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El Consell Nacional de CCOO de Catalunya aprova
l’informe balanç del primer semestre de mandat

Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya,
va presentar l’informe balanç
del primer semestre de l’any al
Consell Nacional, que el va
aprovar per consens, el passat
17 de juny. Aquest informe, que
coincideix amb el primer mig
any de mandat de la nova direcció del sindicat després del 9è
Congrés, recull tots els aspectes clau de les línies de treball
del sindicat, tant del que s’ha
fet com en el que s’haurà de
treballar en els propers mesos,
els nous reptes sindicals.

Les conseqüències de la crisi
econòmica i l’estratègia sindical per fer front a aquesta crisi
van centrar bona part de l’informe. El document fa una ullada a
l’evolució de l’ocupació i valora
també les dificultats de la negociació col·lectiva, així com els
elements fonamentals pel sindicat a l’hora de negociar els convenis col·lectius.
Altres aspectes que inclou
aquest informe són la salut
laboral, la immigració, les
mesures urgents per a l’ocupació i el desenvolupament econòmic i social, més enllà de
l’Acord estratègic, el Pacte
Nacional per a les infraestructures, la Llei d’Educació de
Catalunya, les transferències de
la Inspecció de Treball i les
Rodalies, la formació professional i per a l’ocupació, les polítiques socials o la Llei de participació institucional.

L’informe també fa una reflexió
sobre les relacions amb altres
organitzacions, l’evolució de
l’afiliació, les eleccions sindicals i la situació financera del
sindicat, així com sobre la
situació de la nova seu nacional, la formació sindical i la
renovació de quadres, i els
aspectes relacionats amb la
comunicació externa i interna,
en què s’inclou l’aplicació de la
nova imatge del sindicat.
Dos poemes d’Antonio Vega i
Mario Benedetti obren i tanquen
aquest informe, com a homenatge a ambdós i perquè “ens
ajuden a pensar en allò que en
part som la gent de CCOO, la
base que permet que la feina
sindical que fem dia a dia tingui
un clar horitzó en els interessos
que volem representar”.

editorial
Està en perill el
model de caixes
d’estalvi?
Les caixes d’estalvi són entitats
financeres que no tenen accionistes
i, per tant, els seus beneficis no es
reparteixen en forma de dividends,
sinó que van a parar a la societat a
través de l’Obra Social.
La crisi financera té conseqüències
importants en el sector de les caixes, que ha crescut massa dependent del sector immobiliari.
L’increment de la morositat a causa
de la caiguda del sector i de l’augment de l’atur i l’excés d’endeutament exterior d’algunes entitats
afecta la seva solvència.
Cal reestructurar el sector, però s’ha
de fer de manera que no comporti la
desaparició d’un tipus d’entitats que
són essencials per a la nostra econo-

L’Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya debat
com sortir enfortits de la crisi
Des d’ahir, 30 de juny, i fins el 2 de
juliol, CCOO de Catalunya organitza
la seva Escola d’Estiu a Calonge Platja d’Aro (Girona). Enguany, en
la seva 18a edició, s’hi debatran
les polítiques i estratègies sindicals
que cal seguir per sortir enfortits
de la crisi.
En aquest context destaca el debat
sobre l’Acord estratègic i el canvi
de model productiu per sortir reforçats de la crisi, a càrrec de Marcel
Prunera, secretari de Promoció
Econòmica de la Generalitat,
Joaquín Trigo, director executiu de
Foment del Treball, i Dolors Llobet,
secretària de Comunicació de
CCOO de Catalunya i representant

del sindicat en la taula de seguiment de l’Acord estratègic; o la
ponència de l’exsecretari general i
actual president de la Fundació
Cipriano García de CCOO de
Catalunya, Joan Coscubiela
(“Treball, model de relacions laborals i nou model productiu”); i el
debat sobre Estat de les autonomies, unitat de mercat i dimensió
social a càrrec de: Alfons Labrador,
director d’estudis de CCOO de
Catalunya, Rodolfo Benito, secretari confederal d’Estudis de CCOO i
president de la Fundación 1º de
Mayo i Unai Sordo, secretari general de CCOO d’Euskadi.
També participaran en l’Escola,

entre d’altres, Salvador Álvarez,
director general de Relacions laborals, Joan Subirats, catedràtic de
Ciència Política de la UAB, Víctor
Climent Sanjuán , professor titular
de la UB, i Joan Majó, exministre
d’Indústria i Energia, que oferirà
una xerrada-col·loqui en el context
del seu llibre No m’ho crec.

mia. Per això és important preservar
la naturalesa jurídica de les caixes.
I les quotes participatives amb drets
polítics (una figura similar a la dels
accionistes), que apareix en el
Decret de reordenació bancària
(FROB) aprovat pel Govern, són un
risc per a la desaparició d’un model
de caixes que contribueix al desenvolupament econòmic i social del
territori i a evitar l’exclusió financera
dels sectors de la població amb
menys recursos.
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més.....
El sector de les dues rodes necessita
un pla d’ajudes similar al de
l’automoció
El sector industrial de les dues rodes està
passant per una situació difícil, derivada
de la contínua caiguda de les matriculacions de motocicletes. En aquests
moments, quatre empreses del sector
estan afectades per un ERO i en dues
més s’està plantejant la presentació d’un
expedient. És per això que CCOO demana
a les administracions l’aplicació d’un pla
d’ajudes similar al de l’automòbil. També
demana al Govern central que aprovi les
ajudes a la motocicleta que ja es van
aprovar en el Congrés de Diputats. En
aquest sentit s’ha iniciat una ronda de
contactes amb els grups parlamentaris
per analitzar la situació del sector i
sol·licitar la seva implicació en aquestes
reivindicacions.

CCOO denuncia la falta d’implicació
de la Generalitat en la potenciació
de les TIC
La Federació de Serveis Financers i
Administratius (COMFIA) de CCOO de
Catalunya ha reclamat a la Generalitat
que prengui compromisos per al ple desenvolupament de les tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC), un sector que dóna feina a més de 100.000
persones a Catalunya.
Quan les administracions creen nous
concursos, dividint els contractes en
parts més petites per tal de mantenir el
servei, moltes empreses abaixen els costos de producció i retallen plantilles. Per
això, CCOO, sindicat majoritari en el sector, ha demanat una intervenció immediata que permeti aturar l’empitjorament
de les condicions laborals.

Assemblea de CCOO del Barcelonès
El dilluns 29 de juny, CCOO del
Barcelonès va celebrar una assemblea de
delegats i delegades al Teatre Romea, per
presentar les propostes del sindicat
davant la crisi. Amb la participació dels
secretaris generals de CCOO del
Barcelonès, de CCOO de Catalunya i de
CCOO d’Espanya, Àngel Crespo, Joan
Carles Gallego i Ignacio Fernández Toxo,
respectivament, l’acte va acollir uns 700
representants sindicals, que van debatre
sobre com sortir en millors condicions de
l’actual situació de recessió econòmica.
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Manifestacions a Barcelona i al Baix Llobregat

Contra l’actitud irresponsable
dels empresaris del metall
Diferents posicionaments de les
patronals i empresaris del sector
industrial català han portat CCOO
de Catalunya a expressar la seva
aposta per la negociació col·lectiva com a fórmula per a sortir de la
crisi.
Així, el passat 18 de juny, davant
el bloqueig dels convenis d’empresa, la Federació d’Indústria i la
MCA-UGT van convocar una
mobilització com a mostra de
rebuig a les reiterades exigències
patronals de flexibilització del
mercat laboral. La seu de CCOO a
Barcelona va acollir una assemblea conjunta, on més de 300
delegats i delegades van analitzar
la situació de moltes empreses,

que tenen la negociació dels convenis i pactes d’empresa bloquejada o que s’estan acollint a la
clàusula d’inaplicació salarial.
Després de l’assemblea, els participants van manifestar-se fins a
l’edifici de Foment del Treball.
Aquí es va llegir una resolució que
denunciava l’oportunisme de la
patronal metal·lúrgica catalana i
exigia responsabilitat als empresaris, davant la difícil situació econòmica actual, per afavorir la
recuperació de la indústria a
Catalunya.
MARXA DE 10 QUILOMETRES
També CCOO del Baix Llobregat,
el 19 de juny, va organitzar una

marxa per l’antiga Nacional-II,
entre Martorell i Pallejà. En un
acte reivindicatiu, amb presència
dels secretaris generals de CCOO
de Catalunya i de CCOO del Baix
Llobregat, Joan Carles Gallego i
Toni Mora, es va reclamar que
aquesta crisi no l’ha de pagar la
classe treballadora.

Continua el degoteig d’ERO en la indústria catalana
Els treballadors de la indústria
catalana afronten amb protestes
l’escenari d’expedients de regulació i tancaments que hi ha plantejat actualment. Així, els treballadors d’Ercros es mobilitzen gairebé cada dia contra els acomiadaments anunciats per l’empresa, i
que afecten de manera especial
les factories de Flix i Tarragona.
També els treballadors d’Y TEC, de
Santa Oliva (Tarragona), els
d’ABB, de Sant Quirze del Vallès, o
els d’Alcan Packaging, de

Barcelona, s’han mobilitzat
recentment. En canvi els de
Ramani, que opera amb les marques comercials William Five,
Factory Store i Polo Sur, van desconvocar la vaga prevista en arribar a un acord en què l’empresa
es compromet a reduir el nombre
d’afectats pel seu ERO de 24 a 17.
A tota aquesta llista d’empreses
s’hi torna a sumar Nissan, que ha
presentat un nou ERO, que afecta
581 treballadors, amb les mateixes condicions –de baixes volun-

tàries, recol·locacions i indemnitzacions- pactades amb els sindicats al març. A més, l’empresa ha
decidit de manera unilateral oferir
150 recol·locacions vinculades a
la càrrega de treball futura, amb
una indemnització igual a la de
les recol·locacions voluntàries.
També Celsa, empresa líder en el
sector de l’acer comú i en contínua expansió, ha presentat un
expedient temporal per a la suspensió dels contractes de 1.040
treballadors durant 120 dies.

Els treballadors de la Generalitat es mobilitzen contra la
retallada d’ocupació i de serveis
Els treballadors i les treballadores
de la Generalitat han començat
mobilitzacions contra la imminent
retallada de serveis públics en un
moment en què la crisi econòmica
fan necessàries més dotacions per
als serveis a la ciutadania. Aquesta

retallada pot comportar també l’eliminació de llocs de treball en llocs
base de l’Administració catalana.
La convocatòria, feta per CCOO,
UGT i CATAC, destacava la desassistència dels serveis socials dels
ciutadans que més els necessiten

davant l’actuació del Govern, amb
contractació de càrrecs, increment
de sous, contractació d’assessors,
realització de viatges, estudis, etc.,
moltes vegades de difícil justificació en un moment com el que ara
vivim.
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CCOO considera prioritari fer
accessible el preu de l’habitatge
Actualment, els tres grans problemes que cal solucionar en l’accessibilitat als habitatges són: el
preu, les dificultats de finançament i l’enorme estoc d’habitatges lliures pendents de venda.
Per una altra banda, joves i persones aturades o amb rendes baixes són les que tenen més dificultats per mantenir un pis o accedir-hi.
Per CCOO, fer accessible el preu
de l’habitatge ha de ser la prioritat de les administracions públiques. I per fer-ho cal transformar
l’estoc actual d’habitatges lliures
pendents de venda en habitatges
de protecció oficial de règim
general de lloguer o de lloguer
amb opció a compra. En aquests
moments l’habitatge a preu concertat no és la solució per facilitar-ne l’accés, perquè el preu d’a-

quests habitatges s’acosta, pràcticament, al preu del mercat lliure
i, en certes zones geogràfiques,
fins i tot és superior.
El sindicat promou pisos de
protecció oficial
En sintonia amb la idea de facilitar l’accés a un habitatge, CCOO
de Catalunya, a través de la seva
cooperativa Habitatge Entorn, fa
16 anys que promou pisos amb
protecció oficial. Des del 1993
fins ara, Habitatge Entorn ha lliurat les claus de 6.107 habitatges,
en té en construcció 224 i, en
fase de promoció, 884 pisos més.
Sense anar més lluny, aquest
mateix mes es van lliurar les
claus de 73 habitatges de protecció oficial a Constantí (Tarragona).
Es tracta de la segona promoció a
la localitat, on hi ha previstes tres

promocions més, amb un total de
251 pisos.
D’altra banda, la setmana passada es va col·locar la primera
pedra de 68 habitatges més, en
aquest cas a Abrera (Baix
Llobregat). Aquests pisos de protecció oficial de règim general
tenen una superfície mitjana de
85,37 m2 útils i un preu de
163.289 euros, amb plaça d’aparcament i traster.

L’ús social de la llengua catalana
en el món del treball a debat
El Seminari Salvador Seguí ha
obert un fòrum de participació,
un espai de debat per a les afiliades i els afiliats de
Comissions Obreres, amb el
document que s’ha elaborat
sobre l’ús social de la llengua
catalana en el món del treball.
Podeu accedir a aquest espai
de participació a través del web
del sindicat, o directament a
http://www.ccoo.cat/salvador
segui. Aquest espai estarà
obert fins al dia 11 de setem-

bre. Totes les persones afiliades
podeu fer les vostres aportacions fins a aquell dia. Un cop
tancat el debat, pretenem fer
arribar les conclusions a la
direcció del sindicat per al seu
debat i aprovació, amb la finalitat que passi a formar part de la
política sindical.
El document consta de tres
parts: una primera de reflexió
sobre el paper del sindicat en la
promoció del català en una
societat diversa i plural, una

segona on plantegem un seguit
de propostes concretes per
avançar en l’ús social del català
en el món del treball i una tercera sobre la intervenció en el si
de la nostra organització.
El Seminari Salvador Seguí és
l’espai de reflexió i debat que,
en el marc de la Fundació
Cipriano García, té el sindicat
per reforçar i actualitzar permanentment el concepte de sindicat de classe i nacional de CCOO
de Catalunya.

El Consell Nacional del sindicat dóna suport a la
proposició de llei de televisió sense fronteres
El Consell Nacional de CCOO de
Catalunya ha aprovat donar suport
a la proposició de llei coneguda
com a “Televisió sense fronteres:
l’espai de comunicació de les llengües catalana, euskara i gallega”,
presentada mitjançant iniciativa

legislativa popular davant les Corts.
CCOO confia que la llei serà aprovada i garantirà legalment i de manera definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió
realitzats en alguna d’aquestes
llengües en el conjunt dels territoris

que conformen les seves respectives comunitats lingüístiques.
D’aquesta manera, a més, es donaria compliment a la Carta Europea
de
Llengües
Regionals
o
Minoritàries, aprovada pel Congrés
dels Diputats l’any 2000.

CCOO denuncia deficiències a
la Ciutat de la Justícia
Ja fa temps que CCOO, de la mateixa
manera que diversos estaments judicials,
ha advertit l’Administració d’una sèrie de
greus disfuncions i deficiències a la nova
seu de la Ciutat de la Justícia.
A les reduïdes sales d’espera dels jutjats
de guàrdia se suma l’escassa separació
material entre la zona del públic i la zona
de treball, o l’insuficient nombre de lavabos. D’altra banda, hi ha taulells amb
arestes que suposen un risc, els punts
d’extintors i mànegues d’incendi tenen
una senyalització
molt deficient, hi ha
impressores i fotocopiadores als passadissos...
També són denunciables les pèssimes
condicions en les quals s’ha d’atendre les
víctimes de violència de gènere, ja que
només hi ha una única sala per a la prestació de declaracions: moltes d’aquestes
persones han de ser ateses sense intimitat, i es pot donar el cas que hagin de
passar pel mateix lloc on esperen agressors i familiars.

CCOO dóna la benvinguda a la
nova terminal de l’aeroport
del Prat
CCOO ha expressat la seva satisfacció
per la recent posada en funcionament de
la terminal T1, de l’aeroport del Prat.
Aquesta infraestructura tan necessària ha
representat per a CCOO un objectiu prioritari en la seva acció sindical. Sens
dubte, la terminal podrà millorar la posició estratègica de Catalunya a escala
internacional, al mateix temps que permetrà la creació d’uns 3.000 llocs de treball directes, que se sumaran als 15.000
ja existents.
No obstant això,
CCOO ha traslladat
a AENA els diferents problemes i
deficiències que té
la infraestructura
amb relació a les condicions de prevenció
de riscos laborals i a la mobilitat dels
treballadors i treballadores. I, en aquest
sentit, el sindicat ha valorat positivament
l’acord assolit, de darrera hora, de funcionament de la Comissió de Seguretat i
Salut.

