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CCOO reclama que la millora de la xarxa ferroviària
sigui una prioritat en la inversió en infraestructures
CCOO de Catalunya ha valorat de
forma positiva l’acord a què han
arribat el Govern de la
Generalitat i el de l’Estat sobre la
inversió d’aquest en infraestructures.
Ara cal establir les prioritats en
les inversions. En aquest àmbit,
CCOO de Catalunya creu que la
primera prioritat i a la qual s’han
de dedicar preferentment i quantitativa les inversions és la millora de la xarxa ferroviària, tant el

referent a rodalies, com a regionals i també especialment a
potenciar el transport ferroviari
de mercaderies.
I la millora no ha de ser només
de més mitjans tècnics i mate-

rials, sinó també de l’organització i especialment del servei, i
això comporta una millora en la
qualitat, quantitat i qualificació
de les plantilles del servei ferroviari a Catalunya. En aquesta
línia, CCOO de Catalunya va presentar les seves propostes prioritàries per a la millora d’aquest
servei en la reunió mantinguda fa
uns dies amb el número dos del
Ministeri de Foment, Víctor
Morlan.

CCOO exigeix a AENA la millora de
la qualitat de l’ocupació a l’aeroport
El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan
Coscubiela, es va reunir el 20 de setembre amb el
president d’AENA, Manuel Azuaga. En el decurs de
la reunió, convocada per tractar el procés d’assignació de la nova Terminal Sud, CCOO de Catalunya
va plantejar que una de les prioritats d’aquest procés ha de ser que es tingui en compte el respecte
als llocs de treball que hi ha actualment i a les condicions de treball.
Altrament Joan Coscubiela va plantejar la necessitat d’establir una millora forta de la qualitat de l’o-

cupació i dels salaris dels treballadors i les treballadores de l’aeroport. El secretari general de
CCOO de Catalunya ho va dir molt gràficament:
“No es pot aspirar a un aeroport de primera amb
treballadors d’un aeroport de cinquena, amb gent
que cobra sous bruts de menys de 800 euros”. És
evident que la millora de la qualitat de les
instal·lacions ha d’anar acompanyada d’una millora de la qualitat del servei i això només serà possible amb llocs de treball amb condicions de treball i salaris dignes.

Coscubiela es pregunta si l’esquerra catalana
té una política fiscal pròpia
En un article publicat al seu bloc,
(www.joancoscubiela.cat), el
secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Coscubiela, s'interroga sobre quina és la política fiscal de l'esquerra, que en ocasions
apareix com indistinta de la política
fiscal de la dreta.
Coscubiela analitza l'evolució dels
impostos recaptats a Catalunya en
els primers mesos de l'any. Les
dades posen de manifest que la

recaptació de l'impost de successions i donacions es manté elevada
i que la seva desaparició, com es
pretén fer a la Comunitat de
Madrid, implicaria per a Catalunya
deixar d’ingressar prop de 700
milions d'euros, necessaris per
desenvolupar polítiques públiques.
Segons Joan Coscubiela,
Catalunya té un índex de risc de
pobresa menor que Espanya, però
major que la mitjana de la UE, i

necessita aquests recursos fiscals
per fer polítiques públiques que
permetin reduir les desigualtats
socials i el risc de pobresa. És una
reflexió destinada als responsables
de l’esquerra catalana, al respecte
de l’impost de successions i donacions, on assenyala que acceptar
la seva desaparició formal o real,
com pretenen alguns, convertiria
l'esquerra catalana en indistinta
de la dreta en matèria fiscal.

editorial
Xecs en lloc
d’equipaments i serveis
Sembla que la proximitat de les
eleccions ha provocat una febril
activitat del Govern de l’Estat a
impulsar tot un seguit de mesures, moltes vinculades al repartiment d’ajudes, de “xecs”, als
afectats.
Fins ara estàvem acostumats
que aquests tipus de polítiques i
actituds fossin més pròpies de
polítiques conservadores.
Normalment davant els xecs de
la dreta, els polítics progressistes defensaven potenciar serveis i equipaments. Sembla
que, en els moments actuals de
confusió ideològica, tot s’hi val,
i que el principal és seduir l’electorat.
A CCOO de Catalunya continuem reivindicant que és fonamental la dotació d’equipaments i de serveis. Si hi ha
pressupost per a polítiques
socials, cal prioritàriament que
es destinin a equipaments per a
infants, especialment guarderies, a equipaments i serveis
d’atenció a les
persones grans,
a la creació
d’un parc públic
d’habitatge de
lloguer, etc.
Nosaltres no som partidaris de
posar pegats als pneumàtics
vells sinó de produir pneumàtics nous.
Deia la vella dita que “Més que
donar un peix, el que cal és
ensenyar a pescar”, i creiem
que continua vigent. Els xecs
solucionen un problema de
forma puntual, no ajuden a eliminar-lo.
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més.....
CCOO guanya a l’Hospital del Vendrell
i a Transports Pujol
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a
l’Hospital del Vendrell. CCOO ha obtingut
51 vots i 4 delegats; SATSE, 29 vots i 2
delegats; Metges de Catalunya també 2
delegats amb 23 vots, i finalment UGT s’ha
quedat amb un representant amb només
13 vots.
Victòria també a Transports Pujol de Lloret
de Mar, on CCOO ha augmenta la seva
representativitat en dos delegats: passa a
tenir-ne vuit, per un la UGT.

Pisos d’Habitatge Entorn a Granollers
i Tàrrega
La cooperativa de CCOO, Habitatge Entorn,
va lliurar el passat 27 de setembre les
claus de 23 habitatges de protecció oficial
construïts al sector el Reguer de Tàrrega.
Dies abans la cooperativa va iniciar les
obres de 45 habitatges més al sector Pla
de Baix de Granollers, amb l’acte simbòlic
de col·locació de la primera pedra. Fins ara
la cooperativa de CCOO ha lliurat les claus
de 5.450 habitatges, en té en construcció
702 i en fase de promoció 625 més.

L’exposició Retrats de Migració a París
El proper 5 d’octubre tindrà lloc a París la
presentació de l’exposició Retrats de
Migració produïda per la Fundació Cipriano
García de CCOO de Catalunya, en col·laboració amb diferents institucions públiques i
privades. L’acte comptarà amb la presència del secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Coscubiela, i del president
de la Fundació Cipriano García, Ángel
Rozas, i tindrà lloc al Hogar de los españoles de Saint Denís a partir de les 18.30
hores. Aquesta exposició arriba a París de
la mà de la Fundació i de la Federació
d’Associacions i Centre d’Emigrants
Espanyols a França i el seu objectiu és
donar a conèixer les experiències migratòries de col·lectius de catalans i catalanes a
diferents ciutats de França entre el 1939 i
el 2003. Precisament, CCOO de Catalunya
ha donat el seu suport al manifest presentat recentment a Barcelona per la Llei de
la memòria democràtica, que compta amb
unes 500 adhesions.

CCOO condiciona la signatura del
Pacte Nacional per l’Habitatge
CCOO de Catalunya valora
positivament el contingut de
la proposta de Pacte Nacional
per l’Habitatge pel que fa al
nivell de compromís del
Govern de la Generalitat en la
mobilització de sòl i recursos i
l’impuls d’actuacions que han
de contribuir a fer un salt qualitatiu a garantir el dret a l’habitatge a tota la ciutadania de
Catalunya.
CCOO considera que el Pacte
Nacional per l’Habitatge pot
ser un instrument útil per ajudar que al final del termini
establert de 10 anys s’hagi
avançat en la provisió d’habitatge protegit. Però això podrà

manteniment de la integritat
dels aspectes principals del
contingut de la llei pel dret a
l’habitatge, a la qual CCOO ha
donat suport des de l’inici,
que ha de permetre la coherència i el desenvolupament
dels objectius del Pacte
Nacional.
ser sempre i quan es garanteixi la coherència entre els
seus objectius i el contingut
de la llei pendent d’aprovació
pel Parlament de Catalunya.
La Comissió Executiva de
CCOO de Catalunya ha decidit
condicionar la signatura del
Pacte Nacional que el Govern
de la Generalitat garanteixi el

CCOO exigeix al Govern de la
Generalitat que no cedeixi a
les pressions dels interessos
privats, mantingui el contingut
de la llei i no concedeixi cap
privilegi als promotors privats,
que en cap cas serien justificables d’acord amb la filosofia i els objectius del Pacte
Nacional.

CCOO es personarà com a acusació
particular en el procés de Mútua Universal

La Confederació Sindical de CCCOO ha
acordat presentar-se com a acusació
particular en el procés penal contra cinc
directius de Mútua Universal per frau a la
Seguretat Social. L’esmentada acusació

particular serà exercida per CCOO de
Catalunya, ja que la Mútua té la seu central a Barcelona.
L’objectiu d’aquesta decisió és participar
activament i donar el total suport perquè
la investigació arribi fins al final, ja que
els fets denunciats són d’una gravetat
extrema.
CCOO ha demanat a la Seguretat Social
que investigui el conjunt de les mútues,
com a col·laboradores de Seguretat
Social, i extremi les mesures quant als
indicadors i al sistema d’intervenció i
auditoria de les mútues.

Llu!ta
obrera digital

3

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm 23· dilluns 1 d’octubre de 2007

CCOO de Catalunya aposta pel traspàs del servei
de Rodalies a la Generalitat
CCOO de Catalunya ha valorat molt positivament l’acord entre el Ministeri de Foment, els sindicats CCOO, UGT i SEMAF
i els presidents dels comitès d’empresa de RENFE Operadora i ADIF que va portar a la desconvocatòria de la vaga
plantejada en el servei ferroviari. L’acord recull la constitució de manera immediata d’un grup de treball amb l’objectiu d’analitzar i concretar un nou model de gestió del servei de Rodalies. L’acord recull també que RENFE
Operadora continuarà donant el servei mentre no s’arribi a un acord sobre el futur model de gestió. La vaga havia
estat convocada per la manca d’informació que tenien els sindicats de RENFE en relació amb aquest tema.
En el moment de la convocatòria de la vaga, CCOO de Catalunya i la Federació de Comunicació i Transport de CCOO
de Catalunya van emetre un comunicat que fixava clarament la posició del sindicat davant els canvis futurs en la gestió del servei de Rodalies i on es manifestava el següent:

En cap moment cap organització
de CCOO de Catalunya ha posat o
posarà en qüestió el compliment
d’allò disposat en l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre el
traspàs a la Generalitat de les
competències en gestió i ordenació del servei ferroviari de rodalies i regional a Catalunya.
En la nostra opinió –coincident
amb el manifestat públicament
per responsables del Govern de la
Generalitat-, aquesta competència facultarà la Generalitat de
Catalunya per fixar les condicions
de prestació de servei a les
empreses operadores, de manera
que podrà exigir el nombre de
serveis, horaris, freqüències,
característiques dels trens, etc., i
fins i tot penalitzar l’operadora
per l’incompliment de les condicions fixades.
CCOO de Catalunya esperem de
l’exercici d’aquesta competència,

amb el finançament adequat, la
millora del servei de Rodalies i
Regional, que reiteradament hem
reclamat en els darrers anys
estat i pel qual hem estat els primers a mobilitzar-nos.
Considerem desitjable la participació de la Generalitat de
Catalunya també en la gestió de
les infraestructures, que han
estat les responsables de la meitat de les incidències que ham
patit els usuaris i les usuàries en
els darreres mesos. Entenem que
això garantirà el manteniment i la
modernització de les vies, les
catenàries i els sistemes de senyals per part d’ADIF en el futur.
CCOO de Catalunya defensem
que l’empresa operadora en els
serveis de Rodalies i Regional
que es transfereixen sigui una de
sola i de caràcter públic, que en

garanteixi el nivell d’ocupació i la
qualitat, i preservi totes les condicions i els drets laborals. Creiem
que experiències d’altres països
desaconsellen tant la fragmentació del servei en diferents concessions com la seva privatització. Considerem que, en aquest
moments i per facilitar l’inici de la
gestió per part de la Generalitat,
RENFE, descentralitzada i reorganitzada degudament, pot ser
l’empresa operadora dels serveis
de Rodalies i Regional en les condicions abans descrites.
Tornem a reiterar la nostra reclamació al Govern de la Generalitat
d’una comissió social de seguiment de les negociacions i les
conseqüències de la transferència tant pel que fa al servei com
pels efectes en els treballadors i
les treballadores de RENFE.
CCOO de Catalunya considerem
que ha estat el Ministeri de
Foment el que ha generat, amb
diferents filtracions a mitjans de
comunicació, les incerteses que
el treballadors de RENFE tenen
respecte del futur de l’empresa.
Així, les informacions en el sentit
que, a més de la competència
estatutària, es traspassarien a la
Generalitat els actius i el personal
del nucli de Rodalies de
Barcelona, i tots els nuclis de
Rodalies a les comunitats autòno-

mes (aquesta darrera, desmentida posteriorment), són les responsables de les inquietuds que
han desembocat en la convocatòria de vaga.
Totes les organitzacions de CCOO
de Catalunya coincidim en la
necessitat que el Ministeri expliqui quin és el seu model ferroviari i d’empresa per a tot l’Estat. I
davant la manca de transparència
de la ministra i del seu equip,
compartim la necessitat de dur
endavant mobilitzacions per
aconseguir que els treballadors i
les treballadores de RENFE coneguin els plans que afecten el seu
futur.
Ara bé, després de tot el seguit
d’incidències que han patit i
pateixen els usuaris i les usuàries
en els darrers mesos, CCOO de
Catalunya vam considerar desproporcionada la vaga plantejada.
En aquest sentit, vam fer una
crida a la reflexió als companys
de RENFE, perquè s’adonessin
que els treballadors ferroviaris no
aconseguiran el suport ciutadà
dels usuaris catalans a les seves
reivindicacions d’estabilitat i
garantia de condicions de treball
amb mobilitzacions que encara
haurien afegit més penalitats als
usuaris, fonamentalment gent
treballadora.

