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LA VAGA GENERAL DEL 29S INCIDEIX
EN LA CRISI DE GOVERN
CCOO de Catalunya espera que els canvis
en el Govern també comportin canvis en les
polítiques econòmiques i socials
Davant el canvi de Govern anunciat pel president, José
Luis Rodríguez Zapatero, CCOO considera que no hi
ha prou amb el canvi de persones, cal canviar també
les polítiques, ja que si no és així el conflicte social
continuarà obert amb els sindicats. Així ho han deixat
clar CCOO i UGT convocant mobilitzacions pel mes
de desembre. Des de CCOO fa temps que es demanava

un canvi en el Govern tan en les persones com en les
polítiques per l’esgotament en la gestió de l’executiu
que dirigeix Zapatero.
A judici de CCOO, la vaga general del 29 de setembre
ha tingut molt a veure amb la dimensió d’una crisi de
govern que fa tant sols unes setmanes es limitava a la
substitució de Corbacho al capdavant del Ministeri
de Treball, i que ara ha remogut el nucli central de
l’Executiu. En qualsevol cas, CCOO jutjarà a aquest
govern, com qualsevol altre, pel contingut de la seva
proposta política i programàtica, més enllà de les
característiques de cada persona.
En relació al nou titular al capdavant del Ministeri de
Treball, Valeriano Gómez, CCOO no emetrà judicis de
valor precipitats, tot i recordant que el eixos centrals del
Ministeri són el mercat de treball i la protecció social i
són aquests els que ha originat un greu conflicte social
que continuarà obert si no es canvien les mesures i les
lleis que el van provocar.
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editorial
El govern pretén fer la reforma de les pensions
abans de fi d’any. Les propostes que volen fer
del nostre sistema de pensions públiques sota
el pretext del fenomen demogràfic que impacta
en la disminució de la relació entre actius i
passius, diuen que es per la seva salvaguarda.
Però el pretext argumental utilitzat amaga la
teoria neoliberal que propugna mesures per
debilitar el sistema públic i al mateix temps
enfortir el sistema privat per mitjà d’una
fórmula falsament mixta pública-privada. El
desig de capitalitzar una part de les cotitzacions
socials no és res més que una fórmula per
anar minvant el sistema públic i desplaçar els
fons al sistema privat degut a que una part
de les nostres contribucions deixaria de ser
ingressades a la Seguretat Social i passarien a
ser invertides en fons de pensions privats.
Aquesta idea va encaminada doncs, a la
destrucció d’uns dels elements bàsics de l’estat
del benestar. Nosaltres defensem i defensarem el
sistema públic de pensions, defensarem l’estat
del benestar perquè una de les seves funcions
bàsiques és la solidaritat i la redistribució de
rendes. La implantació d’un sistema públicprivat significaria el debilitament del sistema
públic de previsió social amb la consegüent
rebaixa de les pensions públiques.
Assegurar la sostenibilitat del sistema públic
de pensions és el deure dels que defensem un
Estat Social i de Dret tal com es defineix a la
Constitució Espanyola i per tant tota reforma
del sistema de pensions s’ha d’encaminar a
l’enfortiment i la sostenibilitat del sistema
públic i això és el que defensa CCOO. No
està en joc tant sols el límit d’edat de jubilació,
està en joc el sistema públic de pensions com
essència de l’Estat del Benestar, i per aquest
motiu continuarem mobilitzant-nos.
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breus
Els delegats de CCOO de la Policia
Local de l’Hospitalet de Llobregat
exigeixen a l’Ajuntament poder
participar en la confecció i valoració
de les proves d’accés, amb criteris
d’igualtat de participació per a totes
les unitats, i a més a més tenir en
comte les seves propostes.
Un cop més, CCOO ha estat el
sindicat més votat en el procés
electoral celebrat dimecres, 27
d’octubre de 2010, per escollir
els representants a la Comissió
de Control del Pla de Pensions
de la Corporació RTVE.
Un centenar de delgats i delegades
del Baix Llobregat frena per segona
vegada les conductes antisindicals
de l’empresa Transportes A. Martin
de St. Boi de Llobregat al intentar
revocar un altre cop dos delegats
de CCOO.
CCOO de Catalunya considera
molt greu el rebuig del govern
espanyol a la tramitació de la
ILP televisió sense fronteres.

CCOO ÉS EL PRIMER SINDICAT EN NOMBRE
DE DELEGATS A LES ELECCIONS SINDICALS
DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS I TELEVISIÓ DE CATALUNYA
Resultats de les eleccions sindicals celebrades dijous 28
d’octubre de 2010 a TVC i a la CCMA

Resultats a TVC:

PARTICIPACIÓ
CENS
VOTS EMESOS
CTTVC
CCOO
SPC
CGT
UGT

2010
53,60%
1918
1042
362
326
175
82
56

Delegats al Comitè

8
8
4
2
1

Resultats a la CCMA, CCOO és l’únic sindicat que ha presentat
candidatura a les eleccions sindicals de la Corporació amb el
resultat següent:

PARTICIPACIÓ
CENS
VOTS EMESOS
CCOO
VOTS EN BLANC

61,36
220
135
127
8

Per tant el Comitè d’empresa de la CCMA tindrà els 9 delegats
de la llista presentada per CCOO
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CCOO DENUNCIA ELS PRESSUPOSTOS A CORREUS
PER A 2011
Per a CCOO, l’Executiu ha destinat una partida pressupostària insuficient que suposarà un afebliment de l’operador públic perquè redueix la quantia econòmica destinada a inversions i a la prestació del servei als ciutadans, i això succeeix
a tan sols dos mesos per a la liberalització del sector, amb la
qual Correos perdrà un espai reservat de més de 1.000 milions d’euros.
Els pressupostos generals de l’Estat per a Correos el 2011 són
una renúncia clara a enfortir l’operador, encobreixen una privatització i donen continuïtat al desmantellament d’un operador que, a data d’avui i després de sis anys, segueix sense pla estratègic, el que fa
evidents les intencions del Projecte de Llei Postal que es troba actualment en el tràmit parlamentari. Un
projecte que no regula, fragmenta i està mancat de finançament de l’Estat per sostenir la xarxa postal.
Sota aquesta premissa, CCOO, unitàriament amb la majoria sindical de Correos, seguirà fent crides a la
pressió, a través de la mobilització en els pròxims mesos, per tractar de modificar la voluntat del Govern
d’enfonsar el correu públic a favor dels correus privats.

SEGUIREM
MOBILTZANT-NOS
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CCOO DENUNCIA L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
L’ajuntament de Terrassa ha prohibit l’enviament de correus amb informació
sindical per als treballadors i treballadores municipals. La secció sindical
única de CCOO de l’ajuntament de Terrassa enviava e-mails al conjunt de
treballadors i treballadores fins aquest mes de juliol, en què el consistori
ens envia un escrit censurant aquests enviaments massius.
Curiosament aquesta prohibició sorgeix després de l’enviament via
electrònica de la revista mensual La Veu, que edita la secció sindical
esmentada. En aquella edició de La Veu denunciàvem les retallades
salarials que l’ajuntament acabava d’implementar al personal, incloent-hi
xifres com els sous dels alts càrrecs. Aquesta coincidència ens fa sospitar
que la prohibició va més enllà d’ obeir una resolució que es va aprovar el
30 de novembre de 2004.
És per això que el sindicat CCOO va recórrer l’agost de 2010 la decisió de
l’Ajuntament de Terrassa de limitar l’ús del correu corporatiu. L’ajuntament
va desestimar aquest recurs d’alçada que vam interposar.
I ARA NOMÉS ENS QUEDA DENUNCIAR L’AJUNTAMENT DE TERRASSA, ESPERANT
UNA RESOLUCIÓ JUSTA QUE NO VULNERI EL DRET D’INFORMACIÓ I EXPRESSIÓ.

ACOMIADAT UN DOCUMENTALISTA
DE L'AGÈNCIA CATALANA DE
NOTÍCIES (ACN) PER DEFENSAR EL
DRET DE VAGA
Un redactor-documentalista de l'Agència
Catalana de Notícies (ACN), empresa de la
Generalitat de Catalunya, ha estat acomiadat
de manera fulminant, el dilluns 4 d'octubre,
per defensar el dret de vaga, exercit en
aquesta empresa el 29 de setembre, davant
la posició del director de l'agència, Saül
Gordillo, que el dia 30 de setembre va
felicitar els treballadors que durant la jornada
d'aturada van anar a treballar. L'empresa va
argumentar raons econòmiques i va explicar
al treballador afectat que es rescindia el
seu contracte d'obra i servei amb caràcter
immediat.

MOBILITZACIÓ CONTRA LA DESAPARICIÓ
DE LA FIGURA DEL CORRECTOR/A DE
CATALÀ DE TVE SANT CUGAT
El Comitè d'Empresa i els Delegats de Personal
del Centre de Producció de TVE, S.A. a Sant
Cugat del Vallès es van personar el divendres, 15
d'octubre de 2010, al Parlament de Catalunya per
lliurar un escrit a tots els Grups Parlamentaris i
al Síndic de Greuges, on denuncieven l'eliminació
per part de la Direcció de la figura del corrector/a
de català.
El Comitè d'Empresa i els Delegats de Personal
manifestaven que la Directora, Montse Abbad,
va fer cas omís a la petició de recuperar aquesta
figura imprescindible per aconseguir una qualitat
òptima de la informació. Tampoc va tenir en
compte el malestar manifestat per la gran majoria
dels treballadors i treballadores del centre de TVE
Sant Cugat que es va concretar amb la recollida
massiva de signatures en contra d'aquesta decisió.

Descomptes per a l’afiliació de CCOO
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Ha mort aquesta matinada a l’edat de 92 anys
CCOO DE CATALUNYA DESTACA
MARCELINO CAMACHO COM
LA FIGURA MÉS IMPORTANT DEL
SINDICALISME ESPANYOL DEL SEGLE XX
Marcelino Camacho, històric sindicalista i fundador
de CCOO, ha mort aquesta matinada a l’edat de 92
anys.
CCOO de Catalunya vol destacar Marcelino
Camacho, primer secretari general del sindicat
entre els anys 1976 i 1987, com la figura més
important del sindicalisme espanyol del segle XX.
Camacho va ser una peça clau en la lluita contra
la dictadura franquista i en la recuperació de les
llibertats democràtiques en aquest país. Lluitador
incansable i indomable es va enfrontar contra la
injustícia i va treballar sempre per la millora de les
condicions laborals i socials dels treballadors i les
treballadores.
Una delegació de CCOO de Catalunya, encapçalada
pel seu secretari general Joan Carles Gallego,
viatjarà a Madrid per retre homenatge al vell líder
del sindicat i assistir en l’acte de comiat que tindrà
lloc demà dissabte. A partir de les 10 del matí
d’avui estarà instal•lada la capella ardent a la seu
de CCOO a Madrid.
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CCOO DE CATALUNYA CONSIDERA MOLT IMPORTANT EL
TRASPÀS DE REGIONALS, UNA REIVINDICACIÓ HISTÒRICA
DEL SINDICAT
Des de CCOO de Catalunya volem manifestar la nostra satisfacció per l’acord de traspàs dels serveis ferroviaris Regionals,
malgrat que s’ha tractat més d’un acte més simbòlic que efectiu. L’acord no concreta, encara, la dotació pressupostària de
l’operació, una dada essencial per a començar a preparar un pla de Regionals que es centri en la millora de la gestió, dels
serveis i de les línies i la garantia del transport ferroviari de viatgers com un servei públic. A més, el traspàs no inclou
els serveis Avant, que transcorren dins de Catalunya en alta velocitat, sinó només els serveis ferroviaris que transcorren
íntegrament dins del territori de Catalunya, tal com s’estableix en l’article 169 de l’Estatut d’Autonomia.
Per això, CCOO de Catalunya reclama que, a més de les competències sobre l’operatiu, l’Estat també transfereixi al
Govern de la Generalitat els fons necessaris per a la seva gestió i la millora dels serveis. Però també reclamem, novament,
alguns aspectes que el traspàs de Rodalies, ara fa gairebé un any, no va tenir en compte, i que s’haurien d’intentar solucionar
en el traspàs de Regionals, i que també han de ser prioritaris per
a Catalunya.
En primer lloc, és necessària la creació de noves xarxes de
Rodalies a Girona, Lleida i Tarragona, ja que, ara com ara, són
els serveis de regionals els que actuen a aquestes zones com a
substitutius de les Rodalies inexistents.
El traspàs ha d’incloure la viabilitat econòmica i tècnica dels
regionals de tots els territoris, a més d’unes infraestructures
sense deficiències. És necessari establir un pla d’equilibri
territorial que doni resposta a les necessitats dels grans nuclis
urbans que utilitzen els serveis de Regionals com a transport
públic de proximitat.
El traspàs també ha de permetre reconvertir determinats trams
de línia en línies de Rodalies, amb més freqüències i millors combois, i ha de garantir el transport ferroviari de viatgers
com un servei públic com a garantia de drets per als usuaris.
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