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La plataforma Prou Retallades!,
contra els pressupostos de la
Generalitat
Un dia abans de l’aprovació dels
pressupostos al Parlament de
Catalunya, les entitats de la plataforma Prou Retallades! van organitzar a Barcelona un seminari
sobre les polítiques d’austeritat
que està portant a terme el Govern
de la Generalitat, en un acte que
volia mostrar, un cop més, el rebuig de la societat civil a la política de retallades que està acabant
amb l’estat del benestar. CCOO de
Catalunya, com ho ha fet des del
primer dia, hi era ben present.
Les entitats van denunciar el
fet que els governs situïn com a
única via de sortida de la crisi els
ajustos pressupostaris i les retallades socials, que afecten la gran
majoria de la ciutadania, mentre
que els veritables culpables de la
crisi continuen sense pagar-ne els
costos. Els membres de la plataforma van voler deixar clar que hi
ha una altra manera de sortir de
la crisi, i no és amb aquest model
que es vol imposar, amb mesures
adreçades a garantir els interessos dels mercats financers com a

excusa per desballestar el model social europeu, espanyol i
català.
Els convocants
de l’acte van
reafirmar el seu
rebuig al projecte de pressupostos i als
continguts de la llei òmnibus. A
més, van reclamar a la Generalitat
que escolti l’opinió de la ciutadania sobre el model social que està
implantant —amb les retallades i
les modificacions legislatives que
està duent a terme— i van anunciar mobilitzacions per a la tardor
si el Govern no ho fa.
Paral·lelament, el mateix dia a la
tarda prop de 5.000 persones de
la comarca del Baix Llobregat es
manifestaven a Cornellà de Llobregat contra les retallades, mentre que els dies 20 i 21 de juliol
es van fer concentracions al Vallès
Occidental, en concret a Sabadell i
a Sant Cugat.

I al setembre continuarem amb
les mobilitzacions contra les retallades. El 24 de setembre, a
Madrid, hi haurà una assemblea
multitudinària de delegats i delegades de CCOO per demanar que
s’aturin les retallades de les condicions laborals.

9a Jornada del Seminari Salvador Seguí
El divendres 9 de setembre,
a les 11.30 h, les sales 11,
12 i 13 de la seu de CCOO de
Catalunya a Barcelona acolliran la 9a Jornada del Seminari Salvador Seguí.
En aquest Seminari, impulsat

per la Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya, es
debatrà sobre quin estat del
benestar volem per a Catalunya, i les alternatives per
una sortida solidària de la
crisi.

Hi intervendran Agustí Colom, professor del Departament de Teoria Econòmica de
la Universitat de Barcelona, i
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.

editorial

PREPARANT EL
24-S
Aquest és un estiu de retallades, ERO i tancament d’empreses. La crisi continua passant
factura a les persones més febles, mentre
les polítiques d’austeritat enfonsen cada cop
més les economies i deixen àmplies capes
de la població sota mínims.
CCOO de Catalunya, juntament amb entitats socials i ciutadania mobilitzada, continuem oposant-nos a les retallades i dient
que aquestes polítiques són injustes i inútils,
i fan pagar a tothom les conseqüències de
l’enriquiment d’uns quants.
Hi ha una altra manera de fer les coses i
hi ha recursos per fer polítiques públiques,
però estan en mans d’uns quants. És hora
que paguin més impostos els que més guanyen, que deixin de pagar menys les rendes
del capital que les del treball, que es gravin
les transaccions financeres i es persegueixi
efectivament el frau i l’evasió fiscal.
La història dia a dia ens diu que d’aquesta
crisi només en sortirem ben parats si apostem per un altre model de competitivitat i
abandonem l’estratègia de retallades de
condicions laborals i serveis públics. Les
condicions laborals no són el problema i la
precarietat no és la solució.
Per això, al setembre continuarem lluitant
i un any després de la vaga general, el dia
24 de setembre, els delegats i les delegades
sindicals de CCOO omplirem l’estadi de Vista
Alegre de Madrid per demostrar un cop més
que no estem disposats i disposades a permetre que la sortida de la crisi signifiqui la
pèrdua de drets laborals i socials.

Bon estiu i fins al setembre

www.ccoo.cat
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Principi d’acord per al tancament
d’Iveco-Irisbus
Finalment s’ha arribat a un acord per al cessament de l’activitat de la planta d’Iveco-Irisbus a
Barcelona i per a l’extinció dels 155 contractes
de treball, amb mesures com el trasllat voluntari a un altre centre de treball, prejubilacions i
baixes incentivades.
CCOO lamenta, però, la decisió d’Iveco, així
com la manca d’implicació de les administracions públiques per garantir la continuïtat de
l’activitat de la planta barcelonina, que representarà la pèrdua de l’única empresa de l’Estat
que fabrica autobusos urbans i interurbans.

22 acomiadaments a l’empresa pública
Forestal Catalana, SA
CCCOO ha denunciat l’acomiadament de 22
treballadors i treballadores a Forestal Catalana, SA, empresa 100% pública, pertanyent al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat.
Es tracta de personal dedicat a la conservació d’ecosistemes als Parcs Naturals, recuperació de fauna salvatge protegida, prevenció
d’incendis forestals o manteniment de boscos
públics.
El cas s’agreuja si tenim en compte que s’estan
retribuint complements fora Conveni i “bonus”
a directius, atorgats arbitràriament i sense
justificar objectivament. Per això el sindicat va
donar suport a una concentració de rebuig el
passat 27 de juliol a les portes de l’empresa.

Els treballadors d’ITSA i Bonal, en peu
de guerra
Els treballadors de l’empresa ITSA faran vaga
indefinida al setembre ja que la direcció no vol
acostar posicions. Els treballadors han secundat al 100% les dues jornades de vaga aquesta
setmana a causa dels continus incompliments
de l’empresa, en matèries com vacances, jornada laboral, canvis sistemàtics del sistema de
treball o incompliment d’articles de l’Estatut
dels treballadors.
D’altra banda, CCOO rebutja els tres acomiadaments individuals objectius que ha realitzat l’empresa Bonal adduint raons econòmiques per la pèrdua de contractes, tant amb
l’Administració pública com amb clients particulars, i reclama la readmissió immediata dels
tres treballadors.

CCOO valora les darreres dades de l’EPA
Segons l’Enquesta de Població
Activa (EPA) del segon trimestre
de 2011, hi ha hagut una disminució del nombre de persones
aturades a Catalunya, respecte
al trimestre anterior. És a dir,
ara hi ha 36.700 aturats menys.
Amb tot, la taxa d’atur continua
sent elevada, situant-se en un
18,06%. De tota manera, si ho
comparem amb l’any anterior,
cal dir que ha augmentat l’atur
interanual, i avui hi ha, en termes absoluts, 14.800 persones
aturades més.
D’altra banda, respecte les dades de població ocupada, podem
dir que augmentem l’ocupació

en 35.900 persones respecte
el trimestre anterior, i la taxa
d’ocupació puja lleugerament
fins al 51,8% a Catalunya. La
majoria dels nous contractes,
però, són temporals i al sector
serveis.
CCOO de Catalunya vol alertar
que aquestes xifres, que mostren un petit descens del nombre de persones aturades, es
deuen gairebé exclusivament a
les contractacions de temporada
d’estiu. El sindicat segueix reiterant la necessitat d’un canvi de
model productiu i la retirada de
la reforma laboral, incapaç de
crear ocupació ni reduir la pre-

carietat laboral.
En l’actual context econòmic, cal
més protecció per a les persones que han esgotat les seves
prestacions per atur: això és, renovació de l’ajut Prepara, manteniment de la Renda Mínima
d’Inserció i implementació de
la Renda Garantida de Ciutadania. També reclamen als poders
públics mesures de foment de la
contractació de joves a l’atur.
Finalment, CCOO rebutja les retallades dels serveis públics impulsades per la Generalitat, que
faran augmentar més el nivell de
l’atur i empitjoraran la qualitat
de l’atenció a la ciutadania.

El tall de Rodalies a l’agost afectarà milers
de treballadors
Entre el 4 i el 28 d’agost
s’executaran les obres de cobertura de les línies d’accés a
l’estació de Sants de Barcelona,
que provocaran serioses afectacions viàries i talls en el trànsit
ferroviari de Renfe. Encara que
coincideixi amb la baixada de
l’activitat pròpia de les vacances, aquest tall afectarà milers
de treballadors. A banda, s’ha
de considerar el nombrós públic
que utilitzarà l’avió i el tren pels
seus desplaçaments estivals.
Aquest serà el tall més important que s’ha programat
mai a les línies de Rodalies de
Barcelona, i ha estat justificat
per garantir la plena seguretat
dels combois i evitar possibles

accidents durant les obres
d’instal·lació de la coberta. La
rehabilitació, que permetrà que
els trens puguin sortir de Sants
amb una velocitat més elevada
que l’actual, ha de comportar
també millores en la integració
urbana de les infraestructures
ferroviàries.
Tot i que l’Ajuntament de Barcelona ha previst establir un servei alternatiu d’autobusos entre
l’estació de Sants i l’aeroport
del Prat, CCOO ha proposat a les
administracions pertinents millorar l’accessibilitat a l’aeroport
reforçant les línies d’autobús
existents procedents de Bellvitge i el Prat de Llobregat, i mantenint durant el mes d’agost

les freqüències
actuals.
Igualment, per
CCOO és
fonamental garantir la informació a tots
els usuaris, per a la qual cosa
caldria organitzar grups de persones (distribuïdes per les terminals de l’aeroport i a Sants)
i un punt d’atenció específic
sobre mobilitat. Fóra bo que
aquest servei es mantingués
de manera continuada al Prat,
tal com es fa a altres aeroports,
amb la qual cosa així es milloraria el servei a la ciutadania, la
qualitat i la competitivitat.
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CCOO demana aturar els desnonaments
La impossibilitat de moltes famílies de fer front al pagament de la hipoteca, en el
context de crisi econòmica actual, està comportant també la pèrdua de l’habitatge.

A tot l’Estat, amb uns cinc milions de persones en situació
d’atur, més de 300.000 famílies
han perdut l’habitatge en els
darrers tres anys.
Des de CCOO considerem que
cal modificar la legislació actual i garantir el dret constitucional a l’habitatge en el cas

de les execucions hipotecàries.
Cada vegada hi ha més casos
de desnonaments, alguns dels
quals es poden evitar per la
pressió pacífica i solidària dels
veïns i veïnes i d’activistes
d’organitzacions socials i veïnals que donen suport a les
persones afectades.
Juntament amb altres entitats,
CCOO de Catalunya ha impulsat una iniciativa legislativa
popular (ILP) per regular la dació de l’habitatge en pagament
del deute hipotecari i aturar els
desnonaments. Ara, la Mesa del
Congrés dels Diputats, argüint
la necessitat d’un informe jurídic, ha ajornat fins al mes de
setembre la seva tramitació,

raó per la qual hem demanat
el seu desbloqueig amb el propòsit d’aconseguir paralitzar ja
els desnonaments i promoure
un parc de lloguer social en el
nostre país.
MEDIACIÓ OBLIGATÒRIA
CCOO reclama una solució urgent i justa que permeti refer la
situació econòmica de moltes
famílies afectades, i per això
proposa la mediació obligatòria
davant dels casos de desnonament. En aquest sentit hem
demanat, en compareixença al
Parlament, impulsar els canvis
necessaris per modificar una
legislació que esdevé injusta i
desequilibrada.

Augmenten els accidents laborals mortals a Catalunya
Entre el gener i el juny del 2011
els accidents de treball mortals a Catalunya han provocat
57 víctimes, cosa que significa un augment de més del
26% respecte a l’any anterior.
D’aquestes víctimes, 38 morts
han estat a causa d’accidents
produïts durant la jornada de
treball (un 31% més respecte al
mateix període del 2010), mentre que les 19 persones restants

van morir en anar a la feina o
en tornar-ne, fet que es coneix
com a accident in itinere. En
aquest cas, l’increment respecte al 2010 ha estat de gairebé
el 19%.
És un fet que les polítiques de
prevenció a les empreses estan disminuint —o fins i tot
desapareixent— com a mesura d’estalvi dels empresaris.
A més, la morositat que viu el

sector fa que, com que les empreses no paguen els serveis de
prevenció, aquests no presten el
seus serveis o ho fan amb una
clara disminució tant qualitativa
com quantitativa. CCOO recorda que la prevenció és l’arma
essencial per lluitar contra la
sinistralitat laboral i per això
reclama més control i que s’hi
assignin els recursos humans i
econòmics necessaris.

Segon número de ‘La teranyina digital’
CCOO ha presentat el segon número de la revista,
a Internet, La teranyina digital.
Aquesta publicació, nascuda gràcies a l’impuls
de CCOO de Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears, reflexiona sobre temes vinculats a la
llengua i la cultura catalanes.

En aquest número, doncs, trobareu entrevistes a Isona Passola, productora de la premiada
pel·lícula Pa negre, a l’editor Eliseu Climent,
president d’Acció Cultural del País Valencià, o al
fotògraf barceloní Paco Elvira, entre d’altres continguts.

Podeu consultar-ho al web http://teranyina.ccoo.cat/

Record de l’accident
mortal al carrer Almogàvers de Barcelona
Amb motiu del cinquè aniversari de
l’accident laboral en una obra del carrer
Almogàvers de Barcelona, la Federació de Construcció i Fusta de CCOO de
Catalunya i l’MCA-UGT han fet un acte
d’homenatge.
El 27 de juliol del 2006, cinc treballadors per a la promotora Habitat van perdre la vida en esfondrar-se una rasa de

grans dimensions. Justament cinc anys
després, els sindicats han col·locat una
placa commemorativa i han enlairat cinc
globus al mateix lloc on es va produir
l’accident.
El pròxim 11 de novembre començarà
el judici penal. L’acció popular exercida per CCOO demana la condemna a 4
anys de presó per a cada un dels delictes
d’homicidi produït.

Conveni de col·laboració
amb la Universitat de
Barcelona
CCOO de Catalunya i la Universitat de
Barcelona han signat un conveni per a
la realització d’activitats de recerca i
extensió universitàries. Aquest acord
substitueix el signat el 1985 i estableix
com a objectiu la col·laboració en matèria d’investigació científica, tècnica,
cultural i de formació, així com una estreta relació entre la mateixa universitat
i l’Escola de Formació Sindical de CCOO
de Catalunya, en els cursos i les accions
formatives destinades a membres del
sindicat.
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CCOO alerta sobre les mesures de retallada a
la sanitat

Mobilitzacions a
Alstom Transportes

El sindicat ha alertat sobre la
repercussió que estant tenint
les retallades impulsades per la
Generalitat en l’àmbit sanitari.
D’una banda, a molts centres
s’estan presentant acords als
comitès d’empresa, que signifiquen unes dràstiques retallades als drets socials i econòmics dels treballadors a canvi
de no presentar expedients de
regulació d’ocupació (ERO),
però, malauradament, no existeixen garanties que els ERO no
s’arribin a presentar.
Pel que fa als Centres d’Atenció
Primària (CAP), CCOO ha reclamat al Servei Català de la
Salut que expliqui quins dispositius continuaran tancats o
amb reducció horària després
de l’estiu. És preocupant la
disminució de punts d’atenció
continuada i urgent; més enllà
de l’estalvi econòmic, aquesta situació pot significar una
important despesa social en
comportar una menor capacitat de resposta dels recursos
sanitaris davant situacions
d’urgència vital.

CCOO ha exigit a la Generalitat que no aprovi
l’expedient de regulació d’ocupació (ERO)
d’extincions presentat per Alstom Transporte.
La multinacional francesa, que ja havia presentat un ERO temporal, ara vol rescindir 390
contractes, fet que posa en risc la continuïtat
futura de la factoria de Santa Perpètua de
Mogoda.
La plantilla ha decidit mobilitzar-se i s’ha
manifestat a Barcelona, davant del Departament d’Empresa i Ocupació i a la plaça de
Sant Jaume,
per exposar a
la Generalitat
que no hi ha
causes objectives que justifiquin aquest
expedient. A
més, els representants dels
treballadors
han demanat que no s’accepti el xantatge de
l’empresa, que ha plantejat portar càrrega de
treball a canvi d’acomiadaments.
Aquestes mobilitzacions estan donant
els seus fruits, i el comitè ha aconseguit
asseure’s amb la direcció, a qui vol instar a
negociar altres possibilitats per garantir el
futur de la planta, dedicada a la producció de
peces per al transport ferroviari.

A més, tenim retallada en el sector del transport sanitari, que ha
concretat una vaga amb caràcter indefinit. El Departament
de Salut té previst aplicar una
reducció horària a alguns dels
vehicles de suport vital bàsic del
SEM (Sistema d’Emergències
Mèdiques) que afectarà els serveis i el nombre de treballadors.
Pel que fa al transport sanitari
no urgent, es retallaran de manera significativa els transports
per a serveis de rehabilitació,
hemodiàlisi, centres de dia, radioteràpies, altes hospitalàries i
trasllats interhospitalaris.
La Federació de Sanitat de CCOO
està recolzant les accions dels
darrers dies dels treballadors i

treballadores. Així, al Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona,
no hem signat un preacord que
ve condicionat per una amenaça de pèrdues comercials
irreals; a l’Hospital Dos de Maig
de Barcelona, davant l’anunci
de tancament, hem denunciat
l’estratègia que vol privatitzar
el centre; al Consorci Sanitari
de Terrassa, hem presentat una
proposta de mesures d’estalvi
a la Direcció que, sense afectar
ni la qualitat assistencial ni les
condicions laborals dels treballadors/res, permetria evitar
l’ERO plantejat. En resum, doncs,
es tracta de defensar un model
d’estat de Benestar que ha costat molts anys d’aconseguir.

Memòria del primer
semestre del 2011 del
CITE’

Manca de transparència en les
oposicions a l’ensenyament públic
Davant les nombroses queixes
entre els participants en
les proves d’oposició per a
l’ensenyament públic, CCOO
vol posar de manifest la manca de transparència que hi ha
hagut en tot el procés. Entre
les irregularitats, s’ha constatat la falta d’unes instruccions
clares i úniques per a tots els
tribunals així com l’existència
de diferents criteris a l’hora
de corregir i qualificar les pro-

gramacions. A més, el repartiment previ de les places per
adjudicar entre els tribunals
de cada especialitat perverteix
el sentit i la finalitat d’aquesta
modalitat d’oposicions. Per tot
això s’han d’evitar situacions,
com les que s’han produït, de
tracte diferent a certes especialitats i de determinats
tribunals dintre de la mateixa
especialitat, amb places desertes, tot i que aquesta era

la darrera convocatòria transitòria d’oposicions. En aquest
sentit, CCOO reclamarà noves
convocatòries d’oposicions fins
arribar al sostre de l’oferta de
places de l’acord signat en solitari per aquest sindicat amb el
Departament el 2005 i ampliat
el 2007.

El 27 de juliol passat, CCOO va presentar
en roda de premsa el resum de les dades
d’activitat del CITE (Centre d’Informació per
a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya) corresponents al primer semestre del
2011.
A través d’aquesta memòria, que podeu consultar a http://www.ccoo.cat/
noticia/141463/Mem%C3%B2ria-delCentre-d’Informaci%C3%B3-per-a-Treballadors-Estrangers-(CITE)-del-primersemestre-de-2011, el sindicat analitza la
realitat actual de la immigració a Catalunya
i estableix les seves propostes.

