment els únics contractes existents siguin els temporals a la “carta”. Aquesta és l’única lectura possible de les seves
paraules quan afirma que seria “fantàstic” que els empresaris puguin contractar per dies, hores, mesos o anys ...
Per CCOO, aquesta aposta per la precarització, i en aquest sentit, per endurir la reforma laboral del Govern, i així mateix per reforçar el
poder empresarial està en la mateixa línia d’altres propostes de la CEOE, com la de que l’empresari pugui unilateralment convertir un
contracte de temps complet en un a temps parcial, que igualment ha rebutjat CCOO.
En aquest sentit, no passa inadvertit que el president de la patronal confongui drets dels treballadors i treballadores amb “privilegis”,
com si fossin favors que es donen i es treuen a voluntat de l’empresari, que tindria capacitat il · limitada per contractar i imposar
condicions de treball al seu antull en funció dels seus interessos.
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