Llu!ta
obrera digital
butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm. 31 · divendres 15 de febrer de 2008

CCOO davant les eleccions del 9 de març
CCOO de Catalunya volem oferir elements de reflexió davant les eleccions generals que es
celebren el proper 9 de març

editorial
Eleccions: xecs,
bisbes i xenofòbia
Ja ha començat la cursa per a
les eleccions del 9 de març i, de
moment, de forma preocupant.
Vegem-ne tres exemples:
1) Ens tracten com a clients i no
com a ciutadans. Els principals
partits s’han embarcat en una
carrera de rebaixes fiscals.
Sembla com si ens volguessin
comprar o com si ens proposessin ofertes de comptes bancaris.
Per què no diuen que menys
recaptació fiscal comporta
menys serveis públics i socials?

Ho fem des de la nostra posició
de sindicat de classe i nacional,
des de la independència d’organització sindical plural i diversa,
que mai no ha estat indiferent
davant les polítiques, ni equidistant amb relació als valors que
com a sindicat propugnem per a
la nostra societat.
CCOO creiem en la importància
de la participació ciutadana, i per
això fem una crida al conjunt de
treballadors i treballadores a una
participació activa i conscient en
el procés electoral. Necessitem
més política, entesa com a
govern col·lectiu de la societat, i
més participació de la ciutadania
en tots els àmbits socials.
Segons el nostre parer, hi ha dos
temes fonamentals que haurien
de centrar el debat del proper
procés electoral: a) quin model
de desenvolupament econòmic i
social necessitem; i b) quin és el
model d’Estat i quin desplegament ha de tenir en els propers
quatre anys.

Un model de desenvolupament
econòmic basat en la cohesió
social
CCOO defensem la necessitat
d’un model de desenvolupament
que no estigui basat en el creixement sense més, sinó que faci de
l’equitat social i la sostenibilitat
elements clau per a l’eficiència
econòmica i la cohesió social del
nostre país.
Necessitem polítiques públiques
eficients, que incentivin una economia més productiva, en què la
indústria, els serveis amb valor
afegit i el sector exterior guanyin
protagonisme davant els sectors
especulatius.
Les polítiques públiques han d’incidir en la reducció i la racionalització del consum i la demanda de
béns bàsics, com els energètics,
el territori o l’aigua.
Les polítiques públiques orientades a la millora de la qualitat de
l’ocupació han de ser una prioritat, especialment en la qualitat
dels salaris. Volem que el salari

mínim interprofessional se situï,
en la propera legislatura, per
sobre dels 1.000 euros mensuals.
Cal evitar que el canvi de cicle
castigui especialment els sectors
amb menys protecció, entre els
quals hi ha la població immigrada, que ha estat cridada al nostre
país a cobrir les mancances de
mà d’obra local. Això s’ha d’encarar amb polítiques de cobertura i protecció social universals i
amb polítiques específiques que
impedeixin l’aparició de més
segregació.
Cal prioritzar el ple desenvolupament de la Llei d’igualtat, especialment pel que fa a l’àmbit de
les empreses.
La llengua ha de ser un factor d’identitat i alhora de cohesió
social. L’acceptació del caràcter
multilingüe de la societat espanyola i de la catalana és la gran
assignatura pendent del conjunt
de la societat i dels poders
públics.
(continua a la pàgina següent)

2) L’Església en campanya. Com
si entréssim en el túnel del
temps els jerarques de l’Església
catòlica intenten imposar els
seus punts de vista en la vida
política i social de tota la ciutadania. Quant haurem d’esperar
per viure en un estat plenament
laic?
3) La dreta fa campanya amb la
xenofòbia. La dreta espanyola i
també la catalana han decidit
utilitzar la por de la immigració
com a eslògan electoral. Culpar
el que és diferent, en especial
els immigrants, de tots els problemes ha estat sempre el
recurs demagògic de l’extrema
dreta. Acceptarem els brots de
xenofòbia i racisme en la nostra
vida social i política?
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més.....
CCOO demana a Sony que presenti un
pla de futur per a Viladecavalls
El Comitè d’Empresa de Sony vol conèixer
el pla industrial de futur per a la planta de
Viladecavalls, després que la Direcció hagi
anunciat la subcontractació del servei de
suport a la microinformàtica, i l’acomiadament de tres treballadors d’aquesta àrea,
ignorant els acords vigents a la fàbrica i,
fins i tot, el mateix Estatut dels treballadors. L’empresa, a més, ha confirmat que
podria haver-hi més baixes. El Comitè
també denuncia la negativa de la Direcció
de mostrar-los el pla d’acomiadaments
que estan seguint. Altrament, se sospita
que l’abast del problema sigui més gran, ja
que es tem que la intenció de la companyia sigui acabar amb la producció a la
planta de Viladecavalls. Els representants
dels treballadors demanen a Sony informació sobre la situació real i els plans previstos per a aquesta fàbrica, així com una
sortida negociada al conflicte.

S’obre un procés de negociació a
Nissan
La Direcció de Nissan i els sindicats amb
representació en el Comitè d’Empresa han
arribat a un acord mitjançant la mediació
del Departament de Treball. Amb aquest
acord s’obre un procés de negociació, de
10 dies, que permetria evitar els acomiadaments previstos amb l’aplicació de
diverses mesures, com ara flexibilitat per
adaptar la producció, pròrroga del període
establert per acollir-se a les baixes voluntàries (fins ara s’hi han acollit 111 persones) i recol·locacions internes. CCOO valora positivament un acord que implica que
Nissan no presentarà l’expedient de regulació d’ocupació mentre duri el procés de
negociació.

Se signen les taules salarials del
Conveni de metal·logràfiques
S’han signat les noves taules i annexos
salarials per al 2008 del Conveni de
metal·logràfiques de Catalunya —que
afecta uns 1.600 treballadors— amb un
increment del 4,7% respecte a l’any anterior. Aquest increment surt de la suma del
2,2% (que és la diferència entre l’IPC real i
l’IPC previst pel Govern per al 2007) més
el 2% de l’IPC previst per al 2008 més el
0,5% d’increment previst en el Conveni.

(ve de la pàgina anterior)

CCOO propugnem unes polítiques públiques que garanteixin drets d’accés universal per
a la ciutadania, que tinguin
mecanismes de finançament
justos i equitatius a partir de
mesurar les rendes de les persones. Rebutgem les polítiques d’ajudes o xecs que no
garanteixen drets. La propera
legislatura ha de fer efectiu el
ple desenvolupament del nou
sistema d’atenció a la dependència.
És imprescindible l’increment
dels recursos per a polítiques
públiques d’habitatge, i polítiques fiscals que afavoreixin
l’ús social de l’habitatge i
penalitzin el mal ús social de
la propietat privada sobre l’habitatge i especialment el sòl.
Desenvolupar l’Estatut i
aplicar un nou model de
finançament
En els propers quatre anys
s’ha de garantir el ple desenvolupament de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, el
nou model de finançament i

l’aplicació del nou sistema de
distribució de recursos pel
que fa a les infraestructures.
Ningú no pot negar la necessitat d’un nou model de
finançament
autonòmic.

Necessitem un nou model que
millori la suficiència fiscal i
també la responsabilitat fiscal
de les comunitats autònomes
que posi punt i final a una
injustícia que afecta la ciutadania de Catalunya i altres
comunitats autònomes de
règim fiscal comú, que rebem
menys ingressos per càpita
per gestionar les mateixes
competències homogènies.
Un nou sistema de finançament autonòmic hauria d’orientar-se a garantir el princi-

pi de “a cadascú segons les
seves necessitats, a cadascú
segons el seu esforç”.
Una fiscalitat justa i suficient per al benestar social
La millora del finançament és
una condició imprescindible,
però, alhora, insuficient. Cal
un canvi de mentalitat important amb relació al sistema
fiscal. No és possible continuar dient que s’ampliaran
drets i serveis i, alhora, que es
reduiran els impostos. Les
polítiques fiscals dels diversos governs espanyols i autonòmics han fet el nostre sistema fiscal més injust, més
ineficient i amb clars riscos
d’insuficiència. S’ha de treballar per generar polítiques de
cooperació, de coordinació i
d’harmonització entre comunitats autònomes, que, sense
impugnar els avenços en
autonomia fiscal, impedeixin
la pugna actual per la desfiscalització dels impostos vinculats al capital i a la propietat, que minven la capacitat
fiscal i fan el sistema fiscal
més injust.

CCOO identifica 300 empreses
obligades a aplicar plans de mobilitat
300 empreses del Barcelonès, el
Baix Llobregat, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental
estan obligades a aplicar plans
de mobilitat per als treballadors,
d’acord amb el Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de
l’aire de la Generalitat. Es tracta
d’empreses de més de 500 treballadors i centres administratius públics de més de 200, que
han de dotar-se aquest 2008
d’uns plans de mobilitat sosteni-

ble (que s’hauran d’implantar
abans del final de 2009), i que
s’espera que hagin reduït les
emissions d’òxid de nitrogen i
partícules en suspensió en un
35% l’any 2010. Des de CCOO
es vol promoure la participació
sindical en els plans de mobilitat; dotar els delegats de la
informació necessària per proposar solucions i participar en la
confecció dels plans. Les propostes de CCOO passen per l’es-

tabliment de transport públic als
polígons, afavorir l’accés en
bicicleta o bonificar els treballadors per l’ús del transport públic
o el cotxe compartit, entre d’altres. Com a mostra de l’interès
que ha despertat aquest tema,
cal destacar l’èxit de participació
en la jornada sobre els plans de
mobilitat d’empresa que va
organitzar el sindicat, i que va
comptar amb la presència de
més de 200 delegats.
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El 90% a l’eduació infantil i primària i als centres de formació de
persones adultes i el 70% a secundària

CONTRA LA VAGA DEL SINDICAT
DE METGES

Seguiment massiu de la vaga
d’ensenyament d’ahir
El conseller Maragall haurà de reconsiderar el seu Projecte de llei d’educació
de Catalunya, després de l’èxit de la vaga.

Ara cal reobrir un procés de
diàleg real, entre la
Conselleria d’Educació i els
agents socials, per tal de restablir el consens social del
Pacte Nacional per a
l’Educació i fer possible una
autèntica llei de país, que ha
de respectar els cinc eixos
essencials del PNE, que són,
en primer lloc, la creació d’un
únic servei públic educatiu,
basat en la igualtat de drets i
deures dels alumnes i les
famílies i la igualtat de drets i
deures de tots els centres
educatius. Això significa
posar punt i final a la situació
de dualització i segmentació
del sistema educatiu català,
que segrega l’alumnat en
funció del seu origen, del
nivell d’ingressos de les
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La vaga de l’ensenyament
que va tenir lloc ahir dijous,
14 de febrer, va ser tot un
èxit. Segons els sindicats
convocants, el seguiment va
arribar al 90% a l’educació
infantil i primària i als centres
de formació de persones
adultes, i d’un 70% a secundària, fet que es va veure
reflectit en la gran manifestació que va tenir lloc al migdia pels carrers de
Barcelona. També van participar en la jornada de vaga
les llars infantils, els treballadors i les treballadores del
lleure educatiu i el professorat dels centres privats- concertats, amb un seguiment
del 30%.
famílies i del nivell educatiu
dels alumnes.
En segon lloc caldrà garantir
a totes les famílies la gratuïtat real de l’etapa educativa
obligatòria fins als 16 anys,
cosa que suposa trencar progressivament amb les quotes
obligatòries que avui paguen
de manera il·legal les famílies que opten pels centres
privats concertats.
En tercer lloc, caldrà impulsar la millora de l’etapa no
obligatòria de 0–3 anys, que
és clau per a les famílies i el
nens. I regular les activitats
socioeducatives que es fan
en els centres educatius.
En quart lloc, serà necessari

garantir la igualtat de drets
laborals i professionals de
tots els professionals dels
centres que formen part del
servei públic educatiu, siguin
públics o privats concertats.
I finalment, en cinquè lloc,
caldrà incrementar progressivament la despesa en educació, no sols en termes
absoluts, sinó també per
alumne, fins a situar-la en el
6% del PIB de Catalunya.
Començar de nou no significa començar de zero, ja que
es tracta d’iniciar un diàleg
sobre la base dels compromisos i els consensos del
Pacte
Nacional
per
l’Educació, que la Conselleria
està llençant per la finestra.

La Federació de Sanitat de CCOO de
Catalunya, juntament amb els sindicats
UGT i CATAC-CTS-IAC, s’ha oposat a la
vaga als centres d’atenció primària
(CAP) adscrits a l’Institut Català de la
Salut (ICS) a Barcelona, convocada pel
Sindicat de Metges de Catalunya el
passat dia 12 de febrer.
Els convocants es queixaven del gran
nombre de pacients que han d’atendre
i del “procés d’ampliació dels horaris”
dels CAP. La Federació de Sanitat
recorda que ja existeix el compromís
del Departament de Salut de la
Generalitat de reduir els pacients
assignats. Es tracta d’un compromís
recollit en el II Acord de la Mesa
Sectorial, que el Sindicat de Metges no
va voler signar.
De la mateixa manera, aquest pacte
estableix un sistema pel qual els professionals han d’acordar amb la
Direcció dels CAP la distribució de la
jornada de treball. CCOO, UGT i CATAC
entenen que la societat no es mereix
aquesta actitud, i per això no han donat
suport a la vaga.

JORNADA SOBRE LA VIGILÀNCIA
DE LA SALUT
Les federacions de Serveis i
Administracions Públiques (FSAP) i de
Comunicació i Transport (FCT) han convocat una jornada per parlar de les
contingències professionals i la vigilància de la salut en els seus sectors.
Aquesta jornada conjunta tindrà lloc el
divendres 22 de febrer, a la sala d’actes de la seu de CCOO a Barcelona. Al
llarg del matí es tractarà sobre les
malalties professionals, sobre el nou
marc legal, sobre algunes experiències
sindicals en malalties i contingències
professionals o sobre les propostes del
que queda per fer en matèria de salut
laboral.
En les sessions intervindran Manel
Fages i José Luis Moure, secretaris
generals de FSAP i FCT, respectivament, i altres ponents experts en la
salut dels treballadors i treballadores
dels sectors de les administracions
i les empreses de comunicació i
transport.
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CCOO guanya les eleccions sindicals a
Catalunya durant 30 anys seguits
no qualificats i de funcionaris.
Per al proper 2 d’abril hi ha convocada una assemblea nacional
de delegats i delegades a
l’Auditori del Fòrum de
Barcelona per celebrar aquests
resultats, que marquen la fita
històrica de CCOO d’haver guanyat les eleccions sindicals durant
30 anys ininterrompudament.
al 2,21%, de 168 a 550 delegats.
Per trams d’empresa, CCOO puja
a tots els trams, excepte entre 6 i
49 treballadors on pràcticament
es manté igual. En empreses de
50 a 250 treballadors, el nostre
sindicat passa de 10.660 delegats a 12.265, en empreses de
251 a 500 treballadors, CCOO
passa de 2.232 a 2.685 delegats,
i en empreses de més de 500
delegats CCOO incrementa el seu
nombre i passa de 2.001 a 2.229
delegats. CCOO guanya clarament en els sectors de tècnics i
d’administratius, d’especialistes i

MAJORIA
ABSOLUTA
A
ANTONIO PUIG
CCOO ha assolit uns resultats
espectaculars en la important
empresa de cosmètica Antonio
Puig, de Barcelona, on el nostre
sindicat ha aconseguit 10 delegats, per 3 de la UGT i 1 independent. Cal dir que fa quatre
anys CCOO va obtenir 3 delegats, per un de la UGT i 9 independents. També en les eleccions parcials de l’empresa de
Polinyà, al Vallès Occidental,
Ilpea División Tubos, CCOO ha
aconseguit 6 representants.

CCOO defensa un canvi radical en el model de competitivitat

Augmenta l’atur a tots els sectors
productius i territoris
Les darreres dades de l’atur
han revelat uns mals resultats
que feia molt de temps que no
es veien. CCOO de Catalunya fa
mesos que adverteix que no és
sostenible un model de creixement econòmic com el que hem
tingut els darrers anys.
S’evidencia que s’està esgotant
el model productiu amb el qual
s’ha experimentat el creixement en el mercat de treball
darrerament.
D’una banda, els resultats de
l’enquesta de població activa
(EPA) del quart trimestre de
2007 constaten l’augment continuat de la població ocupada,

però sense que es redueixi la
taxa d’atur, que continua
situant-se en el 6,6%. De l’altra, les dades de l’atur el gener
de 2008 marquen un fort creixement respecte al gener de
l’any anterior, ja que s’arriba a
282.897 persones aturades a
Catalunya.
Per això, en aquest escenari,
CCOO considera que cal un
compromís de l’empresariat
català per canviar el model productiu: s’ha de millorar la qualitat de l’ocupació i reduir l’elevada temporalitat. També és
essencial que la Generalitat
reforci la Inspecció de Treball:

La Federació de Construcció de CCOO
ha denunciat, davant la Inspecció de
Treball, el Ministeri de Foment, ADIF i
Sacyr per obligar els treballadors de
les obres de l’AVE a fer torns de 12
hores durant els 7 dies de la setmana.
CCOO ha demanat a la Inspecció que
s’aixequi acta d’infracció per cada un
dels treballadors els drets dels quals
s’han conculcat, es comprovi el salari
percebut per cada empleat i, si cal,

© MJ Mora

Ja es coneixen les dades definitives de les eleccions sindicals a
data de 31 de desembre de
2007, en les quals es confirma
la victòria de CCOO de
Catalunya que ja celebra els 30
anys com a primer sindicat de
Catalunya. CCOO ha aconseguit
un 44,10% de la representació
amb 24.916 delegats, la UGT arriba al 40,92% amb 23.122 delegats, i els altres aconsegueixen el
14,98% amb 8.464 delegats.
Si fem una comparativa dels
darrers quatre anys, veurem com
CCOO ha passat del 43,86%
(22.646 delegats) el 2003 al
44,10% (24.916 delegats) el
2007. En conjunt, els dos sindicats majoritaris han crescut en
representativitat.
Dues dades destacables són el
creixement en el nombre de
dones delegades, que passa del
31,24% al 34,09%, de 7.074 a
8.494, i del nombre de delegats
immigrants, que passa del 0,74%

CCOO denuncia que els
treballadors de les obres de
l’AVE fan torns de 12 hores

s’aixequi acta de liquidació de quotes
a la Seguretat Social. No és la primera
vegada que CCOO denuncia l’existència d’una situació de risc greu en les
obres de l’AVE a Barcelona generada
pel promotor, en el primer cas davant
l’intent desesperat de la ministra Álvarez de fer arribar el TAV a Barcelona el
21 de desembre. I ara, novament, es
condiciona la finalització de les obres
de l’AVE a la campanya electoral,
posant fins i tot en risc la salut i la
seguretat dels treballadors.

Mobilització pels drets
laborals i sindicals a Andorra

cal limitar l’encadenament de
contractes i controlar l’economia submergida, i apostar per
la reforma de l’FP.
Igualment, davant la ralentització d’alguns sectors productius,
com la construcció, CCOO creu
que cal incentivar polítiques
d’inversió públiques que estimulin noves ocupacions en
altres sectors, com l’industrial o
l’atenció a les persones.

Els sindicats CCOO, UGT i USOC, conjuntament amb els sindicats francesos,
han convocat demà dissabte una jornada d’acció informativa a les fronteres amb Andorra, on es reivindicaran
els drets laborals i la llibertat sindical,
inexistents actualment en aquest país.
Amb aquesta acció es vol donar suport
a la Unió Sindical d’Andorra en la seva
lluita en defensa dels drets socials i
sindicals i contra el projecte de lleis
laborals que el govern andorrà vol
aprovar en el mes de març i que vulnera les normes i els drets internacionals en matèria laboral. La convocatòria és a les 11 hores en el punt fronterer d’Andorra amb Catalunya de la
Farga de Moles (C14).

