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editorial
CCOO de Catalunya denuncia que no elaborar
uns nous pressupostos per al 2013 suposa
un frau democràtic a la ciutadania i majors
retallades i més injustes
CCOO de Catalunya considera
totalment inassumible el límit
de dèficit de l’1,58% imposat
pel Govern central, perquè tindrà efectes dramàtics per als
serveis públics i les persones.
Al mateix temps, però, denuncia que els límits pressupostaris tenen origen en la reforma
de la Constitució i la posterior
Llei d’estabilitat pressupostària, aprovada amb els vots de
PP, PSOE i CiU, i que prioritza
el pagament del deute financer
per damunt de les polítiques
adreçades a les persones.
El Govern català hauria
d’haver-se plantat davant del
Govern de l’Estat i haver elaborat uns nous pressupostos que
prioritzessin les polítiques per a
la ciutadania, com les educatives, sanitàries o de serveis socials. En canvi, ha decidit prorrogar els pressupostos, fet que
suposa retallar més del que

s’hauria de retallar i fer-ho de
manera indiscriminada sense
que puguin fer-se ampliacions
de partides, tot i que puguin ser
d’urgència. Això és qüestionable democràticament, ja que no
s’han sotmès a debat polític ni
social, sinó que són una decisió
unilateral de l’Executiu.
Calen ingressos addicionals
La Generalitat no pot ajornar
l’obtenció d’ingressos addicionals fins al 2014. La immediata aplicació d’impostos, com
el de successions, suposaria
incrementar els ingressos actuals entre 400 i 500 milions
d’euros, sense que les petites
i mitjanes herències haguessin de tributar —només ho
farien les herències a partir
de 160.000 euros. Tampoc és
acceptable una reducció de la
taxa sobre el joc, aplicable als
casinos, que el Govern proposa

abaixar de l’actual 55% al 10%
dels ingressos bruts i que suposaria una pèrdua de 185 milions d’euros anuals —reduir
el 82% de la recaptació actual.
Aquests i altres ingressos addicionals podrien estalviar part
de les retallades previstes per
al 2013.
CCOO de Catalunya rebutja la
pròrroga de pressupostos per
al 2013, aprovada el dimarts
27 d’agost per l’Executiu català, perquè suposarà majors
i més injustes retallades per a
les persones, i perquè no es
respecten els mecanismes democràtics. El Govern hauria de
plantar-se davant un límit de
dèficit que posa en perill la ciutadania i perquè existeixen alternatives a les retallades amb
ingressos addicionals, com
la recuperació de l’impost de
successions o el manteniment
de la taxa sobre el joc.

La Comissió Promotora de la ILP per una renda garantida
de ciutadania organitza un dejuni participatiu de tres dies
amb la crida “Rescatem les persones”
Continua la recollida de signatures de la ILP per una renda
garantida de ciutadania. La
Comissió Promotora d’aquesta
ILP ha organitzat un dejuni
participatiu del 13 al 15 de setembre que tindrà lloc a la plaça

de Catalunya de Barcelona sota
la crida “Rescatem les persones”. L’objectiu és fer palesa
la necessitat de fer arribar al
Parlament de Catalunya aquesta ILP amb el màxim de sig-

natures possible perquè cap
persona caigui en la pobresa
o l’exclusió social. El dejuni
anirà acompanyat d’un seguit d’activitats informatives
al llarg del cap de setmana.

Canvi de tendència?
Per molt que el Govern digui que som davant d’un canvi de tendència pel que fa a
la crisi econòmica, les darreres dades ens
diuen el contrari: caiguda del PIB (producte
interior brut), baixada del consum intern,
augment de l’atur, caiguda de la contractació indefinida i temporal, disminució de
l’afiliació a la Seguretat Social i increment
del nombre de persones estrangeres que
marxen del nostre país per falta de feina.

Que no ens enganyin més! Potser hem tocat fons, però ens hi podem passar una
bona temporada si no hi ha un canvi de
polítiques que facin estimular la demanda
interna, perquè només amb l’exportació,
no en tenim prou. L’estratègia de destruir
ocupació abaixant salaris, retallant drets
socials i laborals, i precaritzant el mercat
de treball per reduir el dèficit s’ha demostrat que és errònia per sortir de la crisi a
curt termini i genera pobresa i desigualtat.
Per això, aquesta tardor continuarem oposant-nos a les retallades, la precarietat i
la pèrdua de drets, i exigint que es canviïn les polítiques a Catalunya, Espanya i
Europa. Perquè hi ha alternatives i no ens
resignem.

www.rendagarantidaciutadana.net

www.ccoo.cat
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ACTES I OFRENES FLORALS DE CCOO
ALS TERRITORIS
BARCELONA
Homenatge a Salvador Allende
El Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende
a Barcelona, amb la participació de CCOO de Catalunnya, la Casa Amèrica, el Centre Salvador Allende a
Barcelona i la Parròquia de Santa Maria del Taulat del
Poblenou, han organitzat una sèrie d’actes per commemorar el 40 aniversari del Cop d’Estat a Xile i la
mort del President Salvador Allende.
L’Acte d’Homenatge a Salvador Allende tindrà lloc ell
proper 11 de setembre, a les 10:30, a la Plaça Salva-dor Allende del barri del Carmel.
La cloenda dels actes d’aquest 40 aniversari tindràà
lloc el proper 6 d’octubre, a les 18:00, a la Parròquiaa
de Santa Maria del Taulat tamb la Cantata de Santa
ta
María de Iquique.

CCOO tornarà a reivindicar la Catalunya social
amb la Plataforma Prou Retallades en la Diada
de l’11 de Setembre

EL PRAT DE LLOBREGAT
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la plaça del
el
Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).
15 de setembre, a les 12 h, Festa del Treball de CCOO
O
del Baix Llobregat al Parc Nou, on coincidiran diferents
ts
actes a l’entorn de la Diada Nacional, per evidenciar
ar
la nostra aposta per una Catalunya amb drets socials
als
i nacionals, binomi indestriable. Amb la participació de
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO del Caatalunya.
GRANOLLERS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument
a l’11 de Setembre.
LLEIDA
11 de setembre, CCOO juntament amb la UGT de Lleida faran l’ofrena floral conjunta, a la Seu Vella (davant
del pont llevadís), a les 10.30 h del matí.
MANRESA
11 de setembre, ofrena floral a les 10.30 h, a la plaça
de l’11 de Setembre.
MATARÓ
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a la plaça
de Rafael Casanova, avinguda Puig i Cadafalch.
MOLLET DEL VALLÈS
11 de setembre, a les 12 h, ofrena floral al monument
a l’11 de Setembre.
SABADELL
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monòlit a
Lluís Companys. Masia de Can Rull (Parc de Catalunya).
SANT BOI DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a l’Església
de Sant Baldiri, davant la tomba de Rafael Casanova,
conjuntament amb CCOO de Catalunya.
TARRAGONA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument
a Rafael Casanova. Passeig marítim Rafael Casanova.
11.30 h, ofrena floral al monument a Salvador Allende.
Jardins del Camp de Mart.
TERRASSA
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la plaça de
l’11 de Setembre.
VIC
10 de setembre, ofrena floral a les 19 h, davant la placa commemorativa a Bac de Roda.

Com cada any, CCOO de Catalunya participarà en els actes de la Diada Nacional, el
proper 11 de setembre. Enguany, ho farà no-

vament amb la Plataforma Prou Retallades, amb
la qual realitzarà la tradicional ofrena floral al
monument de Rafael Casanova amb la reivindicació de la Catalunya social i el dret a decidir
de la ciutadania sobre el seu futur i, molt especialment, sobre les polítiques de retallades
socials que està duent a terme el Govern de la
Generalitat. El lema torna a ser “Per una Catalunya social, #jovulldecidir”. La convocatòria
de CCOO de Catalunya és a les 9 hores, a la
ronda de Sant Pere amb el carrer Girona (cantonada mar) de Barcelona. Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya,
encapçalarà la delegació del sindicat.
CCOO de Catalunya es reafirma un cop més
en la defensa del dret a decidir i d’una Catalunya social, on drets socials i drets nacionals
són indestriables. Per això, el sindicat anima totes les persones a participar en els diversos actes
i convocatòries, a fer visible el rebuig a les retallades que pateix la ciutadania i a reivindicar la
Catalunya social.

El Seminari Salvador Seguí dedica la seva 11a
jornada al dret a decidir
Ja és tradicional que en el marc de la Diada Nacional de Catalunya,
Seminari Salvador Seguí, que depèn de la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya, celebri una jornada de debat. Enguany,
aquesta jornada arriba a l’11a edició i estarà dedicada al dret a
decidir.
L’acte tindrà lloc el proper dilluns, 9 de setembre, a les 18 hores,
a la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya, Via Laietana,
16, de Barcelona. Hi intervindran Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i president del Consell
Assessor per a la Transició Nacional, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. Presentarà l’acte Jordi
Presas, coordinador del Seminari Salvador Seguí.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11 de Setembre del 2013

Per una Catalunya social!
Catalunya afronta la celebració de l’11 de Setembre d’enguany amb un doble repte: d’una banda, fer avançar les
aspiracions de la ciutadania per poder decidir el seu futur com a poble i, de l’altra, enfrontar-se a les polítiques de
retallades que tant perjudiquen les persones i el procés de construcció nacional.
Quan reclamem que Catalunya pugui disposar de més instruments i recursos, ho fem per respondre millor als problemes de les persones. Per a nosaltres, els drets nacionals i els drets socials són indestriables, ambdós imprescindibles i complementaris. Per això, volem decidir també per una Catalunya social i escollir quin model econòmic i
social volem per al nostre país.
El Govern de l’Estat aprofita la crisi econòmica per impulsar un procés de recentralització que comporta l’ofegament
fiscal de les comunitats autònomes i el desmantellament de l’estat del benestar, sense fer propostes per a la reactivació econòmica ni donar resposta als milions de persones que es troben a l’atur. El Govern de Catalunya, per la seva
banda, s’ha rendit davant aquesta onada uniformitzadora, seguint el guió imposat per les polítiques d’austeritat, i
contribueix, així, a l’afebliment de l’educació i la sanitat públiques i els serveis socials.
Fer passar retallades per reformes o presentar les retallades com a inevitables és faltar a la veritat. És cert que Catalunya pateix un finançament injust i insuficient, i que això condiciona l’acció de govern, però també és cert que hi
ha alternatives menys lesives per a la ciutadania que les polítiques que s’estan aplicant.
En aquest sentit, la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2013, sense debat polític ni social, lluny
de ser un acte de fermesa significa optar per mantenir les retallades evitant que es produeixi el necessari debat
públic sobre l’orientació dels pressupostos. El que cal és posar en marxa polítiques que redueixin l’impacte de la
crisi, exigir al Govern de l’Estat un finançament més just i generar nous ingressos amb la recuperació de l’impost de
successions i una major tributació a les grans fortunes.
A Catalunya, hi ha molta gent que ho està passant molt malament, mentre cau la protecció a les persones sense
recursos i augmenta la pobresa. Els nivells d’atur són intolerables. L’atur de llarga durada representa un 58,4% del
total i l’atur juvenil arriba al 53,9%. Les conseqüències de les retallades tenen, a més, un gran impacte de gènere
per a les dones com a treballadores i com a usuàries: representen el 96,4% de les persones inactives que ja no cerquen ocupació per poder atendre familiars en situació de dependència.
En aquests moments històrics, és absolutament necessari treballar per la cohesió social i per la unitat civil del
nostre país. I els dos elements fonamentals per assolir aquests objectius són l’exercici del dret democràtic
d’autodeterminació com a poble i el manteniment del nostre model d’estat del benestar com a element identitari
de la voluntat de progrés del nostre país.
Per tot això, des de la Plataforma Prou Retallades cridem a fer d’aquest 11 de Setembre un clam pels drets nacionals
i els drets socials del poble de Catalunya, i, en les mobilitzacions que se celebrin, fer-hi palesa la nostra defensa de
la justícia social, l’estat del benestar, els drets nacionals de Catalunya i el nostre rebuig a les polítiques de retallades.
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Demanda pel conveni col·lectiu contra
les patronals del transport de mercaderies per carretera de Barcelona
CCOO i UGT 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 demanen que es declari la vigència del conveni i
el manteniment dels drets i les condicions
laborals dels treballadors afectats fins que
s’assoleixi un nou acord, i que es declari
també l’existència del deure de la patronal a
negociar un nou conveni.
La sentència, del passat 23 de juliol, davant
d’una demanda del SEPLA, marca un precedent. 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.
Durant més de dos anys, les patronals del
sector s’han negat a negociar en espera que,
gràcies a la reforma laboral del PP, el conveni
perdés vigència el dia 8 de juliol i el sector
quedés desregulat. També s’han negat a signar 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. Els treballadors del sector són uns
25.000 i pertanyen a empreses com DHL,
TRADISA, Azkar o TDN.

Uns 425.000 treballadors, entre fixos
discontinus i a temps parcial, gaudiran
de millors condicions de jubilació
La nova regulació de la protecció social de treballadors i treballadores a temps parcial suposarà
l’accés a la jubilació amb requisits de cotització
menors. Ara serà suficient acreditar 15 anys en
alta, al marge del percentatge de jornada, per
accedir a la jubilació, exactament igual que per
a la resta de treballadors i treballadores. Es mantindrà la fórmula de càlcul de cotitzacions per la
qual cada dia cotitzat a temps parcial computi
com un dia i mig cotitzat, i generarà pensions
mínimes en les mateixes condicions que per a la
resta de treballadors i treballadores.
A Catalunya, 37.812 treballadors i treballadores
tenen un contracte fix discontinu, mentre que
387.088 persones treballen a temps parcial.
Aquesta nova regulació compleix la sentència
del Tribunal Constitucional que declarava nul·la
la regulació anterior sobre cotització de treballadors i treballadores a temps parcial, perquè era
discriminatòria. La recuperació dels instruments
de reforma de pensions, el Pacte de Toledo i la
Mesa de Diàleg Social amb sindicats i patronals
han permès que, gràcies a la pressió sindical i
a les nostres propostes, la nova regulació millori

la protecció d’un col·lectiu de treballadors i treballadores que pateixen una especial precarietat
laboral. Cal saber que el 53,5% de les persones
que treballen a temps parcial, és a dir, un total
de 235.164 persones, desitjarien fer-ho a jornada
completa, per la qual cosa pateixen subocupació,
un important factor de precarietat laboral.
Especial impacte sobre les dones
La millora de la protecció tindrà un especial impacte sobre les dones: un 24,2% d’assalariades
treballen a temps parcial, mentre que només un
9,3% dels homes ocupats ho fa parcialment.
Moltes dones es veuen discriminades en l’accés
a pensions com a conseqüència de carreres laborals irregulars o marcades per la precarietat,
com és el cas de la parcialitat. Aquesta nova regulació minorarà els efectes del treball a temps
parcial en les seves pensions futures.
I també suposarà una major protecció dels
fixos discontinus, una modalitat contractual que
sempre hem reivindicat des de CCOO com a
alternativa a la temporalitat injustificada de determinats sectors, com el turisme, l’hostaleria o
l’agroalimentari.

Vaga al sector d’ambulàncies del 9 al 12 de setembre

Sentència del TSJC que reconeix el
dret a la paga extra dels treballadors
d’universitats públiques catalanes
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha dictat sentència per la qual estima
parcialment el conflicte col·lectiu interposat
per CCOO contra les set universitats públiques
catalanes, en referència al pagament de la
paga extraordinària de Nadal del 2012, i reconeix el dret dels treballadors i treballadores
a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre del 2012 en
la part meritada en data 15 de juliol del 2012.
Aquesta mesura afecta el personal
d’administració i serveis laborals (PAS laboral), cosa que representa prop de 5.000
persones afectades entre les set universitats
públiques catalanes.

Els sindicats CCOO, UGT i USOC del sector d’ambulàncies, davant la situació de gravetat en el deteriorament del servei del transport sanitari i la vulneració per part de la patronal ACEA dels drets dels
treballadors i treballadores del sector, han decidit convocar vaga a Catalunya per als dies 9, 10, 11 i
12 de setembre. Els sindicats reclamen la garantia en la qualitat assistencial a l’usuari en un servei de
transport sanitari públic digne. A causa de les retallades aplicades, en el transport sanitari no urgent
ha augmentat el temps d’espera i en l’urgent ha augmentat el temps de resposta. També reclamen la
garantia dels drets dels treballadors i treballadores del sector, amb el compliment del conveni col·lectiu
i contra la retallada de salaris, que s’apropa al 10%. El dilluns 26 d’agost, el col·lectiu va realitzar una
important mobilització amb concentracions davant la Sagrada Família i a la plaça de Sant Jaume,
davant la Generalitat.
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Vaga del personal
de justícia
El dia 4 va començar una vaga del personal de l’Administració de justícia convocada per tots els sindicats del sector
contra les retallades imposades per la
Generalitat de Catalunya, encara més
sagnants, tant pel que fa a la quantia
com a la manera d’aplicar-les, que les
establertes pel Govern central l’any
2012. Les diferents retallades laborals
i socials imposades al col·lectiu de treballadors de justícia van en detriment
de les condicions laborals del personal
i del servei que s’ofereix a la ciutadania. La vaga va acompanyada per diferents concentracions i manifestacions
de protesta arreu de Catalunya, que
van començar dimarts passat, dia 3. El
seguiment ha estat del 60% segons els
sindicats del sector.

La crisi, l’atur i la manca de prioritat
de les polítiques públiques per a les
persones posen en perill els menors del
nostre país
L’Informe del Síndic de Greuges que alerta sobre el fet que 50.000 nens a Catalunya pateixen
privacions i carències alimentàries corrobora
que l’augment de les desigualtats socials i de
l’exclusió i la pobresa també afecta de manera directa els menors de 16 anys: 364.478 són pobres,
xifra que representa el 28% del total.
CCOO considera que la crisi econòmica i l’atur són
les causes de l’agreujament d’aquesta situació de
vulnerabilitat creixent entre la ciutadania, inclosos
els menors, però la manca de priorització de les
polítiques d’atenció a les persones per part dels
poders públics impossibilita que es detecti, es
previngui i s’actuï en aquesta direcció.
El sistema de beques menjador és absolutament
insuficient i no garanteix l’accés a totes les famílies en situació de necessitat.
La reforma de la renda mínima d’inserció (RMI),
que acaba de complir 2 anys, ha suposat la pèrdua
del darrer recurs assistencial per a moltes perso-

nes —inclosos menors— sense feina ni recursos
econòmics. La modificació dels requisits d’accés i
permanència a la RMI van respondre únicament i
exclusivament a objectius de reducció de la despesa que van intentar emmascarar-se sota la lluita
contra el frau en la percepció de la prestació, que
no es va poder demostrar en la majoria dels casos.
CCOO creu que el Govern de la Generalitat ha
d’impulsar, amb caràcter d’urgència, la renda garantida de ciutadania (RGC) com a assegurança
contra la pobresa i l’exclusió social mitjançant una
prestació que permeti fer front a les necessitats
bàsiques de tots els ciutadans i ciutadanes. La
pròrroga pressupostària no farà més que agreujar
la situació de manca de recursos per a moltes persones, atès que es mantindran i s’intensificaran
les retallades de despesa.
Des de CCOO de Catalunya fem una crida a la responsabilitat pública en un tema de país com és el
benestar dels menors.

Ha mort Joan Folch, membre del grup de
fundadors de CCOO de Catalunya l’any 1964

en funcionament pocs mesos abans per jutjar delictes polítics i sindicals. Celebrat el judici la tardor
d’aquell mateix any, van ser condemnats per propaganda il·legal i per organitzar una manifestació
pública.
Després d’aquests esdeveniments, Folch va començar a treballar en el sector químic, ja que les
“llistes negres” en el sector bancari li van impedir
trobar feina. Va ser detingut de nou el desembre
del 1966 i el gener del 1967, i jutjat novament pel
TOP. A partir de llavors va actuar com a enllaç del
partit amb intel·lectuals i artistes, entre els quals
mantenia una relació especial amb el cantant Raimon, entre d’altres.
Iniciada la dècada dels anys setanta, Folch va
mantenir relacions estretes amb militants i dirigents del PSUC i de Comissions Obreres, en
particular amb l’Ángel Rozas i amb en Jaume
Barluenga, però es va desvincular del seu treball
orgànic amb les dues organitzacions fins que,
anys després, va reprendre el seu vincle a través de la Fundació Cipriano García, de la qual era
“amic” des de la seva fundació.

El passat divendres
23 d’agost va morir
Joan Folch García
(Barcelona, 19382013),
conegut
com el Nen entre el
grup de fundadors
de
Comissions
Obreres de Catalunya, pels volts de
l’any 1964, perquè
n’era el membre més jove (llavors tenia 25 anys).
Treballador de banca i sindicalista, fou militant
del PSUC des de finals dels anys cinquanta, arran
de conèixer en Jaume Barluenga i dos dels germans Goytisolo, Juan i Luis, tots recuperant-se
d’afeccions pulmonars en un sanatori a prop de
Barcelona.

Ja iniciada la dècada dels anys seixanta, va
ser membre, amb el sobrenom de Marçal, de
l’Oposició Sindical Obrera (OSO), impulsada pel
PSUC i el PCE. El 1963 va ser escollit enllaç sindical de la seva empresa, el Banco Ibérico, i a partir
de llavors va esdevenir un membre actiu entre el
grup de treballadors que van fundar, el 20 de novembre de 1964, la primera Comissió Obrera de
Barcelona.
Folch va ser un dels detinguts amb motiu de la
manifestació del 23 de febrer del 1965, convocada per primera vegada per Comissions a Barcelona. Això va proporcionar-li l’oportunitat de
conèixer els mètodes de tortura de la Brigada
Político-Social, la policia política de la dictadura.
Aleshores, juntament amb la resta dels seus companys, va passar a la presó Model en espera de
judici del Tribunal de Orden Público (TOP), posat
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El departament d’ensenyament no contracta el
professorat substitut necessari als centres educatius
públics de Catalunya en l’inici del nou curs
El Departament d’Ensenyament, en els actes de
nomenaments telemàtics que van tenir lloc els
dies 29 i 30 d’agost, no va nomenar el professorat necessari per substituir les persones que
es jubilaven en data 1 de setembre, tot i sabent,
des de fa tres mesos, que aquestes jubilacions
es produirien.
De la mateixa manera, va deixar sense cobertura les llicències sindicals dels representants
dels
treballadors
i treballadores de
l’educació, ja que
la consellera Irene
Rigau va decidir
que el nomenament
dels seus substituts
i substitutes no es
resoldria fins al dia
9 o 10 de setembre,
depenent de la previsió de cada servei
territorial.
Aquests nomena-

ments, tot i que són vacants, seran coberts per
jornades del 86% i finalitzaran el dia 30 de juny
amb la corresponent reducció de sou.
D’aquesta manera, Rigau estalvia diners i recursos, cosa que provoca malestar en els centres, ja
que aquesta setmana és fonamental per organitzar i preparar el nou curs escolar, que comença
el dia 12 de setembre.
El Govern de la Generalitat va acordar reduir
unilateralment la jornada complementària i les
retribucions corresponents del personal substitut, i empitjora, així, les condicions laborals del
professorat català. Aquesta retallada de jornada
i sou només l’aplica el Govern de la Generalitat
de Catalunya, fet que provoca desconcert i caos
en els centres, i precarització en la contractació
del professorat.
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ja es va posicionar el mes de juliol en contra
de les noves retallades d’estiu del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, que afecten
sobretot l’atenció a la diversitat i l’atenció a
l’alumnat més vulnerable.

Gran èxit de participació en les mobilitzacions
contra l’ERO i la reestructuració de Catalunyacaixa
CCOO de CatalunyaCaixa, de manera conjunta
amb la resta de sindicats, va convocar ahir la
plantilla de l’entitat a mobilitzar-se per demostrar
el seu rebuig total a unes propostes que consideren totalment innecessàries i dramàticament
injustes.
Els treballadors i treballadores de CatalunyaCaixa
van participar massivament en les accions de
protesta celebrades ahir a la tarda a Barcelona,
Madrid, València i Saragossa contra el Pla de reestructuració i l’ERO que planteja la direcció de
l’entitat nacionalitzada i que pot afectar prop de
2.500 empleats.
4.500 persones a Barcelona, 650 a Madrid, 500
a València i 100 a Saragossa han demostrat que
els homes i dones de CatalunyaCaixa han tornat
a sortir als carrers per defensar els seus llocs de
treball i reivindicar l’aplicació de mesures voluntàries i no traumàtiques en el procés de reestructuració de l’empresa.

CCOO no acceptarà que aquesta entitat sigui
l’única del sector financer on es pretenen aplicar,
amb tota duresa, les condicions mínimes que estableix la reforma laboral, a diferència de la resta
del sector i de les altres entitats nacionalitzades.
CCOO agraeix als treballadors i treballadores el
seu suport a les mobilitzacions i els encoratja
a continuar lluitant pels seus llocs de treball i a
rebutjar unes mesures totalment injustes i injustificables.

La fermesa
sindical i la unitat
de la plantilla de
TV3 i Catalunya
Ràdio n’aturen el
desmantellament

La unitat demostrada en els darrers
mesos pels treballadors i les treballadores de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i la fermesa sindical han evitat una destrossa molt
important en el model públic de ràdio
i televisió a Catalunya. Cinc mesos de
mobilitzacions dels treballadors de
TVC i Catalunya Ràdio s’han tancat
de manera no traumàtica, amb acord
en els dos casos. Dels 307 acomiadaments plantejats en un principi (249 a
la televisió i 58 a la ràdio), finalment
seran baixa 205 treballadors a la televisió entre el 15 de setembre del 2013
i el 15 de maig del 2017. Els afectats
seran voluntaris i seran acomiadats
aquells que ara tinguin 61 anys o més i
els que compleixin aquesta edat fins al
31 de desembre del 2016. Aquests rebran 4 mesos i mig de permís retribuït,
una indemnització de 20 dies per any
amb un màxim d’una anualitat, 2.000
euros nets en concepte de borsa de
formació, un complement fins al 100%
del sou durant els primers 6 mesos
d’atur i un conveni especial amb la Seguretat Social per assegurar la cotització fins als 65 anys. A Catalunya Ràdio,
les 20 baixes previstes seran voluntàries i s’aplicaran les mateixes condicions que a Televisió de Catalunya.

