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CCOO denuncia que les mesures anunciades per
Zapatero són injustes socialment, regressives
laboralment i inútils per sortir de la crisi
El President es rendeix als dictats dels especuladors i fa recaure les mesures per
sortir de la crisi als sector més febles de la societat.

MOBILITZACIONS AL SECTOR PÚBLIC

20 de maig - concentracions
8 de juny - VAGA GENERAL
CCOO considera que les mesures presentades divendres
passat al Congrés dels
Diputats pel president del
Govern espanyol, Rodríguez
Zapatero, són:
- Inútils per sortir de la crisi:
reduir la capacitat adquisitiva
dels treballadors públics, els
pensionistes i altres col·lectius
restringeix la capacitat de consum i, per tant, debilita la
demanda interna i l’activitat econòmica, i allunya la recuperació.

- Injustes socialment: les
mesures carreguen els costos
de la crisi sobre els sectors
més febles de la societat.
Congela les pensions quan
actualment la pensió mitjana
és de 776,44 euros. Retalla els
salaris públics quan hi ha un
nombre molt important de treballadors públics que amb
prou feines són mileuristes.
Retalla el xec nadó de manera
indiscriminada i castiga les
famílies amb menys recursos,
especialment les aturades.

Elimina la jubilació parcial
introduint més dificultats en la
contractació de joves i el rejoveniment de les plantilles.
Elimina la retroactivitat de la
prestació de dependència i
discrimina així l’accés a
aquest dret quan hi ha endarreriments de més d’un any en
els reconeixements.
- Regressives laboralment:
les mesures trenquen amb el
dret a la negociació col·lectiva
i als avenços legals quan
l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP) establia i reconeixia el dret a arribar a acords
que s’han de complir.
El no-compliment dels acords
signats fa sis mesos amb els
empleats públics i fa uns anys
sobre les pensions posa en
qüestió la credibilitat del
Govern per assolir qualsevol
acord en el marc del diàleg
social.
CCOO de Catalunya considera
que aquestes mesures no aju-

den a sortir de la crisi i, per
tant, reclama la revisió del pla
d’ajust i de les retallades de la
despesa social.
CCOO urgeix a la reforma del
sistema financer i del sistema
fiscal per fer fluir el crèdit a les
empreses i a les famílies i per
fer aflorar el diner negre, que
segons
l’Associació
d’Inspectors Gestha podria fer
recaptar 38.500 milions d’euros addicionals a les arques
públiques i recuperar l’impost
de patrimoni, ja que la seva
eliminació ha representat
1.800 milions d’euros l’any
2009 a Espanya.
Si en els propers dies les previsions del Govern presentades
al Parlament espanyol es confirmen, CCOO augura un període de conflictivitat laboral i
social i de més desafecció de
la ciutadania envers la classe
política per cedir a la pressió
dels mercats i del liberalisme
econòmic.

editorial
Renda 2009:
pagarà més qui
més guanya?
Recaptar impostos serveix per tenir
recursos per fer polítiques públiques
que millorin el nostre Estat del
benestar. Però els darrers anys la
contribució dels ciutadans i ciutadanes de l’Estat ha anat perdent progressivitat, a causa de la rebaixa
d’impostos directes, la desaparició
d’alguns com l’impost de patrimoni i
l’augment dels
impostos indirectes
que graven a
tothom de la mateixa manera.
Aquests dies, des del Govern de
l’Estat, ens anuncien plans d’austeritat i de retallada de la despesa
pública, juntament amb l’augment
de l’IVA, que fan més injust el nostre
sistema impositiu. Com a contrapartida a la retallada de despesa pública, CCOO proposem reformar el sistema fiscal per fer-lo més progressiu, recuperar el principi de fer pagar
més a qui més té i a qui més guanya
i destinar més recursos per combatre el frau fiscal i l’economia submergida.
I ara que estem en plena campanya
de la renda 2009, també és oportú
parlar de laïcitat i d’acabar amb el
privilegi de l’Església catòlica, que
també obté avantatges en la recaptació d’impostos. No es tracta de
treure recursos a les entitats que
contribueixen a la cohesió social,
sinó de fer-ho de forma transparent i
objectiva, siguin catòliques o de
qualsevol altra orientació.
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Vaga al sector de Justícia
El sindicats majoritaris a l’Administració
de Justícia de Catalunya, CCOO, UGT,
CSI-F i STAJ, han convocat vaga pel proper dia 3 de juny, a més d’altres protestes, contra l’anunci de supressió de 85
llocs de treball. Aquesta mesura, totalment inoportuna, afecta a personal de les
audiències provincials de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, sales contencioses del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona.
Les organitzacions convocants volen
denunciar així l’oblit sistemàtic, per part
del Departament de Justícia de la
Generalitat, de la immensa majoria d’òrgans judicials, col·lapsats des de fa
dècades.

Signatures contra el Projecte de
llei de mesures en matèria
d’ocupació pública
El passat 7 de maig, CCOO va lliurar
milers de signatures contra el Projecte de
llei de mesures en matèria d’ocupació
pública, al Parlament de Catalunya. CCOO
vol denunciar que aquest projecte és un
menyspreu a la negociació col·lectiva a
què obliga l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, negociació que el Govern de la
Generalitat ha oblidat fa temps.
És regressiu pels drets dels treballadors i
carrega contra els grups més febles, els
impedeix l’accés a la Funció Pública i pot
representar l’acomiadament d'unes 400 persones, actualment en el cos de subalterns.

Degoteig de conflictes laborals
En la darrera quinzena ha continuat el
degoteig de conflictes i protestes laborals
en empreses de Catalunya. És el cas
d’Indo de Tortosa, on els treballadors es
mobilitzen contra el tancament de la factoria, o Dow Chemical de Tarragona, que
també tanca i recol·loca els treballadors.
En aquest cas CCOO reclama que també
es recol·loquin amb les mateixes condicions els empleats de l’empresa subcontractada OM Manuntención. CCOO també
ha impulsat protestes a Odeco
Electrònica en contra de les discriminacions que es produeixen en l’aplicació de
l’ERO temporal. Finalment, una altra versió de discriminació la trobem a les
empreses Aluflex i Coperfil, on els treballadors s’han mobilitzat contra l’impagament de les nòmines.

Intent d’ocupació de la planta 8a de l’edifici sindical de Via Laietana

La CGT vol aconseguir de forma il·legal
el patrimoni sindical
Després de l’intent d’ocupació de
la planta vuitena de l’edifici sindical de Via Laietana, CCOO de
Catalunya lamenta que el sindicat
CGT intenti aconseguir de forma
il·legal el patrimoni sindical que
no els correspon en funció de la
seva representativitat: 1.183 delegats a Catalunya de CGT per
26.133 de CCOO, a 31 de desembre de 2009.
El passat mes de gener, CCOO de
Catalunya va denunciar que feia
més de quatre anys que exigia al
Govern de l’Estat la reparació de
la façana de l’edifici situat al
número 16 de Via Laietana, que
forma part del patrimoni sindical
acumulat, responsabilitat del
Ministeri de Treball i Immigració,
on s’ubica la seu nacional de
CCOO, primer sindicat de
Catalunya, per tal de garantir la
plena habitabilitat i la funcionalitat
de l’edifici per on cada dia passen
més de 3.000 persones.
El 4 de gener de 2006 es va produir el despreniment d’un tros de
barana d’un balcó de la 8a planta
de l’edifici, que, afortunadament,
no va causar danys a cap vianant.
Des d’aquell moment, totes les
converses mantingudes amb el

Ministeri per resoldre la problemàtica creada i que s’assumís la
rehabilitació de l’edifici o la reubicació en un altre indret havien
estat infructuoses, alhora que ja
s’havia resolt la reubicació de la
UGT, la CGT i la Patronal Foment
del Treball.
Arran d’aquesta denúncia, el
Ministeri va proposar el passat 29
d’abril a la Comissió del Patrimoni
Sindical l’adjudicació de les dues
plantes alliberades per la UGT a
CCOO, a l’espera de la resolució
definitiva sobre l’edifici de Via
Laietana. Recentment la UGT ha
inaugurat el seu nou local, i ha
deixat les instal·lacions de Via
Laietana, fet que van intentar
aprofitar membres de la CGT per
ocupar-les, motiu pel qual van ser
desallotjats posteriorment per
efectius dels Mossos d’Esquadra,
que els van informar de l’adjudicació d’aquestes plantes a CCOO
per part del Ministeri de Treball i
Immigració. Cal dir que a la CGT
–que ara ocupa la novena planta
de forma no legal ja que està
adjudicada a la CEOE– el Ministeri
li ha comunicat una alternativa
d’ubicació a la ciutat fora de Via
Laietana.

El Ministeri està treballant perquè,
mentre no es trobi una solució
definitiva de l’edifici de Via
Laietana, se n’adjudiqui la totalitat
a CCOO, per tal de garantir el
manteniment i la seguretat de tot
l’edifici, ateses les mancances
que pateix actualment.
CCOO recorda que les normes i
les regles del joc són per a tothom
i considera inacceptable l’actitud
de la CGT. Cal recordar també
que, des de fa anys, CCOO de
Catalunya no té relacions institucionals amb CGT amb motiu de
les agressions que van patir els
locals de CCOO i alguns membres
d’aquest sindicat el 28 de maig de
1999 per part d’una plataforma
anomenada “Rompamos el silencio”, formada bàsicament per
membres del sindicat CGT.

CCOO, a favor de la reforma de la Diagonal
El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan
Carles Gallego, va participar en la consulta ciutadana
sobre la reforma de la Diagonal, amb un vot favorable
a la transformació de l’avinguda, que ha d’incloure la
connexió del Trambaix i el Trambesós.
La votació es va fer en el punt d’informació i vot que el
sindicat va instal·lar al vestíbul de la seva seu central
de Via Laietana.
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Primer de Maig per l’ocupació de qualitat i la
protecció social
Milers de treballadors i treballadores van sortir al carrer per
reclamar ocupació de qualitat i
protecció social en les manifestacions del Primer de Maig que
van tenir lloc a Barcelona,
Tarragona, Lleida, Girona i
Tortosa. La jornada també va
servir per reclamar la defensa

de l’autogovern de Catalunya i
el seu Estatut. Les imatges
demostren la magnitud de les
mobilitzacions, que un cop més
van gaudir d’un seguiment massiu. La pluja, però, no va permetre fer el tradicional aperitiu a la
plaça del Rei, que es va haver
de traslladar a l’edifici de CCOO

a Via Laietana i on el van gaudir
centenars d’afiliats i afiliades.
També el president de la
Generalitat, José Montilla, i l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu,
van voler participar d’aquest
esdeveniment. La Festa del
Treball va ser, com sempre, reivindicativa i lúdica a la vegada.

Continuen les mobilitzacions en l’ensenyament
Els sindicats del sector de l’ensenyament continuen mobilitzant-se contra
les retallades en l’educació catalana.
D’una banda, recentment van organitzar una jornada de protesta contra la
supressió de grups de batxillerat, que
va incloure tancades en diversos centres i ajuntaments arreu del país. Les
mobilitzacions ja comencen a donar
els seus fruits, ja que s’ha aconseguit
aturar la supressió del batxillerat en
tres instituts de Barcelona. Tot i així,
la mesura continua vigent en altres
centres.
En defensa de l’escola rural
D’altra banda, CCOO ha posat en
marxa una campanya en defensa de
l’escola rural en què es reclama l’augment de plantilles que hi correspon en
aplicació de la sisena hora, augment
que, actualment, no s’està donant.

Fotos: MJ Mora

Apunta’t a la Jornada de
responsabilitat social,
“De la reflexió a l’acció”,
del proper 20 de maig

Catalunya ja supera els 676.000 aturats
Les dades de l’Enquesta de
Població Activa corresponents al
primer trimestre del 2010 situen
la taxa d’atur a Catalunya en un
17,9%. En nombres absoluts, hi
va haver 33.100 persones aturades més (+5,1% respecte al trimestre anterior). Pel que fa a
l’ocupació, Catalunya va veure
com el nombre de persones
ocupades queia en 37.500, un
1,2% menys que l’anterior EPA.

La taxa d’ocupació es va situar
en el 51,1% (-0,5%).
Per intentar revertir aquesta situació, cal reactivar l’economia; crear
ocupació i posar les bases per a un
nou model productiu; reorientar el
mercat de treball reduint la temporalitat i garantint l’ocupació dels
joves, sense oblidar que s’ha d’assegurar la protecció social de les
persones en situació d’atur que no
disposin de recursos econòmics.

Pel que fa al nombre de persones
registrades com a aturades a les
oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya, al mes d’abril van ser
593.565, un 17,5% més que l’any
anterior. Aquesta dada però
representa un descens de l’1,7%
respecte al mes de març, cosa
que significa 10.382 aturats
menys, gairebé la meitat de la
reducció de l’atur a tot l’Estat
(24.188 persones).

Encara sou a temps d’apuntar-vos a la
jornada que ha organitzat CCOO per al
proper 20 de maig sobre responsabilitat social, que,
amb el títol “De
la reflexió a l’acció”, abordarà el
paper de les
organitzacions
socials, les propostes per a l’impuls de la RS i la responsabilitat social en la negociació col·lectiva. També s’hi donaran a conèixer les
diferents experiències que CCOO ha
dut a terme en col·laboració amb
administracions públiques i empreses.
Així, entre els ponents hi haurà, a més
de destacats membres del sindicat,
representats de PIMEC, la Generalitat,
universitats o partits polítics, entre
altres entitats.
La inscripció a la jornada està oberta a
tothom. Només cal enviar un correu
electrònic amb les dades personals a
megler@ccoo.cat. La jornada tindrà
lloc a la sala d’actes de la seu del sindicat, a Via Laietana, 16, de Barcelona.
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Manifest per un Pacte Nacional per a la Laïcitat

UNA ARQUITECTURA DE LA
CONVIVÈNCIA A CATALUNYA
La crisi econòmica, ambient propici per a situacions conflictives
Aquests darrers anys estem vivint una crisi
econòmica d’abast global, que planteja reptes
que són de resolució complexa però necessària.
Com és habitual, aquesta crisi està tenint el
seu principal impacte en les classes populars,
i està generant situacions de desigualtat. Són
aquestes situacions les que poden afavorir una
fractura de la convivència, en què el racisme i
la intolerància religiosa es barregin i puguin
arribar a provocar greus esclats xenòfobs. La
crisi, doncs, pot afavorir situacions socials
conflictives.
Un Pacte Nacional per a la Laïcitat, un pacte per
a la convivència a Catalunya
Catalunya no només està en condicions d’abordar aquest debat sense cap tipus de complex
sinó que, a més, l’adopció de mesures destinades a posar solucions a aquestes possibles
situacions conflictives ha d’estar en la primera
línia de l’agenda política, social i mediàtica del
país. És per això que creiem que és el moment de
plantejar un gran debat públic, un debat polític i
social que tingui com a objectiu arribar a un gran
Pacte Nacional per a la Laïcitat.
Un Pacte que representi el conjunt de la societat
catalana
Aquest gran acord per a la laïcitat ha de ser un
pacte de país, un pacte que compti amb la participació activa del conjunt de la ciutadania: associacions cíviques i confessions religioses, partits
polítics, agents socials, comunitat educativa, món
acadèmic, mitjans de comunicació, etc.

La laïcitat, per una societat lliure i plenament
democràtica
I ha de ser un pacte que tingui com a objectiu
potenciar els valors de la llibertat de consciència
i de religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte
i la cohesió com a pilars fonamentals de la convivència al nostre país. Aquests són els fonaments de la laïcitat. Perquè la laïcitat constitueix
una ètica civil, universalista i independent de
qualsevol confessió o ideologia. Només des de la
laïcitat, la llibertat de pensament i el pluralisme
es pot construir una societat lliure i plenament
democràtica. I estem convençuts que arribar a
consensos que puguin convertir-se en un Pacte
Nacional per la Laïcitat és una passa més en la
construcció d’aquesta societat desitjada.
El Moviment laic i progressista reivindica la salvaguarda de la dignitat humana i l’autodeterminació de les persones contra qualsevol limitació
o pressió injusta, i està compromès amb un
impuls de canvi de la societat a favor del lliure
pensament, de la tolerància, la diferència, els
drets humans i la ciutadania. Està format per 9
entitats: Esplais Catalans, Acció Escolta de
Catalunya, Casals de Joves de Catalunya,
Cooperacció, Ateneus Laics i Progressistes, la
Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació Terra,
l’Escola Lliure El Sol i Entorn SCCL. Sumem un
total de 180 entitats i projectes locals, 17.000
persones associades, i donem serveis a 50.000
persones usuàries.
Al web http://www.pactelaicitat.cat/ podeu
adherir-vos-hi, ja sigui de manera individual o bé
representant una entitat o associació.

PER UNA
DECLARACIÓ DE
LA RENDA LAICA.
Finançar
l’Església?
No amb els meus
diners.
Davant el finançament de
l’Església catòlica mitjançant
la declaració de la renda, la
Lliga per la Laïcitat vol
denunciar el que considera
una vulneració del principi
de neutralitat de l’Estat en
matèria religiosa, tal com
indica l’article 16.3 de la
Constitució espanyola. És
per això que inicia una campanya de denúncia i per promoure que la ciutadania no
marqui la casella de
l’Església catòlica de la
renda.

Per a més informació sobre
aquesta campanya, visiteu el
web de la lliga
http://www.laicitat.org/html/
CampanyaRenda.htm

