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Firma contra la reforma laboral!
CCOO ha posat en marxa una iniciativa legislativa popular (ILP) per fer que
es modifiquin els aspectes negatius de la reforma laboral i es reorientin les
polítiques econòmiques i socials del Govern.
Tot està preparat per començar
a recollir signatures, només falta
que la Junta Electoral Central ho
autoritzi, fet que esperem que
passi en els propers dies.
Després de la vaga general del
passat 29 de setembre i de les
diverses mobilitzacions que s’han
dut a terme contra les reformes
del Govern del PSOE, la ILP continua en el mateix camí i busca
modificar els aspectes més perjudicials de la reforma laboral i
un canvi en les bases del nostre
sistema de relacions laborals.
Una ILP és un instrument legal
que permet que els ciutadans i
ciutadanes d’un país proposin noves lleis o introdueixin modificacions sobre d’altres que ja estan
en funcionament. A Espanya calen
un mínim de 500.000 signatures
de suport perquè es tingui en
compte, però n’hem de recollir
moltes més.
Objectius de la ILP
Es pretén combatre la segmentació del mercat de treball i la
precarietat laboral que pateixen
molts treballadors i treballadores. Es busca que es creïn llocs
de treball estables i de qualitat i
que s’acabi amb la temporalitat
de llarga durada. La ILP també vol

afavorir l’ocupació, especialment dels joves i de
les persones aturades, al
mateix temps que es millorin els serveis públics
d’ocupació.
La iniciativa també busca
que els acomiadaments
que es produeixin tinguin
sempre una causa justa, amb garanties per als treballadors, que es
torni a instaurar la possibilitat de
declarar un acomiadament nul i
que, en el cas de l’acomiadament
improcedent, el treballador/a pugui triar entre una indemnització
o reincorporar-se al lloc de treball. Una altra de les mesures que
proposa la ILP és que a les empreses es reordenin les mesures
de flexibilitat interna i es negociïn
amb els sindicats com a alternativa a l’ús de l’acomiadament
davant de qualsevol situació de
crisi o de canvis organitzatius a
l’empresa. L’acomiadament ha de
ser, en definitiva, l’última mesura
necessària per restablir la situació
econòmica de l’empresa o per
garantir-ne la viabilitat.
A grans trets, també es busca que
se substitueixi de forma progressiva l’actual model productiu per
un altre que incentivi la compe-

titivitat de les empreses a través
de la innovació tecnològica i la
formació dels treballadors.
Amb aquesta iniciativa, CCOO
pretén arribar al màxim nombre
de treballadors i treballadores
possible, tant als que estan en actiu com als que estan en situació
d’atur. A més, també és important
que els joves, un dels col·lectius
més afectats per la precarietat
laboral i per les reformes del Govern, també hi participin. Des del
sindicat, a més, també volem donar cabuda a la ILP als integrants
de totes les organitzacions i entitats socials que varen donar suport a la vaga general. Així, entre
tots, amb la ILP aconseguirem minimitzar els efectes d’una reforma
laboral que no ha servit per crear
nous llocs de treball, no ha ajudat
a fomentar els contractes indefinits ni ha fet disminuir els efectes
negatius de la crisi econòmica.

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ

18.30 H DE LA PLAÇA URQUINAONA A LA PLAÇA ST. JAUME

febrer

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya convoca els treballadors i treballadores de
totes les empreses dels seus sectors que tenen una situació industrial complicada a participar
en aquesta mobilització per reivindicar la defensa de la indústria i dels llocs de treball

editorial
El sistema de pensions
no pot resoldre la
precarietat juvenil
La reforma de les pensions estableix que a
partir de l’any 2027 per tenir dret al 100% de
la pensió als 65 anys serà necessari haver
cotitzat 38,5 anys, és a dir, haver començat a
treballar als 26 anys.
Aquesta situació posa en evidència un dels
majors problemes del nostre mercat de tre-

ball: l’atur i la precarietat juvenil, que no es
pot resoldre des del sistema de pensions
sinó amb mesures que assegurin una ocupació de qualitat des del començament de la
vida laboral de totes les persones.
Tot i això, l’acord de pensions que hem signat
obre la porta per primer cop a que les persones amb contractes formatius, d’investigació
o en pràctiques puguin cotitzar com els altres
treballadors i treballadores.
Però com a societat tenim un problema greu
si no aconseguim que les persones de 26
anys puguin ser autosuficients econòmicament i laboralment, és a dir, ciutadans i ciutadanes de ple dret.
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La plantilla d’HP es mobilitza
contra els acomiadaments
indiscriminats
Els treballadors i treballadores del Grup HP
han iniciat una sèrie de mobilitzacions per
tal de manifestar el seu rebuig a la manca
de diàleg per part de l’empresa i contra la
persistent política d’acomiadaments indiscriminats, malgrat que la companyia continua
obtenint grans beneficis. Ja durant el 2010
es van produir més de 100 acomiadaments
en les diferents empreses del grup. Les previsions d’acomiadaments a escala europea
(uns 5.000 el 2011) no auguren un canvi de
tendència. Si la multinacional continua amb
la seva actitud, no es descarta la convocatòria d’una vaga.

Vaga contra l’ERO a Valeo de
Martorelles
La plantilla de Valeo Climatización, de Martorelles, va dur a terme una vaga de 4 dies per
protestar contra els acomiadaments plantejats per l’empresa.
La direcció de Valeo va comunicar al comitè
la decisió de traslladar una part de la producció de Martorelles a la planta que té a
Saragossa i, com a conseqüència, presentar
un ERO que afectaria 67 dels prop de 400
treballadors que té en plantilla. CCOO rebutja aquesta decisió i exigeix a Valeo que faci
marxa enrere.

Es reprendran les obres d’enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7
CCOO del Baix Llobregat i CCOO del Vallès
Occidental han valorat positivament la decisió, anunciada pel Ministeri de Foment, de
reprendre les obres d’enllaç entre les autopistes A-2 i AP-7 a Castellbisbal.
El sindicat espera que es pugui confirmar
aviat aquesta mesura, perquè es tracta d’una
infraestructura molt necessària per a la mobilitat de milers de treballadors i treballadores que es desplacen a polígons i àrees de
concentració de centres de treball i per a la
ciutadania en general.

La crisi redueix el nombre de
treballadors irregulars
El Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers (CITE)
de CCOO de Catalunya ha elaborat un any més la seva memòria d’activitats, un estudi
que s’ha convertit en un dels
més importants observatoris de
la immigració a casa nostra. A
partir de les dades de les persones usuàries del CITE es posen de manifest determinades
tendències sobre la realitat de
la immigració, entre les quals
que cada cop hi ha més dones
que vénen amb un projecte migratori propi, i no com a dones
reagrupades.
Una altra dada que constata
l’informe és que la reducció en
l’arribada de persones estrangeres, a causa de la crisi econòmica, ha comportat també una

reducció de la irregularitat, que
passa del 43% el 2009 al 36%
el 2010. Així mateix, el percentatge de persones que no treballen passa del 47% el 2009 al
46% el 2010, un atur que encara afecta més els homes (57%)
que les dones (43%). També es
redueix el nombre de persones
que treballen en situació irregular en quasi 5 punts i se situa
en el 50% de les persones que
treballen.
L’any 2010, les 46 oficines
del CITE van atendre més de
18.000 persones, que van fer
28.808 visites i van resoldre
prop de 75.000 consultes.
Permís únic
D’altra banda, CCOO va elaborar una resolució conjunta amb

UGT contra la Directiva europea
que estableix el procediment de
sol·licitud d’un permís únic, que
autoritza els nacionals de tercers països a residir i treballar
al territori d’un Estat membre
de la UE, i que significa un pas
enrere per als drets dels treballadors i treballadores.

El 2011 porta més atur i cap mostra de
creació de nova ocupació
El mes de gener de 2011 va
deixar una xifra de 589.623
persones aturades a Catalunya, un 1% més (5.740 persones) que fa un any i 26.950
aturats més (+4,8%) respecte
al mes de desembre. Lleida
continua sent la província
que més incrementa el nombre d’aturats i aturades en
l’últim any (+7,5%), seguida
de Tarragona (3,2%), Girona
(0,5%) i Barcelona (0,3%). Per

sectors, el que més ha incrementat l’atur és el dels serveis amb 11.863 aturats més,
mentre la resta de sectors
han vist reduir l’atur respecte
d’ara fa un any.
Davant d’aquest escenari,
CCOO demana la implementació immediata de les mesures
contingudes en l’Acord social
i econòmic, que han de contribuir a la creació de llocs de
treball i garantir la protecció

econòmica de qui l’ha perdut, i
exigeix un cop més la retirada
de la reforma laboral.
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CCOO denuncia l’estratègia
interessada d’empresaris i
mútues per no reconèixer les
malalties professionals

CCOO segueix guanyant a
les eleccions sindicals
CCOO hem aconseguit resultats
favorables en les eleccions celebrades en diferents empreses
de diversos sectors. Així, som
primera força a l’Ajuntament
de Sant Quirze del Vallès o a
ITW, empresa de transformació
de plàstics de les Franqueses
del Vallès.
També guanyem al centre de telemàrqueting Sellbytel Group de Barcelona o a
l’empresa de tecnologies de la
informació Ibermática, amb seu
a Barcelona, als electrodomèstics Siemens de Cornellà o a la
companyia de pintures Akzo
Nobel de Vallirana.
A l’Hospitalet de Llobregat som
primers a l’hotel Hesperia
Tower o a l’empresa PILSA,
dedicada a la neteja d’edificis
i locals. Igualment, encapçalem
les llistes de l’Agència EFE,
amb 61 treballadors a Barcelona; de la fàbrica Dallant, que
fa espècies per a la indústria

alimentària a Sant Feliu de
Llobregat; de la Universitat
de Vic -recordem que som
sindicat majoritari en el sector
d’universitats-, o de l’empresa
Asistentes Escolares de Sant
Just Desvern.
A més, CCOO augmentem la
nostra majoria a les autopistes
ACESA, amb prop de 1.400 votants, i a El Molí Vell, empresa dedicada a la fabricació i la
venda de pa, així com a Maymó Cosmetics de Barcelona
o a ADP Employer Services
Iberia, que ofereixen serveis
d’administració de personal.
Ensenyament i automoció
Al sector de l’ensenyament públic, el sindicat hem incrementat la nostra representativitat i
ens mantenim com a segona
força entre el personal docent
no universitari. Obtenim representació a totes les juntes de
personal de Catalunya. A pesar d’una certa abstenció, amb

l’escrutini de totes les meses
electorals de Catalunya, CCOO
aconseguim 105 delegats i delegades, amb la majoria a Barcelona ciutat, Vallès Occidental,
Maresme - Vallès Oriental i Baix
Llobregat.
Quant al sector de l’automoció,
guanyem a la Hayes Lemmerz
de Manresa, fabricant de llandes d’acer, o a Plastal Spain
-recentment adquirida per Faurecia-, amb seu a Sant Andreu
de la Barca i que tracta peces
de plàstic per al sector. Finalment, el 10 de febrer els més
de 12.000 treballadors de SEAT
van fer eleccions, i CCOO es
consolida com a segona força,
amb 4 representants al comitè
intercentres.

Primer número de l’e-Pamflet del Cipri
Aquest 2011, la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya ha posat en circulació
una nova publicació digital, l’ePamflet del Cipri, que en el seu
primer número tracta de comunicació i canvi social.
La revista vol ser un espai de
reflexió sobre temes diversos,

compartint l’anàlisi teòric, el
debat ideològic i la recollida de
propostes a l’entorn dels valors
de transformació social que defensa la Fundació.
Alhora, és un lloc per informar
de les activitats previstes (conferències, publicacions, convocatòries de premis...) per part

de l’Arxiu Històric, el cicle d’Els
dilluns del Cipri o el Seminari
Salvador Seguí.
L’e-Pamflet del Cipri s’adreça a
la societat i entitats en general,
a persones de l’àmbit acadèmic, a entitats de la xarxa de
cooperació, a Amics del Cipri,
a afiliats i afiliades de CCOO.

Campanya per un impost a les transaccions
financeres i l’abolició dels paradisos fiscals
Les entitats catalanes promotores i adherides a la
campanya per un Impost a
les Transaccions Financeres
i l’abolició dels paradisos fiscals volem començar a donar
visibilitat a la campanya mit-

jançant la convocatòria d’una
concentració de protesta
aquest proper dijous, dia 17
de febrer, a les 11.30 h davant la Borsa de Barcelona, al
Passeig de Gràcia, 19.
CCOO dóna suport a aquesta

acció que coincideix amb la
convocatòria d’accions de la
campanya a nivell de tot l’Estat
i amb el primer dia de Protesta
Global arreu el Món acordat i
impulsat per diverses organitzacions i moviments socials.

L’estudi sobre sinistralitat laboral 2010 de
CCOO de Catalunya mostra com aquesta té
més incidència en els treballadors eventuals
que en els fixos, cosa que fa pensar que, amb
el deteriorament de les condicions de treball i
l’augment de la inseguretat que suposa la reforma laboral, en els propers temps augmentarà l’accidentabilitat.
Pel que fa a les malalties professionals, no
són normalment reconegudes com a tals i
es deriven al sistema públic de salut, la qual
cosa fa que, a part d’augmentar la despesa
sanitària pública, aquestes malalties no es registrin ni es facin visibles. Hi ha dues causes
prou evidents: el fet que els responsables de
reconèixer-les (les mútues) siguin també les
que han de pagar les prestacions, d’una banda
i, de l’altra, la manca d’interès dels empresaris, ja que aleshores la llei els obliga a fer prevenció, se’ls dificulta aconseguir una reducció
de quotes per no sinistralitat o els suposa una
investigació a càrrec de l’autoritat laboral. Per
tot això, CCOO considera que l’Administració
sanitària i laboral hauria d’intensificar el seguiment i el control d’aquest registre.

Jornada sobre pensions,
sanitat i dependència
La Federació de Pensionistes i
Jubilats de CCOO de Catalunya
ha organitzat el proper 24 de febrer una jornada sobre pensions,
sanitat i dependència. La trobada
tindrà lloc a la sala d’actes de la
seu central de CCOO, Via Laietana, 16, de Barcelona, i començarà a les 10 del
matí. La jornada tractarà temes com el dret a
la revalorització de les pensions, la protecció
a la situació de dependència, l’assistència sanitària pública o la reforma del sistema públic
de pensions. Entre d’altres participants, la jornada comptarà amb la participació de Josep
López Clares, professor associat de la Facultat
de Dret de la UAB; Toni Tua, diplomat en Infermeria i màster en Economia de la Salut; Josep
R. Bartomeu Curto, llicenciat en Dret i en Ciències del Treball, i Cristina Faciaben, secretària
de Socioeconomia de CCOO de Catalunya.

