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Concentració per exigir a SLM-T12
la readmissió dels acomiadats

El passat divendres, 21 de setembre, CCOO
d’Indústria de Catalunya va convocar una concentració de suport als companys acomiadats
per SLM-T12, tres dels quals són delegats de
CCOO, i per exigir a la direcció de l’empresa la
seva readmissió immediata. La concentració es
va fer davant la seu dels Serveis Territorials de
Treball de Barcelona, coincidint amb l’acte de
conciliació pels acomiadaments.
CCOO denuncia l’actitud antisindical de SLM-T12,
que suposa una greu vulneració a la llibertat sindical i als drets fonamentals del conjunt de treballadors i treballadores, als quals ha deixat sense
representació.

Casa Ametller amenaça els afiliats
i afiliades de CCOO perquè no es
presentin a les eleccions

CCOO denuncia que els seus afiliats i afiliades
estan rebent fortes pressions de l’empresa
Casa Ametller per evitar que es presentin a les
pròximes eleccions sindicals. Amb una plantilla
de 1.200 treballadors i treballadores, el comitè
d’empresa s’ha de constituir amb vint-i-tres
persones i el nostre sindicat ha detectat que
part dels quaranta-tres candidats de la llista
de CCOO han estat contactats per encarregats
de l’empresa que els deien que aquesta no
veuria amb bons ulls que es presentessin a les
eleccions sindicals per CCOO. Això ha provocat que quatre candidats s’hagin fet enrere i
hagin abandonat la contesa electoral, cosa que
posa difícil que CCOO es pugui presentar a les
eleccions. Això ja va passar ara fa quatre anys. Si
l’empresa no vol dialogar per trobar una solució,
CCOO portarà el cas a la Inspecció de Treball.

CCOO signa un acord que possibilita
l’increment retributiu del 2018 i el cobrament
del 100% del salari en les baixes mèdiques per
IT al personal de la Generalitat
En la reunió del passat 18 de setembre de la
Mesa General de Negociació dels Empleats
i Empleades Públics de la Generalitat, CCOO
va signar un acord per fer efectiu l’increment
salarial del 2018, que possibilita, a més, cobrar
el 100% del salari en tots els casos de baixa per
incapacitat temporal (IT).
L’acord només recull dos punts per la manca de
voluntat del Govern de la Generalitat de retornar
d’una vegada als seus treballadors i treballadores
les pagues extres del 2013 i del 2014, així com
els altres drets que els van ser arrabassats.
Només s’han compromès a iniciar la negociació a
principi d’octubre, en el marc de les negociacions
per al pressupost del 2019.
Pel retorn de les pagues i els drets robats
CCOO continua amb l’exigència que retornin les
pagues i la resta de drets, de recuperar el poder
adquisitiu perdut i millorar-lo, però no ha volgut
deixar passar la possibilitat d’incrementar el
salari aquest any en un 1,95% ni la de cobrar el
100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els
casos de baixa.
CCOO recorda que l’increment del 2018 i la
millora en cas d’IT han estat possibles per un

Els pensionistes i jubilats es
mobilitzen per la millora de les
pensions i les condicions de vida
millora de les condicions de vida de la gent gran.
En el marc de la concentració s’ha llegit i lliurat
un manifest unitari que trobareu en aquest enllaç

Amb motiu del Dia Internacional de la gent gran,
que es celebra l’1 d’octubre, avui divendres les
federacions de pensionistes i jubilats de CCOO
i UGT, conjuntament amb la Plataforma Unitària
de la Gent Gran de Catalunya, han convocat
una concentració davant Delegació de Govern
de Barcelona per reivindicar la consolidació del
sistema públic de pensions i altres peticions de

CCOO valora positivament l’acord sobre
revalorització de les pensions en el Pacte de
Toledo
CCOO ha valorat favorablement el principi d’acord
en la recomanació sobre revalorització de les
pensions que ha tingut lloc aquesta setmana en
la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo.
En aquest acord es recomana que les pensions
s’incrementin en base a l’IPC real, fet que ha
de permetre que 9 milions de pensionistes i les
seves famílies mantinguin el seu poder adquisitiu,
evitant l’empobriment al que els condemnava
l’Índex de Revalorització de Pensions instaurat
per l’anterior govern del PP.

acord que CCOO va signar amb el Govern de
l’Estat (conjuntament amb altres sindicats) i
que es va traslladar als pressupostos generals
de l’Estat del 2018. CCOO no volia perdre a
Catalunya els beneficis d’aquest acord que ha
liderat a l’Estat espanyol.
CCOO considera una vergonya que la Generalitat
de Catalunya sigui l’única Administració de
l’Estat que manté segrestades dues pagues
extres als seus empleats i empleades. Alhora,
CCOO es nega que la Generalitat sigui l’única
Administració de l’Estat que no paga als seus
treballadors i treballadores el 100% del salari
en cas de baixa per IT. 150.000 persones de
manera directa i més de 50.000 que se’n podran
beneficiar posteriorment com a conseqüència
d’aquest acord.

NOVA EDICIÓ DE RUTA ACTIVA
Ruta Activa és un esdeveniment sobre la
mobilitat sostenible que organitza CCOO de
Catalunya i que tindrà lloc el proper 30 de setembre a les 10 h (amb bici i a peu). S’hi podrà participar en una de les dues modalitats.
Amb bici: sortida des de la carretera
d’Esplugues, 68 (seu de CCOO del Baix Llobregat, a Cornellà), en un recorregut de 10
km fins al parc de Can Sabaté (Zona Franca).
A peu: sortida des de la plaça de Sants (al
costat de l’estàtua Font del Vell) en un recorregut de 4 km fins al parc de Can Sabaté
(Zona Franca). Aquest itinerari inclou una
aproximació a espais emblemàtics per al
moviment obrer a càrrec de Miquel Falguera,
jurista i veí de Sants.

