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CCOO de Catalunya lamenta la suspensió de part del
servei de rodalies i FGC i reclama que es doni prioritat
al servei a les persones usuàries
Davant la suspensió del servei de la línia C-2 i C-10 de Rodalies-RENFE i d’un tram de
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) entre plaça d’Espanya i plaça d’Europa, CCOO hem manifestat que si alguna cosa s’havia de suspendre per incompatibilitat amb les altres eren les
obres de l’AVE, no el servei.
Vàrem denunciar la improvisació
amb què es prenen les decisions
relatives a les obres i les seves
afectacions i, al no fer-nos cas, la
conseqüència de mantenir l’activitat de les obres va provocar el
dissabte 20 d’octubre una nova
incidència que ha malmès el
túnel de FGC, l’únic servei ferroviari de rodalies que encara tenia
una bona valoració per part dels
usuaris.
CCOO de Catalunya, per la informació rebuda, no veiem cap
relació directa entre la incidència
que va afectar el túnel de FGC i la
necessitat de paralitzar la C-2.
En aquestes circumstàncies,
hem recordat que la prioritat ha
de ser, en aquest ordre:
- La seguretat dels treballadors
de l’obra i dels viatgers.
- El manteniment del servei de
rodalies i la restauració del servei de FGC.
- Les obres de l’AVE, sense hipoteques de terminis fixats.
Davant aquesta situació, CCOO
des d’un principi hem reclamat:
1. La suspensió immediata de les
obres que tantes afectacions ha
provocat al servei de rodalies;
l’elaboració d’un nou pla d’obra
que posi l’accent en la seguretat,
en la compatibilitat entre obres i
el manteniment del servei, i deixi
de banda els terminis compromesos que permetin uns ritmes
més raonables.
2. La restauració dels serveis de

rodalies C-2 i C-10
abans que s’acabi
aquesta setmana.
3. Convocatòria de
les
comissions
d’usuaris
de
RENFE i FGC per
rebre informació
completa del que
ha passat.
4. Revisió del Pla de mobilitat per
a la suspensió del servei de
rodalies que inclogui mesures
que no s’han tingut en compte.
• Mesures per reduir l’ús del
cotxe privat, com ara l’aplicació
de descomptes en les barreres
de peatge en funció del nivell
d’ocupació dels vehicles a l’autopista del Garraf i l’AP-7 barrera
de Martorell per als vehicles amb
més de dos ocupants i gratuïtat
total per als vehicles amb quatre
ocupants en la franja d’horària
de matí i tarda.
• Pas gratuït per les mateixes
barreres de peatge de les autopistes del Garraf i l’AP-7 barrera
de Martorell del transport públic
discrecional i regular.
• Establiment d’un carril bus al
Llarg de la C-31 sud d’accés i
sortida de Barcelona, des del
Prat de Llobregat fins a la plaça
Cerdà de Barcelona.
• Habilitació del carril bus a la B23 des de Molins de Rei fins a
Barcelona, avinguda Diagonal.
• Canvi del carril bus del lateral
de l’avinguda Diagonal costat
mar des de la zona universitària

fins a la plaça Francesc Macià,
passar-lo al tram central de l’avinguda Diagonal i eliminar el gir
a l’esquerra del carrer
Numància.
• Modificar la freqüència de pas
de la línia 46 de bus BCN –
Aeroport dels 30’ actuals a 5’ de
freqüència, amb supressió de
parades a Barcelona i l’Hospitalet
de Llobregat.
• Habilitar carril bus d’entrada i
sortida d’accés a l’aeroport del
Prat des de la C-31.
• Atenció a l’usuari. Facilitar els
justificants del servei corresponents al punt de servei de bus,
perquè no hagin d’anar a l’estació de Sants.
5. Totes aquestes mesures s’han
d’acordar amb la participació
dels agents i les entitats socials,
i els responsables n’han d’assumir les responsabilitats polítiques per tal de recuperar credibilitat davant la ciutadania.
6. CCOO estem estudiant, junt
amb d’altres entitats, la convocatòria d’accions per tal que les
administracions responsables
prenguin les mesures mínimes
indicades.

editorial
Desgavell de rodalies:
Qui en són
els responsables?
El desgavell a rodalies pot posar
punt i final a la credibilitat de la
majoria dels nostres polítics,
perquè és evident que la majoria d’ells són responsables del
que ara està passant.
És evident que els actuals
governs de l’Estat i de la
Generalitat en són responsables, però en la mateixa o major
mesura també ho són els anteriors governs de l’Estat i de la
Generalitat,
siguin del
PSOE, del PP o
de CiU. Fa
massa anys
que, excepte
CCOO i una
honrosa
excepció en
l’àmbit polític, pràcticament
ningú no s’ha preocupat de les
inversions en rodalies ni en la
xarxa ferroviària de Catalunya,
preocupats com estaven la gran
majoria, tant dels grans partits
polítics com dels lobbies
empresarials, amb l’arribada de
l’AVE.
Hi ha massa fariseisme, hipocresia i demagògia en molts
comportaments polítics, la qual
cosa després comporta desafecció per part de la ciutadania
respecte a la vida política. Que
després ningú no es queixi per
l’abstenció ciutadana en les
eleccions polítiques. Cal que els
nostres polítics es plantegin que
amb les seves actituds són responsables, amb la col·laboració
de molts mitjans de comunicació, de l’apatia i el desencís per
la política que pateixen molts
catalans i catalanes.
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més.....
Victòria a les eleccions sindicals al
grup d’RTVE a Catalunya
El 23 d’octubre es van portar a terme les
eleccions sindicals al grup d’empreses de
Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) a
Catalunya. Prop de 800 treballadors i treballadores estaven convocats per escollir
els seus representants.
CCOO es va convertir en la força més votada, amb 13 delegats de 35 possibles. La
resta de candidats van ser per als sindicats APLI (6), UGT (4), USO (4) i d’altres (8).
D’aquesta manera, CCOO és l’única força
present a totes les empreses del grup:
TVE, Corporació RTVE, ens públic RTVE
(Sant Cugat i Barcelona) i Radio Nacional.

Apagada pel canvi climàtic: 15 de
novembre de 20 h a 20.05 h
CCOO dóna suport a l’apagada elèctrica
prevista per al dijous 15 de novembre,
entre les 20 h i les 20.05 h del vespre, i
que tracta de conscienciar la població
davant l’amenaça de canvi climàtic.
Consistirà en la desconnexió del consum
elèctric, durant cinc minuts, en habitatges,
centres de treball i instal·lacions i equipaments públics.
Nombroses organitzacions ecologistes, sindicals, socials i ciutadanes han convocat
aquesta acció amb el lema “Davant el
canvi climàtic: actua ja!”, i és oberta a
totes les persones i organitzacions que s’hi
vulguin adherir.

Lluita contra les agressions racistes
CCOO de Catalunya ha mostrat el seu
rebuig frontal contra la brutal agressió cap
a una menor equatoriana en un vagó de
tren el passat 7 d’octubre. El racisme es
basa en el menyspreu cap a la persona
diferent en els seus trets físics o culturals,
legitima el poder d’uns sobre els altres i
ensorra tots els principis i valors democràtics. CCOO recorda que aquesta agressió
ens ha de servir per recordar la necessitat
de ser bel·ligerants democràticament per
eradicar qualsevol pràctica que discrimini,
exclogui i segregui les persones pel seu
color de pell, cultura, ètnia o religió. CCOO
ha reclamat que aquesta agressió no quedi
en la impunitat i que la justícia actuï amb
contundència.

Denunciem que el Govern el presenti dins de l’Avantprojecte de
mesures fiscals i financeres

CCOO de Catalunya considera injustes les rebaixes
introduïdes en l’impost de successions i donacions
CCOO de Catalunya considerem
injustes les rebaixes introduïdes en l’Impost de successions
i donacions a través de
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, tal com
es posa de manifest en el vot
particular que ha presentat el
nostre sindicat al Consell de
Treball Econòmic i Social de
Catalunya.
L’Impost de successions i donacions és un tribut important, pel
seu caràcter i els seus ingressos, que té una funció redistributiva i està previst per afavorir
la igualtat d’oportunitats. En
aquest sentit no creiem justificades les retallades que proposa el Govern i que es plantegen
en l’impost, i que obeeixen a la
pressió exercida pels poders
econòmics.
Considerem que amb les modificacions proposades en els trams
i els tipus impositius, l’impost de
donacions perd progressivitat i
capacitat de recaptació.

Amb relació a la deducció en
l’impost de successions de l’habitatge habitual, CCOO considerem convenient que es millori el
tractament fiscal, però estimem
que l’increment del límit de
reducció fins a 500.000 euros

del valor cadastral per cada subjecte passiu és excessiu.
CCOO de Catalunya, que sempre hem defensat un millor
finançament per a Catalunya,
no estem d’acord que es faci
servir la major autonomia fiscal
per reduir els impostos directes
que graven les rendes i els

patrimonis i beneficien els que
més tenen. Amb una pressió
fiscal a Catalunya per sota de la
de la mitjana europea i una
despesa social també molt inferior, no són acceptables aquestes rebaixes, quan després falten recursos per millorar la
protecció social i els serveis
públics.
Lamentem la indistinció que en
matèria fiscal es posa de manifest en l’actuació dels diferents
governs.
Per acabar, CCOO de Catalunya,
considerem que el debat de
l’Impost de successions i donacions és prou important perquè
es tracti en solitari i, no com fa
el Govern, amagat dins de
l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres.
Us recomanem que feu una
ullada al bloc del nostre secretari general, Joan Coscubiela, i
llegiu l’article “Té l’esquerra
una política fiscal pròpia?”
www.joancoscubiela.cat

CCOO organitza un acte sobre la transparència dels
recursos públics de les organitzacions sindicals i
empresarials, el 12 de novembre a Barcelona
En el marc de les actuacions
que CCOO de Catalunya hem
dut a terme els darrers anys i
donant compliment a l’automandat de transparència que
ens hem imposat com a sindicat, el dijous 18, i per tercer
any consecutiu, vàrem presentar els comptes anuals de
CCOO de Catalunya de 2006
(auditats externament), davant
el Síndic de Comptes, i així
vam donar continuïtat a la
nostra contribució per donar
transparència als recursos que
CCOO utilitzem per complir

amb la nostra funció sindical i
social.
En el marc d'aquesta campanya per la transparència en els
recursos públics que rebem
organitzacions sindicals i
empresarials, el dilluns dia 12
de novembre, a les 10.30 h , a
la seu central de CCOO a
Barcelona (sales 11-12-13),
durem a terme un acte en què
comptarem amb les intervencions de Josep Maria Vallès,
catedràtic de Ciència Política i
de l’Administració a la UAB i
conseller de Justícia de la

Generalitat de Catalunya en el
període 2003-2006; Juan
José López Burniol, notari, que
ha estat vocal del Grup de treball
Bon
Govern
i
Transparència Administrativa
de la Generalitat de Catalunya;
i també s'ha convidat els representants dels grups parlamentaris per participar en una fila
“0” des d'on podran exposar
breument els seus plantejaments pel que fa a la transparència. Joan Coscubiela, secretari general de CCOO de
Catalunya, clourà l’acte.
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Sindicats i patronals emplacen al Govern a
actuar en el tema de la formació professional
CCOO de Catalunya, UGT i les patronals hem demanat conjuntament al Govern de la
Generalitat que actuï de manera coordinada i eficient en tot el que fa referència a la
formació professional (FP).
En aquest sentit hem presentat
una proposta conjunta amb 10
mesures estratègiques per
incloure en el marc de l’Acord
estratègic. L’objectiu és acabar
amb les descoordinacions
observades pel que fa a les
actuacions dels departaments
d’Educació i Treball en aquest
tema cabdal pel que fa a la
consecució d’un canvi en el
model productiu del nostre
país.
En nombroses ocasions hem
manifestat la nostra preocupació per la situació de la FP a
Catalunya i creiem que ha arribat l’hora de definir un model
d’FP de qualitat, gestionat per
un organisme únic amb competència directa sobre el conjunt de la FP, tant la inicial,
com la ocupacional i la contínua, i que efectuï la planificació, les qualificacions i l’avaluació, entre d’altres competències, i acabi amb l’actual

En el transcurs del Consell Ordinari de la
Federació d’Ensenyament portat a terme
el dia 16 d’octubre, Josefina Pujol va deixar la secretaria general per passar a
exercir de coordinadora de l’Àrea Pública
de CCOO de Catalunya.
En el seu lloc s’incorpora Montse Ros,
que fins al moment ocupava la Secretaria
d’Organització de la Federació.
Aquests canvis formen part de dos
objectius bàsics de CCOO, que són, d’una
banda, enfortir l’Àrea Pública del sindicat
i, de l’altra, impulsar les propostes de
treball que planteja la Federació
d’Ensenyament de cara al seu proper
congrés ordinari.

Constituïda la mesa contra la
sinistralitat a la construcció
situació de dispersió de competències existents.
Es tracta, en definitiva, de propostes com ara la de l’organisme únic de gestió, d’establir
centres integrats, i amb la planificació de l’oferta formativa,
donar eficiència als importants
recursos existents i fins ara
malbaratats o utilitzats insuficientment.
Es tracta d’abordar temes com
ara la manca de correspondència entre l’oferta formativa i les
demandes del mercat laboral;
la desconnexió entre la forma-

ció professional inicial i la formació per a l’ocupació; o la
coordinació insuficient entre
els diferents departaments del
Govern i la inexistència d’un
sistema integral d’informació i
orientació professional.
Cal remarcar la importància del
fet del consens de tots els
agents socials i econòmics de
Catalunya respecte a tot un
seguit de propostes. Ara el
Govern de la Generalitat té la
responsabilitat de fer viables les
propostes i donar un fort impuls
a aquest tema estratègic.

CCOO de Catalunya proposa la creació de nous
títols de transport públic
Emmarcat en el compromís de CCOO de
canviar el model hegemònic de mobilitat fins
a aconseguir una
mobilitat sostenible,
segura i saludable, el
sindicat proposa la creació de nous títols de
transport col·lectiu,
amb uns preus més
competitius, que afavoreixin
l’ús del transport públic.
Aquests títols haurien de ser
aplicables a la totalitat del

Relleu a la Federació
d’Ensenyament

territori de Catalunya i a tots
els transports i operadors
(excepte els d’oci i turístics).
Els nous títols proposats són:
la T-Laboral (títol anual de

transport unipersonal
vinculat a la mobilitat
obligada per motius laborals); la T-Escolar (targeta
gratuïta unipersonal per a
estudiants fins a 16 anys,
vàlida durant el curs
escolar); la T-Estudiant
(títol unipersonal per
estudiants de 16 a 25
anys vàlida durant el curs
escolar, descompte 50%), i la
T-Social (tarifes gratuïtes o
reduides per als col·lectius
amb rendes baixes).

El passat 15 d’octubre els agents socials
del sector de la construcció es van reunir
amb el Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per constituir la
Mesa contra la sinistralitat.
En aquesta trobada, van ser-hi presents
els representants de la Federació de
Construcció i Fusta de CCOO de
Catalunya, així com la UGT, l’Associació
de Promotors, la Cambra de Contractistes
i els Gremis de Constructors.
Aquest organisme vol elaborar un diagnòstic de la situació del sector, per tal de
combatre’n els accidents i fer un seguiment de l’aplicació de la nova Llei de la
subcontractació.

Es convoquen dos dies de vaga al
sector carni
L’assemblea conjunta de delegats del
sector carni de CCOO de Catalunya i UGT,
que es va dur a terme el passat dia 26
amb l’assistència de més de 300 persones, va ratificar la vaga de dos dies prevista per als propers 5 i 6 de novembre.
El motiu de la vaga és la paralització de
les negociacions del Conveni estatal del
sector, en què la patronal rebutja punts
com ara els increments salarials proposats pels sindicats o la incorporació de la
Llei d’igualtat. A més, la patronal pretén
buidar de contingut la revisió salarial i
suprimir l’article del Conveni sobre el
plus de soroll. Un cop finalitzada l’assemblea, els participants van iniciar una
manifestació que es va dirigir cap a la
seu de la patronal, FECIC.

Mor Jordi Martí Peralta, fundador
de CCOO a Lleida
CCOO de Catalunya lamenta la mort de
Jordi Martí Peralta, que va ser fundador
del sindicat a Lleida, el passat 25 d’octubre. En Jordi era secretari d’Organització
de la Unió Intercomarcal de Lleida i secretari general del Metall d’aquesta Unió.

Llu!ta
obrera digital

4

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm 25· dilmecres 31 d’octubre de 2007

En el marc del V Fòrum ISTAS de Salut Laboral celebrat els dies 24, 25 i 26
d’octubre a Barcelona

Es presenta una enquesta que demostra
l’elevada exposició de la població laboral
espanyola a riscos psicosocials a la feina
Recentment, ISTAS (Institut
Sindical de Treball, Ambient i
Salut), la Fundació de CCOO, ha
realitzat una enquesta, d’àmbit
espanyol, sobre l’exposició laboral als riscos psicosocials i la
seva repercussió sobre la salut.
Els resultats d’aquest estudi destaquen que una part important
de la població espanyola està
exposada a nivells de riscos psicosocials elevats, entre ells les
demandes elevades, un control
sobre la feina i un suport escassos. Així mateix, l’estudi evidencia que en les exposicions laborals s’observen clares desigualtats socials, de manera que els
treballadors amb feines menys
qualificades estan més exposats
que no pas tots els altres a patir
riscos de salut, mentre que els
que ocupen llocs de comandament i direcció també ho estan,
però molt menys.
Les desigualtats són més fortes
quan s'analitzen les condicions
laborals de les dones i dels joves,

que estan més exposats a patir riscos de
salut per la prevalença notablement més
gran de doble presència a la feina i a
casa, poc control
sobre els temps de
treball, poca autonomia i escasses possibilitats de desenvolupar habilitats en l'ocupació.
Un 24% de dones
treballadores
a
Espanya, el percentatge més alt de la UE dels quinze, tenen una ocupació d'alta
tensió i estan exposades a altes
exigències, baixes possibilitats
de desenvolupar les seves habilitats i una major probabilitat de
patir hipertensió i depressió.
CCOO reclama a l'Administració
catalana que, a l'hora de registrar els plans de seguretat i salut
a la feina de les empreses, es
constati si es tenen en compte

els riscos psicosocials derivats
de l'organització del treball.
Aquesta enquesta va ser presentada en el marc del V Fòrum
ISTAS de Salut laboral que va
tenir lloc a Barcelona els dies 24,
25 i 26 d’octubre i que va comptar amb importants especialistes
d’arreu del món. Trobareu tota la
informació
al
web
http://www.istas.net/web/ind
ex.asp?idpagina=3238

Inici de les obres dels pisos
de protecció oficial a Constantí (Tarragona)

La cooperativa de CCOO de Catalunya,
Habitatge Entorn, va col·locar la primera

pedra dels 73 habitatges de protecció oficial
que es començaran a construir al sector
Ravassols, de Constantí (Tarragona). Aquest
sector ha estat promogut i urbanitzat amb la
participació majoritària d’Habitatge Entorn i
constitueix un nou eixample de la ciutat,
amb serveis i equipaments de qualitat.
L’acte va comptar amb la presència de
Cristóbal Ramírez, alcalde de Constantí;
Jordi Llorens, director de Serveis de CCOO
de Catalunya; i Jaume Pros, secretari general de CCOO de les comarques tarragonines.

CCOO denuncia l’ERO
presentat per
Mercedes Benz
La Federació Minerometal·lúrgica de
CCOO de Catalunya ha expressat el
seu rebuig a la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació (ERO)
per part de Mercedes Benz. Això suposa la rescissió dels 420 llocs de treball
que té la planta del barri de Sant
Andreu, a Barcelona.
CCOO i el Comitè d’Empresa exigeixen
a la Direcció que plantegi una alternativa industrial viable, que garanteixi la
continuïtat de la factoria barcelonina i
eviti els acomiadaments.
Per això han
establert
un
calendari amb
diverses jornades de vaga al
mes d’octubre i
manifestacions
en defensa de
l’ocupació,
actes als quals
CCOO ha donat suport.
Entre aquestes mobilitzacions, la plantilla també va fer una donació massiva
de sang a l’Hospital Clínic i va lliurar un
manifest al president del Parlament,
Ernest Benach.

Lu Biscuits condemnada
per haver discriminat
una empleada
CCOO ha assessorat una treballadora
de Lu Biscuits de Granollers a qui l’empresa va rebaixar càrrec i sou quan va
sol·licitar reducció de jornada per
maternitat.
La treballadora era responsable d’una
línia d’envasament de galetes i tenia al
seu càrrec 15 persones. Quan va
demanar la reducció de 4 hores per
cuidar el seu fill, la Direcció la va
acceptar però la van relegar a fer feines d’oficial de primera i li van reduir
el sou.
Ara, aquesta sentència pionera del
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha posat de manifest una
situació de discriminació per raó de
sexe. Per això s’ha condemnat Lu
Biscuits a indemnitzar la treballadora i
a permetre que continuï desenvolupant
les seves tasques directives, a mitja
jornada, però cobrant el salari proporcional segons la seva categoria.

