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CCOO i UGT convoquen una gran
manifestació en defensa de
l’ocupació i la indústria
CCOO de Catalunya i la UGT de
Catalunya han decidit, conjuntament, convocar una gran mobilització el proper 5 de novembre
a Barcelona sota el lema “En
defensa de l’ocupació i la indústria”. La decisió ha estat presa
després de reunions mantingudes amb les diferents federacions dels sindicats en què s’ha
valorat la necessitat de realitzar
una forta ofensiva davant l’hemorràgia d’anuncis d’acomiadaments i expedients de regulació
d’ocupació que tenen lloc en els
darrers i dies i que tenen tendència a incrementar-se. Els
sindicats volen aturar l’actuació

dels oportunistes que aprofiten
el marc de la crisi econòmica
per realitzar ajustaments d’ocupació sense cap justificació en
empreses que presenten beneficis en els seus resultats.
La manifestació està convocada
a les 18 hores al Passeig de
Gràcia amb la Ronda de Sant
Pere de Barcelona i acabarà a
l’Avinguda de la Catedral, on tindran lloc els parlaments dels
secretaris generals d’ambdós
sindicats, Joan Coscubiela i
Josep Maria Àlvarez. La convocatòria és per a tots els treballadors i treballadores de
Catalunya, però molt especial-

ment per a aquells que estan
afectats per expedients de regulació o situacions de crisi a les
seves empreses.
CCOO i UGT demanen la màxima
participació per donar un toc
d’alerta a l’empresariat, que pot
tenir la temptació de fer pagar la
crisi als treballadors i les treballadores, i a l’Administració, perquè prengui les mesures necessàries per aturar la sangnia de la
pèrdua de llocs de treball que
estem patint, així com impulsar
els mecanismes de protecció
social que calguin per defensar
els drets i les necessitats dels
treballadors.

editorial
5 de novembre,
tothom
a la manifestació
És hora de sortir al carrer. Després
dels anys d’especulació immobiliària; després dels escàndols derivats de la crisi financera; és hora
que les persones treballadores
diguem prou!
Nosaltres no som els responsables
de la crisi i no volem que se’ns
pretengui fer pagar els seus costos. És per això que el dimecres 5
de novembre hem de sortir al
carrer, en resposta a la convocatòria que CCOO de Catalunya i UGT
hem fet “en defensa de l’ocupació
i la indústria”.
Hem d’exigir al governs de
Catalunya i de Madrid que siguin
actius i que rebutgin els expedients de regulació d’ocupació; els

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ
I LA INDÚSTRIA
DIMECRES, 5 DE NOVEMBRE DE 2008, 18.00 HORES
PASSEIG DE GRÀCIA / RDA DE SANT PERE. BARCELONA

Els treballadors de Nissan
es manifesten contra l’ERO
Unes 10.000 persones es van
manifestar a Barcelona el passat
23 d’octubre per protestar contra
l’Expedient de Regulació
d’Ocupació a Nissan, que afecta
1.680 treballadors/es. La manifestació va ser convocada per tots
els sindicats amb representació a
l’empresa, i va comptar amb la

participació de molts treballadors
d’empreses auxiliars de l’automoció, així com d’altres grans
empreses del sector com la SEAT.
Els representants dels treballadors
de Nissan ja han anunciat que
continuaran les mobilitzacions fins
que l’empresa retiri aquest injust i
injustificat expedient.

hem d’exigir que destinin recursos
suficients a la inversió pública per
fer front a la crisi; els hem d’exigit
millores en les xarxes de protecció
social per a les persones en atur;
els hem d’exigir que el finançament arribi a les empreses i indústries amb projectes de futur. Hi
hem de deixar ben clar i fort el
nostre clam exigint una ocupació
de qualitat amb salaris dignes.
Volem que la nostra societat surti
de la crisi però amb menys desigualtat que l’actualment existent.
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més.....
Campanya de solidaritat amb
Cuba
CCOO ha fet una crida per ajudar solidàriament la població de Cuba, molt
afectada pel pas dels huracans Gustav
i Ike, a finals d’agost i principis de
setembre.
L’illa ha sofert unes pèrdues de proporcions gegantines, que han estat avaluades en prop de 5.000 milions de
dòlars. L’agricultura i el sector elèctric
de diferents províncies han tingut
importants destrosses, i uns 444.000
habitatges han quedat danyats.
Trobareu més informació sobre com
fer-hi aportacions al web de CCOO de
Catalunya:
http://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=103343

El personal laboral de Correus
a Andorra convoca vaga per
discriminació salarial
El personal laboral dels serveis postals
de Correus (Espanya) d’Andorra la Vella
ha decidit iniciar una vaga de caràcter
indefinit a partir del dia 3 de novembre
de 2008.
L’empresa i els sindicats CCOO i CSIF
van acordar l’any 2006 acabar amb la
discriminació salarial existent entre el
personal laboral i el funcionari de
Correus a Andorra. Com que la vigència d’aquest acord expira el 31 de desembre, i davant la falta d’interès per
part de Correus per complir allò pactat,
els treballadors han decidit convocar
aquesta vaga, exercint un dret que
tenen els treballadors espanyols però
no els andorrans.

ONO presenta un ERO que afecta
el 30% de la plantilla
L’empresa ONO ha presentat un expedient de regulació (ERO) que afecta el
30% de la seva plantilla a tot l’Estat,
tant d’àrees funcionals com territorials.
La secció sindical de CCOO a ONO
considera la presentació d’aquest ERO
un insult a la plantilla, ja que es carrega sobre els treballadors la incapacitat
i la incompetència en la gestió i la
presa de decisions de la direcció de la
companyia.
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CCOO qüestiona la política de pactes del
Govern i no signa el Pacte per la Innovació
CCOO de Catalunya ha decidit
no participar en la signatura del
Pacte Nacional per la Innovació
i la Recerca, ja que es tracta
d’un recull ple de bones intencions però sense cap compromís de recursos econòmics per
dur-lo a la pràctica. En aquest
sentit, CCOO exigeix dur a
terme polítiques concretes que
vagin acompanyades del pressupost necessari per fer-les
viables.
INCOMPLIMENT DE PACTES
ANTERIORS
A més, el sindicat acusa el
Govern de la Generalitat de no
complir amb els seus compromisos en anteriors pactes

nacionals, com ara el
d’Educació o el d’Habitatge. La
tercera raó esgrimida pel sindicat per no signar el pacte és
que, davant la situació econòmica -especialment en el
terreny industrial- i la passivitat
del Govern català, s’han d’assumir compromisos i no desviar
l’atenció amb gesticulacions
polítiques buides de contingut.
APOSTA PER LA INNOVACIÓ
CCOO de Catalunya ha defensat
reiteradament la necessitat que
les empreses, les universitats,
el sector públic i el conjunt de la
societat apostin per la innovació
i la recerca com a factors de
competitivitat. Prova d’aquest

compromís són totes les mesures acordades –de les quals
CCOO exigeix el complimenten el bloc d’Innovació i
Coneixement
de
l’Acord
Estratègic, que incorpora les
propostes fetes pel sindicat.

El Pacte Nacional per l’Habitatge no
compleix amb les expectatives
Un any després de la signatura
del Pacte Nacional per
l’Habitatge, CCOO considera
que el pacte no ha servit per
millorar d’una manera substancial l’accés a l’habitatge de
la ciutadania. A tall d’exemple,
encara està pendent la constitució de la Comissió
Permanent que preveu el
pacte i que CCOO reclama perquè té per objectiu sostenir el
seu funcionament i desplegament. Pel sindicat continuen

vigents els objectius del pacte:
millora de l’accés a l’habitatge, rehabilitació del parc existent, millora de l’allotjament de

gent gran i persones amb
diversitat funcional, ajuts per
prevenir l’exclusió social residencial i garantir un allotjament digne a les persones
sense sostre o mal allotjades,
tot i que s’haurien d’adaptar a
la nova realitat. CCOO considera que, en aquest moment de
crisi, la prioritat ha de ser l’habitatge amb protecció de
règim general i de règim especial, sobretot en la modalitat
de lloguer.

Llu!ta
obrera digital

3

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm 47 · divendres 31 d’octubre de 2008

CCOO de Catalunya proposa la creació de nous
títols de transport més econòmics
El Departament de Mobilitat de
CCOO de Catalunya ha presentat
un estudi que compara diferents
títols de transport d’àrees
metropolitanes
europees.
L’anàlisi ha servit per a demostrar que els bitllets de Barcelona
no apliquen molts descomptes i
són dels més cars d’Europa.
Per això, CCOO ha plantejat nous
títols unipersonals de transport
públic col·lectiu, que tindrien,
com a àmbit d’aplicació, la totalitat del territori català.

ria, durant el curs, la T-Escolar,
que seria gratuïta i serviria per
a promoure l’ús dels transport
públic entre criatures i adoles-

QUATRE TÍTOLS DE TRANSPORT
En primer lloc s’ha proposat la
targeta T-Laboral, anual, que
hauria de ser un 40% més econòmica que el cost de quatre TTrimestre de l’Autoritat del
Transport Metropolità de
Barcelona. En segon lloc hi hau-

cents d’entre 4 i 16 anys. Els
estudiants d’entre 16 i 25 anys
tindrien una altra targeta, la TEstudiant, un 50% més barata
que un altre títol temporal com
la T-Trimestre. Per últim, caldria
aplicar tarifes gratuïtes o reduïdes amb la T-Social, destinada
a majors de 60 anys, discapacitats, aturats, vidus i vídues i
altres col·lectius amb rendes
baixes.
Aquest compromís de CCOO
amb la mobilitat sostenible,
segura i saludable també ha
comportat la participació en un
llibre titulat “Mobilitats 2008”,
amb una monografia sobre l’accés a la feina dels treballadors i
treballadores.
Per a més informació sobre
mobilitat consulteu:
www.ccoo.cat/revistes/infomobilitat/7.htm

CCOO alerta que el 75% de les persones
beneficiàries de la Llei de dependència són
ateses per no professionals
La Llei de dependència regula
la figura de la cuidadora o el
cuidador no professional a les
persones amb dependència i
determina el seu dret a accedir
a accions formatives.
Des de l’entrada en vigor de la
llei, s’han multiplicat les ofertes
formatives per a aquest col·lectiu, però per a la confecció dels
mòduls formatius no s’han fet
estudis exhaustius per a detectar quin és el contingut que pot
ser necessari. CCOO ha realitzat
un estudi per elaborar uns
mòduls formatius contrastats.
L’estudi ha permès detectar
evidències tan importants com
que l’excepció que havien de
suposar les cures no professio-

nals s’han convertit en la norma,
donat el fet que el 75% dels programes individuals d’atenció
(PIA) corresponen a cuidadors/es
no professionals, o que la figura
del cuidador/a no professional i
no familiar amaga treball encobert, perquè no és treball familiar ni per amistat o veïnatge. No
es pot justificar que les mateixes
tasques a la llar es puguin prestar com a professional (Servei
d’Atenció Domiciliària) i com a
no professional. Hi ha un evident
estalvi econòmic i de responsabilitat de control i seguiment per
l’Administració amb aquesta
figura, per la qual es continua
mantenint el model d’atenció a
la dependència basat en les

famílies i especialment en les
dones.
CCOO de Catalunya denuncia
que l’Administració està eludint
la seva responsabilitat pública
d’atendre les persones amb
dependència i està condicionant la demanda de la prestació
per a cuidadores i cuidadors no
professionals. Les cures no professionals no garanteixen la
qualitat de l’atenció ni les condicions en les quals es presta.
Els cuidadors/es no professionals no familiars haurien de
considerar-se treballadors i
gaudir de drets laborals i de protecció social, atès que les activitats que duen a terme es poden
considerar treball encobert.

CCOO reclama que no s’autoritzi
cap ERO sense justificació

L’atur voreja el 9% i
es posa de manifest
la destrucció de llocs
de treball a Catalunya
El nombre d’aturats i aturades a
Catalunya ha augmentat en 88.000
persones, un 34,4% més respecte al
trimestre anterior, segons es desprèn
de les dades de l’Enquesta de la
població activa corresponents al tercer trimestre de 2008. Per la seva
banda, la taxa d’atur a casa nostra se
situa en el 8,95%, augmentant més
de dos punts respecte al mateix trimestre de l’any anterior.
El més preocupant, però, és la constatació de la destrucció de llocs de
treball, ja que per primera vegada la
població ocupada disminueix en
30.000 persones (-0,8%). Si fins ara
partíem d’una situació menys dolenta, pel fet que la població ocupada
continuava
creixent
(malgrat
que l’atur
també ho
fes) ara es
posa de
manifest la
greu situació que
pateix el
nostre mercat de treball, amb una taxa d’ocupació del 57,5% (un punt percentual
menys que el 2007).
Per CCOO, l’objectiu és que la crisi no
la paguin els més febles, i per això
reclama al Govern de la Generalitat
que no autoritzi cap expedient de
regulació a les empreses que tenen
beneficis però aprofiten per fer reajustaments laborals, deslocalitzacions
o operacions especulatives. També és
necessari, per reactivar el consum,
que els salaris no perdin poder adquisitiu i que s’incrementin els més baixos, així com la creació d’una renda
garantida de ciutadania, com preveu
l’Estatut, per a aquelles persones que
no tinguin protecció d’atur.

Llu!ta
obrera digital

4

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm 47 · divendres 31 d’octubre de 2008

CCOO de Catalunya presenta un any més els
seus comptes auditats, corresponents al
2007, davant la Sindicatura de Comptes
CCOO de Catalunya ha presentat el dimarts, 28 d’octubre, els
seus comptes auditats corresponents a l’any 2007, davant la
Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
Una delegació de CCOO de
Catalunya, encapçalada pel seu
secretari
general,
Joan
Coscubiela, ha lliurat els comptes del sindicat a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya en la
persona del síndic major, Sr.
Joan Colom.
Un any més, i ja és el quart consecutiu, CCOO de Catalunya fa
aquest acte dins del marc de la
persistent actuació del sindicat
per aconseguir transparència
en l’ús dels recursos públics
que garanteixin la independència econòmica i l’autonomia de

les organitzacions socials i
empresarials.
El sindicat va comptar, en l’exercici del 2006, amb un volum
d’ingressos de 48,647 milions
d’euros. Això va significar un
excedent d’1,036 milions d’euros respecte de les partides de
despeses de l’any anterior.
Aquest superàvit ha anat a parar
al Fons Social de CCOO, que
serveix al sindicat per cobrir les
contingències que puguin sorgir
en futurs exercicis.

Malgrat no tenir-hi cap obligació
legal, CCOO de Catalunya vol fer
aquesta actuació per exigir al
nou Govern de la Generalitat el
compliment del compromís de
transparència pel que fa a la utilització dels recursos públics
per part de les organitzacions
sindicals i patronals.
Cal afegir que, actualment,
estem en un moment de clar
retrocés respecte al Govern
presidit per Pasqual Maragall.
Aquest, com a mínim, va publicar a l’any 2005 –malgrat que
només parcialment— les subvencions atorgades a les organitzacions sindicals, si bé CCOO
de Catalunya ja vàrem plantejar
que s’havia de fer totalment i
incorporant-hi les organitzacions empresarials.

CCOO denuncia que el Govern de la Generalitat
incompleix l’acord sobre l’Indicador de rendes
de suficiència de Catalunya per a l’any 2009
Al novembre de 2007 el Govern
de la Generalitat, CCOO de
Catalunya i UGT de Catalunya
van acordar que per a les revisions anuals de l’Indicador de
rendes de suficiència de
Catalunya es prendrien com a
elements de referència el valor
de l’IPC del mes de juliol de cada
any, l’actualització de l’IPREM
estatal anual i l’efecte d’ambdues magnituds en l’evolució de
les rendes baixes a Catalunya.
Aquests criteris es van acordar
per tal d’evitar la pèrdua de
poder adquisitiu a les persones
afectades per l’indicador.
La proposta del Govern de la
Generalitat no compleix el pacte

amb les organitzacions sindicals, ja que només preveu el
mateix increment que figura en
els pressupostos generals de
l’Estat per a l’IPREM estatal: un
2% (IPC previst per a 2009).
CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya considerem inadmissible l’incompliment de l’acord
de revisió de l’IRSC. Davant
d’una situació de crisi econòmica, no es poden congelar els
ajuts adreçats a aquells col·lectius més desafavorits. Si només
es revaloritza l’IRSC amb l’IPC
previst per a l’any 2009, el poder
adquisitiu de les persones que
tenen prestacions referenciades
a aquest es veurà afectat, fet

CCOO convocarà
mobilitzacions
socials contra el
projecte de Llei
d’educació
CCOO i UGT han anunciat que faran
mobilitzacions socials en contra del
projecte de Llei d’educació.
Després de valorar els resultats
obtinguts per la consulta realitzada
en els centres educatius de tot
Catalunya, s’ha pogut comprovar
un cop més que el problema de
l’educació va més enllà d’un problema de mestres i professors i
que afecta tota la societat en general. Aquesta consulta tenia l’objectiu de conèixer l’opinió dels mestres, professors i personal laboral
dels centres públics i els privats
concertats en relació al projecte de
Llei d’educació i el plantejament de
possibles mobilitzacions.
La consulta va deixar clara també
l’oposició del
personal
docent al
projecte de
Llei d’educació i la
necessitat
d’impulsar
un calendari
de mobilitzacions, així
com la recollida de signatures en contra del
projecte.

NOTA DE SERVEI

Anul·lades butlletes
de loteria

especialment greu si tenim en
compte que són les rendes més
baixes del país. Cal que el
Govern de la Generalitat aposti
fermament per un finançament
suficient per a polítiques socials
que garanteixin la cohesió social
i el benestar dels ciutadans.

Comuniquem que queden
anul·lades les butlletes per al
Sorteig extraordinari de Nadal distribuïdes per la Federació de
Comerç, Hostaleria i Turisme de
CCOO de Catalunya corresponents
al número 80.650 amb els números d’ordre que van del 4.730 al
4.800, ambdós inclosos, a causa
de la seva substracció.

