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Sota el lema “Fem organització, conquerim drets,
construïm solidaritat”

CCOO de Catalunya celebrarà el seu
9è Congrés els dies 3 i 4 de desembre
al Palau de Congressos de Barcelona

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya ha
aprovat les dates de celebració del 9è Congrés de
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Aquest
congrés se celebrarà els dies 3 i 4 de desembre al

Palau de Congressos de Barcelona. El Consell va
aprovar, també, el lema amb tres idees força:
fem organització, conquerim drets, construïm
solidaritat. La imatge del Congrés és la que
acompanya aquest article i a la qual ja us podeu
anar acostumant.
El Consell Nacional ha donat també el tret de sortida al debat dels documents congressuals i a la
proposta de modificació dels Estatuts de CCOO de
Catalunya, i es van aprovar les normes i el calendari d’aquest 9è Congrés.
Els documents congressuals que s’han de debatre
es presenten com a programa d’acció del 9è
Congrés i porten per títol “CCOO, un sindicat que
agrupa interessos, conquereix drets i impulsa
valors”. Tots els afiliats i afiliades de CCOO de
Catalunya podran participar en assemblees d’empresa o de sector i podran escollir els seus representants al Congrés, o ser escollits si volen ser
delegats o delegades i participar directament al
Congrés. Des de Lluita Digital us animem a participar en el procés congressual, ja que tots i totes sou
importants a l’hora de definir l’estratègia i el futur
del nostre sindicat per als propers quatre anys.

S’obre la matrícula a l’Escola
d’Adults de CCOO
Del 18 al 27 de Juny restarà oberta la preinscripció als cursos
que l'Escola d'Adults del sindicat, el Centre de Formació
d'Adults Manuel Sacristán de CCOO de Catalunya, iniciarà a
partir del proper Setembre.
A la web de l'Escola podeu trobar la relació de cursos i els
horaris de Secretaria: www.ccoo.cat/escolaadults

editorial
Europa,
retrocés en drets
La recent directiva sobre “retorn
de les persones immigrades”,
aprovada pel Consell de la
Comunitat Europea és un pas
enrere pel que fa a la creació d’un
model d’Europa basat en el respecte als drets de les persones. En
aquest moment només queda l’esperança que el Parlament Europeu
pugui parar els peus a una directiva que endureix la política envers
la immigració.
Aquesta no és l’única directiva en
curs que estableix regressió en els
drets de les persones. Està en
marxa una nova directiva sobre
temps de treball que pretén que es
pugui allargar fins a 65 hores el
temps de treball setmanal.
És evident que no són bones notícies, que és alarmant la nova
legislació que els països de la UE
estan establint darrerament. Però
no ens pot sorprendre: la Unió
Europea és el que són els seus
països membres, i darrerament
estem assistint a l’hegemonia de
la dreta en el marc europeu.
Només cal mirar Itàlia per fer-nosen una idea.
Enfront d’aquesta situació, cal que
la Confederació Europea de
Sindicats prengui bona nota. I el
proper 7 d’octubre, la mobilització de
la Jornada
Mundial pel
Treball
Digne pot
ser una
bona ocasió
per deixar clara la
nostra oposició al
retall de drets en l’àmbit de la
Unió Europea.
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més.....
Els delegats del comerç, convençuts
d’aconseguir els dos dies de descans
setmanal
El passat dia 3 va tenir lloc l’Assemblea
General del sector de Comerç i Hostaleria
de CCOO de Catalunya. Els delegats i delegades van sortir de l’acte amb la certesa
que enguany aconseguiran els dos dies de
descans a la setmana de què gaudeixen la
immensa majoria de treballadors en
aquest país. D’aquesta manera, CCOO continuarà amb les mobilitzacions en el sector
—no es descarta, fins i tot, la convocatòria
d’una vaga per Nadal— fins que es trobi
una solució definitiva al conflicte.

CCOO presenta 32 al·legacions a l’avantprojecte
de la Llei d’educació de Catalunya
CCOO ha reiterat, un cop més, el seu compromís amb el servei públic educatiu i
exigeix al Departament una autèntica negociació de la Llei d’educació de Catalunya.
En aquest sentit, el passat 2
de juny, dia en què acabava el
termini per presentar al·legacions a l’avantprojecte de la
LEC, CCOO va lliurar al
Departament d’Educació un
document amb 32 al·legacions pròpies sobre la llei.

CCOO convoca noves mobilitzacions
en l’hostaleria davant l’estancament
en la negociació del conveni
CCOO ha convocat noves mobilitzacions en
l’hostaleria a causa del distanciament
manifest amb la patronal en la negociació
del conveni del sector. Aquestes diferències són evidents en temes com l’establiment d’un salari base no inferior a 1.000
euros en les 5 taules salarials per a totes
les categories; en l’increment salarial per a
les taules que preveuen salaris inferiors
als de Barcelona o en l’externalització de
serveis en el sector. Per tot això, CCOO ha
decidit continuar amb les mobilitzacions
per tractar d’aconseguir els drets i les condicions de treball que mereixen els treballadors i les treballadores.

El zoo de Barcelona, en perill
El comitè d’empresa del zoo de Barcelona
ha alertat de la situació de perill que travessa pels plans urbanístics de
l’Ajuntament.
Els treballadors i treballadores critiquen la
reducció de la superfície: està previst que
s’ampliï el Parlament de Catalunya i que
es faci un aparcament privat, a banda de
fer un projecte urbanístic de poc avantatge
per al ciutadà. De les tretze hectàrees
actuals es passaria a només cinc.
El comitè ja ha demanat una reunió amb
l’alcalde i ha posat en funcionament una
pàgina web per signar a favor d’un zoo de
qualitat: wwww.salvemoselzoo.org.

CCOO hem dividit les nostres
al·legacions en dos apartats:
16 al·legacions de consideracions generals sobre la
LEC, i 16 respecte a aspectes
i articles concrets de la
mateixa LEC.

CCOO hem volgut deixar molt
clar en aquestes al·legacions
aspectes que considerem
bàsics i fonamentals de la
futura LEC.
Aspectes bàsics de la LEC
per CCOO de Catalunya
- La LEC ha de definir el projecte educatiu de Catalunya.
- La LEC ha de regular les
condicions materials i les
condicions laborals dels treballadors i treballadores de
l’educació infantil (0-3) i del
lleure educatiu.
- La planificació ha de ser el
principi que regeixi la gestió
dels recursos destinats al
conjunt del sistema educatiu,
i el seu responsable és el
Departament d’Educació.
- Tots els centres del servei
públic educatiu s’han de regir
pel principi de la coeducació,
i l’agrupament de l’alumnat
ha de ser mixt.

- S’ha d’establir a Catalunya
un estatut de la funció educativa, que dignifiqui tots
els i les professionals que hi
treballen, recollint el conjunt de drets i deures de la
professió.
- El conjunt de drets relacionats amb les condicions
laborals de la funció pública
docent i el “personal educatiu complementari” han de
ser eliminats del títol VII perquè suposen una extralimitació de les seves funcions.
- La LEC ha de deixar suficientment clar que el
Departament d’Educació és,
a la vegada, administració
educativa de tot el sistema
educatiu, i titular dels centres públics que gestiona.
- Cal el compromís que en
cap cas no es buscaran fórmules de gestió indirecta o
privatitzadores dels centres
de titularitat pública.

Eleccions sindicals

Resultats favorables a Comforsa, Grup
Assegurador de “la Caixa”, CEVA i Sorea
Les candidatures de CCOO a les
empreses
Comforsa, Grup
Assegurador de “la Caixa”, CEVA i
Sorea han sortit guanyadores en
les darreres eleccions sindicals.
Sumant els tres centres de treball
que Comforsa, productora d’elements forjats, té al Ripollès, CCOO
aconsegueix 17 delegats, mentre
que UGT redueix la representació

a 8 i USOC aconsegueix 2 delegats. D’altra banda, a les companyies del Grup Assegurador de
“la Caixa” (VidaCaixa, AIE,
SegurCaixa,
AgentCaixaBarcelona i AgentCaixa-Madrid)
CCOO té 29 representants, davant
de 4 independents i 2 d’UGT.
A CEVA (antiga TNT) de Subirats, a
l’Alt Penedès, CCOO obté 5 dels 9

membres del comitè: torna a
repetir la majoria absoluta en
aquesta empresa dedicada a la
logística i el transport. Finalment,
a Sorea, que facilita serveis de
subministrament d’aigua, CCOO
guanya en les eleccions celebrades a la província de Girona, amb
5 representants, davant dels 3 de
CSC i 1 de CSIF.
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Proposa la interconnexió de les conques internes dels rius i la
creació de 2 dessalinitzadores més

CCOO reclama un pacte territorial, social
i polític per a la gestió de l’aigua
Tot i que l’alerta per la sequera
ja ha passat, i, si més no de
moment, està garantit el subministrament a la
població, continua sent
necessària una nova
política d’aigua, sostenible i amb garanties de
subministrament.
En aquest sentit, CCOO
de Catalunya aposta per
connectar la conca de
l’Ebre i les conques
internes de Catalunya.
La connexió es faria per
dos punts: el ja existent
entre el curs baix de
l’Ebre i el Camp de
Tarragona, que passaria
a ser per a ús excepcional, i un de nou entre el Segre
(Rialb) i el Llobregat (la Llosa
del Cavall). Caldria, doncs, un

Pacte Nacional de l’Aigua,
necessàriament precedit per un
“Pacte de Conca”, que impli-

qués
la inversió en les
canalitzacions que han de permetre les
aportacions a l’àrea metropolitana, l’eficiència i l’estalvi en

els regadius de Ponent i mesures de política sectorial i d’infraestructures per al desenvolupament econòmic i
social de les terres de
l’Ebre i de Ponent.
TAULA NACIONAL DE
L’AIGUA
Una altra de les propostes
que CCOO portarà a la
Taula Nacional de l’Aigua
és la construcció de dues
dessalinitzadores més per
garantir l’autosuficiència. A
més, cal implementar el concepte de “banc públic de l’aigua” de cara a gestionar futures situacions d’escassetat a
les conques internes, que, d’acord amb la Directiva Marc de
l’Aigua, s’haurien de gestionar
com una sola conca.

Mobilitzacions al Cos d’Agents Rurals
L’Agrupació d’Agents Forestals
de CCOO ha iniciat un procés
de mobilització i denúncies per
la mala gestió del desplegament de les bases del Cos
d’Agents Rurals.
Actualment, molts agents rurals
de Catalunya no tenen base
comarcal o bé és un barracó. El
Departament de Medi Ambient
de la Generalitat continua inaugurant centres que no reuneixen unes mínimes condicions:

els vehicles no poden entrar-hi
perquè les portes d’accés són
petites, amb vestidors o despatxos insuficients, ubicats en
zones allunyades de les principals vies de pas...
Per CCOO, que porta 9 anys
lluitant per tenir unes bases
dignes, la situació ha arribat al
límit. Així, els agents han
començat a efectuar una sèrie
d’actuacions davant la premsa,
consistents a reproduir un dia

qualsevol de feina, a primera
hora del matí o a última de la
tarda, quan els agents es canvien de la roba forestal per la
roba de carrer.

Ha mort Joaquín Zamoro, secretari general de CCOO de
Sabadell durant els anys 70
El 2 de juny va morir el company
Joaquín Zamoro Tejeda, a l’edat
de 59 anys. Gran lluitador antifranquista, va defensar els interessos de la classe treballadora
en els àmbits sindical i polític, i

va ser regidor pel PSUC en l’equip de l’alcalde Antoni Farrés.
Militant actiu de CCOO, va ser el
secretari general de CCOO de
Sabadell en els anys 70. També
va ser un dels setze detinguts

per la celebració de l’11 de
Setembre de 1968 a Sabadell.
Zamoro havia nascut a la província de Badajoz i va arribar
amb 12 anys al Vallès
Occidental.

El Departament d’Educació
es desentén de la qualitat a
les llars d’infants
La Federació d’Activitats diverses
de CCOO de Catalunya ha denunciat
que el Departament d’Educació de
la Generalitat es desentén de la
qualitat
del servei
de neteja i
cuina que
ofereixen
les
empreses
adjudicatàries en algunes llars d’infants
dependents de l’Administració catalana, així com de l’incompliment
dels plecs de condicions de les
adjudicacions. És el cas de SIRSA,
que ha reduït el personal per estalviar costos quan en aquests plecs
de condicions, entre d’altres coses,
s’exposa el nombre de persones
que treballen a cada centre amb
noms i cognoms. El Departament
assegura que aquest tema no és de
la seva responsabilitat.

Mobilitzacions al Grupo Zeta
per reclamar més informació
en el seu procés de venda
Els treballadors del Grupo Zeta es
van manifestar pels carrers de
Barcelona davant la incertesa provocada per la falta d’informació en
el procés de venda d’aquest grup
de comunicació. Convocats per
CCOO de Catalunya, el Sindicat de
Periodistes i
els comitès d’empresa del
grup, els
treballadors es
van concentrar primer davant la seu de
l’empresa per després començar
una manifestació que els va portar
fins la plaça de Sant Jaume. Allà
van lliurar un manifest dirigit al
president de la Generalitat, José
Montilla, sol·licitant la seva intercessió davant l’empresa.
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CCOO denuncia la greu situació de
l’atenció a la dependència a Catalunya
L’Àrea Socieconòmica de
CCOO de Catalunya ha elaborat un document en què
aquest sindicat avalua el desplegament de la Llei d’atenció
a la dependència a Catalunya i
repassa els greus incompliments per manca de planificació i de previsió.
CCOO de Catalunya considera
que el Departament d’Acció
Social i Ciutadania no ha aprovat el primer any de desplegament de la llei. Tot i ser conscients que el desenvolupament d’un sistema ambiciós
com aquest és complex, creu
que el Govern no ha planificat
ni ha previst suficientment
com posar-lo en marxa. Entre
els principals incompliments,
destaquen:
El retard en el desplegament i
la manca d’informació transparent: tot i estar en vigor des
de l’1 de gener de 2007, el
desplegament de la llei no es
va iniciar fins el 21 de maig,
amb la possibilitat de presentar les sol·licituds de valoració. Així mateix, no s’ha respectat el termini màxim de 6
mesos entre la sol·licitud i l’aplicació
del
Programa
Individual d’Atenció (PIA).
Els greus incompliments en el

reconeixement del dret: per
una banda, els ens locals, responsables de l’atenció social
primària i de l’elaboració dels
PIA, estan tenint moltes dificultats en el procediment de
reconeixement del dret; a
més, s’han produït endarreriments en les valoracions (el
36% de les persones sol·licitants encara no han estat
valorades) i en els PIA (27.590
persones amb grau i nivell de
dependència que dóna dret a
atenció encara estan a l’espera del PIA).
La manca de dotació de serveis que penalitza les famílies,
i sobretot les dones cuidadores: la majoria de les prestacions que s’estan atorgant són
prestacions econòmiques per
a cures no professionals (en el
72% dels casos). Més enllà de
l’opció voluntària de tenir cura
a la pròpia llar de la persona
amb dependència, aquest fet
respon a la manca de serveis
disponibles i a l’estalvi de
costos
per
part
de
l’Administració.
No es promociona l’autonomia
personal: en contra del que
determinen la Llei de dependència i la Llei de serveis
socials de Catalunya, no s’han

S’ha incrementat l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya
(IRSC) fins a situar-se en 552,44
euros al mes (7.734,16 euros
anuals), amb mig any de retard.
L’IRSC és l’índex que serveix de
referència per a l’accés a determinats serveis o prestacions socials i
l’equivalent a Catalunya de l’IPREM
(indicador público de renta de efectos múltiples) estatal.
El Govern central va incrementar el

prioritzat els serveis que permeten gaudir de la màxima
autonomia personal. La prestació d’assistent personal no
s’està atorgant per manca de
definició de la figura de l’assistent.
La manca de coordinació i
cooperació entre administracions públiques: la Generalitat
no està aportant una informació acurada sobre el tipus de
prestació que s’ha atorgat a
les persones amb dret a ser
ateses en el Sistema
d’Informació del Sistema
d’Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD) estatal.

Josep Maria Rañé, nou president del CTESC
amb un vot particular de CCOO
CCOO de Catalunya va votar
favorablement la proposta de
Josep Maria Rañé com a nou
president del Consell de
Treball Econòmic i Social de
Catalunya (CTESC), per responsabilitat institucional i
també per consideració
envers la seva persona. No

obstant això, el sindicat va
mostrar la seva disconformitat
pel mètode de consulta utilitzat, que comporta un retrocés
en relació amb situacions
anteriors. CCOO considerava
que s’hauria d’haver optat per
una proposta més oberta, en
la qual es poguessin contras-

L’indicador de renda
de suficiència de
Catalunya se situa en
552,44 euros

tar els perfils i les característiques més adequats per cobrir
aquesta responsabilitat.
Tanmateix,
CCOO
de
Catalunya desitja èxit a Rañé
en la seva gestió i li ofereix la
seva col·laboració per continuar fent del CTESC una institució útil al país.

mes de gener d’aquest any l’IPREM
per al 2008 en un 3,5% (1,5 punts
per sobre de l’IPC previst) per un
acord amb CCOO i UGT, perquè l’indicador s’apropés més al salari
mínim interprofessional i per minimitzar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que hi estan
sotmeses.
La revalorització anual de l’IRSC
preveu, gràcies a la pressió de
CCOO de Catalunya, que s’incrementarà al mes d’octubre de cada
any en la mateixa proporció que ho
faci l’IPREM, i que tindrà en compte
l’IPC del mes de juliol i l’efecte de la
variació dels preus sobre les rendes
baixes de Catalunya.
Els nous valors de l’IRSC tenen efectes des de l’1 de gener d’enguany.

