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La Xarxa d’Acció Solidària impulsa una campanya
per garantir que tots els nens i nenes de Catalunya
accedeixin a l’escola amb igualtat de condicions

editorial

La Xarxa d’Acció Solidària (XAS), de la qual CCOO de
Catalunya forma part, ha impulsat una campanya per
garantir que tots els nens i nenes de Catalunya accedeixin a l’escola amb igualtat de condicions, davant
l’actual escenari de crisi econòmica prolongada, que
ha fet aflorar la situació crítica de moltes famílies,
l’augment de la desigualtat social, i el risc de pobresa
i d’exclusió social. Les dades demostren que prop de
500.000 llars a Catalunya no tenen cap ingrés, i un
informe de la UE apunta que tenir una feina tampoc
no és garantia de sortir de la pobresa a conseqüència
de la precarietat i els baixos salaris. Aquesta situació
afecta principalment la infància a Catalunya, on el
29% viu per sota del llindar de la pobresa.

Arribem a l’estiu en un context polític, social i
laboral incert. La recuperació econòmica incipient no es trasllada a les persones i hi ha risc
d’estancament, si no augmenta el consum
intern. La situació de les persones en atur
es degrada per falta de feina i de protecció
social. L’ocupació que es comença a crear és
precària i amb baixos salaris. La situació dels
serveis públics és crítica, després de les retallades i les privatitzacions que estan duent
a terme els governs de Catalunya i Espanya.
La crisi política i institucional s’aprofundeix
per les polítiques autoritàries i de retrocés de
drets del Govern del PP i perquè la política no
és capaç de fer de contrapoder davant dels
lobbys econòmics i financers.

La pobresa a les nostres escoles
Moltes famílies no poden fer front a les despeses
derivades de l’escolarització dels seus fills i filles.
Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris,
la tornada a l’escola suposa per a les llars un cost
mitjà de 640 euros per fill (510 euros si l’escola és
pública i 917 euros si és privada). El cost mitjà de
despeses en llibres i material escolar és de 339
euros per fill: la despesa en llibres és de 215 euros
per alumne i en material escolar, de 124 euros per
alumne.
Les administracions públiques han reduït les ajudes,
el Govern central ha fet una reducció del 80% i la
Generalitat de Catalunya ha eliminat del pressupost
11 milions que estaven dedicats a les ajudes per a
llibres i material escolar. I si amb això no n’hi havia
prou, el Govern central ha apujat al 21% l’IVA dels
llibres de text i del material escolar.
Segons l’últim informe de Creu Roja a Catalunya el
77,7% dels seus usuaris no han pogut cobrir totes
les necessitats d’escolarització dels seus fills i filles,
i és el material escolar la despesa principal de les
famílies. Precisament, la manca de material escolar
és un motiu de fracàs escolar.
Des de les entitats que formem la Xarxa d’Acció
Solidària, sense abaixar la guàrdia per exigir a les
administracions públiques que assumeixin les seves obligacions socials d’assegurar una educació
gratuïta, de qualitat i equitativa per a tots i totes,
volem, en aquest moment crític, fomentar la cultura
de la solidaritat social i popular.

Tres eixos de treball de la campanya
1. Sensibilització de la ciutadania sobre la gravetat
de la manca de material escolar, sobretot l’efecte de
desigualtat que pot provocar.
2. Denúncia per la manca d’ajudes a les famílies
i a les escoles i per la retallada sobre el material
escolar i els llibres de text que ha significat la insensibilitat de les administracions competents en
aplicar un IVA del 21% sobre els llibres de text i el
material escolar.
3. Consideració de la Xarxa d’Acció Solidària com
una eina per promoure, organitzar i canalitzar la
solidaritat popular. Des de la XAS, volem que la
ciutadania, els barris, els centres de treball i les
escoles treballin conjuntament per combatre la
desigualtat provocada per la crisi i per les retallades. Com a experiència pilot, la Xarxa d’Acció
Solidària ha acordat, en principi per a aquest any,
donar suport a 5 escoles, que poden ser més en
funció de l’autoorganització ciutadana als barris i
centres de treball al voltant de les escoles. El criteri
de suport és que siguin públiques, que es trobin en
barris d’alt risc d’exclusió social, que hi hagi disponibilitat per part de les escoles i que socialitzin el
material i els llibres. Tot això respectant, al mateix
temps, l’anonimat de les escoles que no hi vulguin
aparèixer pel perill d’estigmatització.
Els ciutadans i ciutadanes, en els barris i en els centres de treball, que vulguin participar en la campanya,
poden posar-se en contacte amb la XAS a través del
correu electrònic xarxaacciosolidaria@gmail.com,
de la pàgina web http://xarxasolidaria.cat/ o per
Facebook.

Preparant-nos per a una
tardor reivindicativa

Preparem-nos per a una tardor reivindicativa i
de mobilitzacions. Per reclamar salaris dignes
per viure dignament, convenis col·lectius per
garantir drets laborals a l’empresa, la renda
garantida de ciutadania per a les persones
sense recursos. Per exigir que s’aturi el desmantellament dels nostres serveis públics i un
nou model productiu per sortir de la crisi amb
ocupació de qualitat. I per rebutjar de nou la
reforma laboral injusta i inútil, el retrocés de
drets individuals i col·lectius i la criminalització
de la protesta.
Tenim molta feina, però hi ha coses que es
mouen i moltes persones que volem canviarho i decidir-ho tot!.
Bones vacances i a carregar piles!

www.ccoo.cat
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Acord laboral a CaixaBank per crear
ocupació
CCOO, juntament amb altres sindicats, va signar el dia 17 un acord laboral que permetrà la
creació de 700 llocs de treball el 2015, dels
quals el 80% com a mínim es convertiran en
indefinits.
L’acord laboral preveu un pla de prejubilacions,
contractació de persones per cobrir baixes
i vacances i un pla de retorn de les persones
desplaçades fruit de les integracions d’altres
entitats. També es recullen mesures específiques per millorar el clima laboral i la conciliació
de la vida personal i laboral que ara està molt
malmesa per les prolongacions de jornada.
Aquest és el primer acord laboral des de l’inici
de la crisi del sector financer que preveu la
creació d’ocupació i el rejoveniment de la plantilla actual.

CCOO davant l’adjudicació de
Catalunya Banc
Davant l’adjudicació de Catalunya Banc al
BBVA, el sindicat considera que s’ha perdut
l’oportunitat de convertir en banca pública una
entitat rescatada amb fons públics.
En aquest nou escenari que s’obre per a la
plantilla de les dues entitats, CCOO, que és el
sindicat majoritari, reclama que la integració
es porti a terme mitjançant la negociació, i es
garanteixin l’ocupació i les condicions laborals i
socials de la plantilla.

Vagues a RENFE i ADIF el 31 de juliol i l’1
d’agost
El Comitè d’Empresa d’ADIF ha convocat vaga
els dies 31 de juliol i 1 d’agost, i CCOO amb altres sindicats han convocat vaga a RENFE el 31
de juliol. Els incompliments dels compromisos
per part de les direccions d’aquestes empreses,
així com el deteriorament de les condicions laborals han portat a la convocatòria d’aquestes
mobilitzacions. Segons CCOO de RENFE i ADIF,
les dues empreses tenen les plantilles més reduïdes dels ferrocarrils europeus, reducció que
arriba a nivells insuportables i que afecta molt
negativament el servei i la seguretat dels trens.

Mobilitzacions a Alstom Transporte
contra l’ERO
Els treballadors i treballadores d’Alstom Transporte de Santa Perpètua de Mogoda, amb el
suport de CCOO, es van mobilitzar el passat 23
de juliol contra el ERO presentat per la Direcció.
El comitè d’empresa s’ha posicionat en contra
del plantejament de l’extinció de 193 llocs de
treball, i va exigir a la Direcció asseure’s a la
mesa negociadora i retornar a la via del diàleg
i la negociació.
CCOO de Catalunya insta a la Direcció a desbloquejar la negociació amb l’objectiu de trobar
sortida al conflicte generat.

El sector de serveis socials i d’atenció a les
persones signa un acord per impulsar la millora de la
contractació pública
Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del tercer sector social han signat un acord
per impulsar la millora de la contractació pública, amb el qual pretenen garantir la qualitat dels
serveis i de l’ocupació del sector, i preservar la
sostenibilitat del sistema d’atenció a les persones. Els signants exigeixen que els processos de
contractació pública vetllin per la qualitat dels
serveis i no se supeditin únicament a l’oferta
econòmica. Aquest acord, signat el passat 21 de
juliol, estableix els elements fonamentals que els
òrgans contractants de serveis d’atenció a les
persones han de tenir en compte amb l’objectiu
de preservar-ne la qualitat.
Respecte a la qualitat del servei i les condicions laborals
L’acord preveu la necessitat de fer prevaldre
els criteris directament vinculats a l’objecte del
contracte i la qualitat del servei; la limitació de
les ofertes econòmiques anormalment baixes o
desproporcionades; el respecte per les condicions laborals dels professionals basant-se en la
normativa sectorial corresponent; o la necessària
implantació de mecanismes de control postadjudicació que permetin comprovar que el servei
s’està executant segons les condicions fixades.

Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del tercer sector social busquen preservar
la qualitat, la viabilitat i la sostenibilitat d’uns serveis públics –sociosanitaris i d’atenció a la infància, la joventut, la dependència, la discapacitat, i
altres col·lectius especialment vulnerables– que
donen compliment a drets socials i que, per la
seva naturalesa, constitueixen un pilar fonamental de l’estat del benestar.
L’acord pretén ser un punt de partida per impulsar
un marc d’actuació conjunt amb l’Administració
pública que garanteixi la millora de la contractació. És per aquest motiu que les organitzacions
signants han fet arribar el text de l’acord al president de la Generalitat de Catalunya i li demanen
la constitució d’una taula de diàleg sobre aquesta qüestió.

Les entitats de la campanya Per una Catalunya
Social participaran a les accions pel dret a decidir
de l’11 de Setembre
Les organitzacions sindicals, associacions veïnals i
diverses entitats de les agrupades en la campanya
Per una Catalunya Social, continuadora de les mobilitzacions dutes a terme com a plataforma “Prou
Retallades”, hem acordat participar activament en
les accions reivindicatives que, el proper 11 de Setembre, es realitzaran a tot Catalunya, a favor del
dret a decidir i de la convocatòria de la consulta
ciutadana del 9-N.
També hem acordat fer visible la nostra presència
afirmant que decidir és democràcia i reiterant, alhora, la nostra ferma defensa dels drets socials i
la nostra oposició a les polítiques regressives que
els soscaven i empobreixen la població. Ni la democràcia es redueix a votar cada quatre anys, ni el

dret a decidir es pot limitar a determinats aspectes
de la vida política, sinó que ha d’abastar totes les
qüestions que afecten la ciutadania. I, de manera
especial enmig de la crisi que estem patint, tot allò
relatiu als drets i a la protecció social que, per a
nosaltres, són indestriables d’un veritable projecte
nacional democràtic.
Per tot plegat, des de CCOO fem una crida a fer
palesa aquesta voluntat participant en el bloc Per
una Catalunya Social que s’ubicarà a la Gran Via
de Barcelona, entre els carrers de Balmes i la
Rambla de Catalunya, formant part de la immensa
V de la Via Catalana 2014, que simbolitzarà la profunda aspiració de la ciutadania a decidir el futur
d’aquest país.
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Valoració de les dades de l’EPA del segon trimestre de 2014

CCOO alerta que la creació d’ocupació
és insuficient

L’Enquesta de Població Activa (EPA) del segon
trimestre de 2014 indica que el nombre de
persones aturades a Catalunya s’ha reduït en
un 8,3% respecte el trimestre anterior: ara hi
ha 69.800 aturats i aturades menys, deixant
un total de 770.400 persones sense feina.
Pel que fa a Espanya, la xifra d’aturats el segon
trimestre de 2014 ha estat de 5.622.900, amb
una taxa d’atur del 24,5%. A Catalunya, la taxa
d’atur també continua sent elevada: un 20,2%,
1,9 punts percentuals menys que el trimestre
anterior i -3,4 punts percentuals respecte el
2013. Per gènere, s’ha reduït l’atur en 54.700
homes, un -11,8%, i 15.000 dones, un -4%.
Respecte fa un any, l’atur es redueix en
138.700 persones, una disminució del 15,3%,
cosa que es tradueix en -86.900 homes i
-51.700 dones.
Quant a dades de població ocupada, s’observa
que l’ocupació s’ha incrementat en 79.300
persones respecte el trimestre anterior a Catalunya, un 2,7% més. A la resta de l’Estat la
tendència també és creixent, amb 402.400
persones ocupades més, un 2,4%. La taxa
d’ocupació a Catalunya és del 50%.
Per províncies, Tarragona és la que té la taxa
d’atur més elevada, amb un 23,8%, seguida
de Girona (22,5%), Barcelona (19,7%) i, a molta distància, Lleida (15,8%).
Si ens fixem en la contractació a Catalunya,
el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit incrementa en 60.400 perso-

nes respecte fa un any, i el nombre de persones amb contracte temporal ho fa en 20.300
persones assalariades més. Una de cada tres
persones ocupades té un contracte a temps
parcial i una de cada cinc és temporal.

CCOO denuncia la
privatització de la
sanitat catalana
El Govern de la Generalitat i el conseller Boi Ruiz tenen un full de ruta clar:
retallar la sanitat pública i desplaçar
una part del negoci a la sanitat privada.
Ens diuen que no hi ha prou recursos
per a la sanitat pública, però es destinen diners públics a desviar malalts
de les llistes d’espera cap als centres privats. A més s’utilitzen plantes
d’hospitals públics per fer activitat
privada i permeten que professionals
dels centres públics facturin l’atenció
que fan com a activitat privada; es vol
trossejar l’Institut Català de la Salut
per poder donar negoci a altres proveïdors del sistema sanitari.
Tot això, ho podeu llegir a l’informe
que ha elaborat la Federació de Sanitat de CCOO i que trobareu en el
següent enllaç:

http://bit.ly/1nARQvQ
Ocupació precària
Davant d’aquestes dades, que semblen indicar
una possible recuperació econòmica, CCOO
vol alertar que molta ocupació generada és
precària, amb contractes a temps parcial i una
flexibilitat que vulnera drets laborals bàsics.
Aquesta ocupació precària suposa mantenir
un sistema productiu que basa la seva competitivitat en els baixos preus per la reducció de
costos laborals.
El sindicat denuncia que el mercat de treball ja
està prou segmentat i està creixent la taxa de
temporalitat i parcialitat, i per això rebutja propostes indecents llençades per la patronal que
suposarien arrabassar drets (i no “privilegis”)
dels treballadors i precaritzar més les seves
condicions de treball.
Per últim, CCOO s’ha posicionat clarament
contra les amenaces, per part de certs dirigents, de que cal retirar la prestació d’atur a
qui rebutgi dues ofertes de treball. Cal recordar-los que les condicions per a mantenir el
dret a una prestació estan establertes legalment i que és inversemblant el missatge que
volen transmetre de que qui està a l’atur és
perquè vol.

S’arriba a acord a
Valeo Climatización
Després d’un intens procés de negociació entre Direcció i Comitè
d’Empresa de Valeo Climatización,
que va portar a la convocatòria de
mobilitzacions, finalment es va arribar
a un acord el passat dia 23 de juliol.
Això suposa el compromís amb el
compliment del pla industrial, la consolidació de l’ocupació i la millora de
les condicions de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
plantejat per la Direcció.
L’acord, fruit de la capacitat de mobilització de la plantilla, parla d’un pla industrial per mantenir la càrrega de treball, de la previsió d’indemnitzacions
i del manteniment de condicions a
l’ERTO, a més de prejubilacions voluntàries i baixes incentivades.

