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I LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

EL DIA 15 ALS CARRERS I ALS CENTRES DE
TREBALL I EL DIA 18 A PLAÇA UNIVERSITAT DE BCN
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EDITORIAL

Davant les mesures anunciades pel president del govern, continuem la mobilització, el dia 15 als centres de treball, amb
les vagues dels companys i companyes de
QUALYTEL del servei 010 i atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, amb
els companys i companyes de CORREUS
en defensa d’un servei postal públic, amb
els companys i companyes de les administracions públiques en lluita per recuperar el poder adquisitiva i en defensa dels
SERVEIS PÚBLICS,amb els companys i
les companyes d’AENA en defensa d’una
AENA pública. Amb tots i totes la FSCCCOO en primera línia el dia 15 als centres
de treball i a la concentració de delegats i
delegades a la Plaça Sant Jaume.
I el dia 18 a les 17 horesa la GRAN MANIFESTACIÓ A LA PLAÇA UNIVERSITAT, DEFENSEM LES PENSIONS,
I CONTRA LES RETALLADES SOCIALS.
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I EL DIA 18 TOTHOM A LA GRAN
MANIFESTACIÓ A BARCELONA
PL UNIVERSITAT A LES 17 HORES
PER UN SISTEMA PÚBLIC DE
PENSIONS, CONTRA L’ALLARGAMENT
DE L’EDAT DE JUBILACIÓ
EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ
CONTRA LES MESURES ANTISOCIALS
DEL GOVERN

federació de serveis a la ciutadania



digital

Tancada de treballadors a l’Ajuntament de
Barcelona
En el marc de les mobilitzacions programades per CCOO i
UGT a nivell estatal, un grup de delegades i delegats s’han
tancat a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, ubicada a
la plaça Sant Miquel núm. 4.
El motiu d’aquest acte reivindicatiu és exigir a l’alcalde
Hereu el compliment de l’acord de relacions laborals de
l’Ajuntament de Barcelona, signat per al període 20082011.
El tancament va tenir lloc a les 12.45 h. amb una trentena de
treballadors i treballadores municipals.
I les mobilitzacions dels
treballadors
municipals
continuarà, en
defensa dels
drets socials i
laborals.

Delegats sindicals de Correus es van tancar
el dia 15 a les dependències del
director territorial de Catalunya per
rebutjar l’apagada postal
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Continuen les mobilitzacions dels
treballadors i treballadores de l’empresa
QUALYTEL
Els treballadors i les treballadores de l’empresa Qualytel,
que és la que gestiona els serveis 010 i l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de
Barcelona, continuen les mobilitzacions per:
- Els incompliments dels deures i lleis que marca la responsabilitat social de l’Ajuntament de Barcelona sobre
les lleis de prevenció de riscos laborals i les clàusules
socials dels plecs de condicions dels contractes.
- Els deures dels responsables municipals del servei pel
que fa a les condicions en què es du a terme el servei
sense unes mínimes condicions ni de salut i amb un
incompliment flagrant de la mateixa llei de prevenció,
etc.
- El cobrament dels endarreriments que ens deuen en
concepte d’IPC.
- Pagament del plus al personal que realitza la seva activitat laboral a l’OAC d’atenció presencial (no teleoperadora).
- Manca de cadires en condicions.
- Increment del personal.
- Pagament del temps treballat fora de horari.
- Dies de lliurança o de còmput que no siguin en els
dies de festiu laboral.

Cinc delegats sindicals de la majoria sindical de Correus es van tancar a les dependències del director
territorial de Correus a Catalunya situada a l’Oficina
Principal de Barcelona, per manifestar el seu rebuig a
la Llei postal i el seu tràmit parlamentari que està marcat per interessos partidistes que esbiaixen la viabilitat
de Correus, perpetuen la desregulació i l’apagada a la
qual Correus haurà de fer front a partir de la liberalització del sector al gener de 2011. També van reclamar
la negociació del Conveni i Acord, bloquejats des de
fa més de dos anys.
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Els treballadors d’AENA al Prat es mobilitzen La Inspecció de Treball ha multat
contra la privatització de la gestió de l’aeroport l’Ajuntament de Cabrils amb 2.000 euros

per una infracció

Els treballadors
d’AENA de l’Aeroport
de Barcelona van
realitzara durant el
dia 17dues accions: la
primera, a les 10 hores coincidint amb el temps
establert de descans
dels treballadors-, una
concentració a la zona
d’arribades de la T1 i,
posteriorment, una assemblea a les 12 hores.
En defensa del servei públic ,
MOBILITZEM-NOS

CCOO convoca
mobilitzacions a
Cargo Trans Montserrat en protesta
pels
acomiadaments
il·legals anunciats
per l’empresa
Cargo Trans Montserrat,
SL, amb seu social a Sant
Sadurní d’Anoia, ha anunciat al comitè d’empresa
l’imminent acomiadament
de 18 persones.
L’empresa, que actualment
té una plantilla de 180 treballadors i treballadores, pretén
justificar els acomiadaments
amb l’argument que la reorganització interna d’un dels
seus principals clients afec-

ta directament la feina que
realitzen a l’empresa aquestes 18 persones. Tanmateix, en diferents naus que
l’empresa té en el mateix
Polígon de Vilafranca i en
altres instal•lacions a Valls,
es continuen realitzant hores
extraordinàries de manera
sistemàtica i es mantenen
contractes eventuals.
El comitè d’empresa ha
mantingut dues reunions
amb la direcció, en les quals
ha manifestat el seu rebuig
als acomiadaments perquè
els considera il•legals, i acusa l’empresa de manca de
voluntat de diàleg, ja que el
que realment fa és aprofitar
la reforma laboral per acomiadar.
Els acomiadaments són
il•legals perquè al comitè no
li consta que l’empresa tin-
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L’Ajuntament de Cabrils va ser requerit per Inspecció de
Treball arran d’una denúncia presentada per CCOO del
Vallès Oriental - Maresme. L’objecte d’aquest requeriment
era l’actuació realitzada pels inspectors al jutjat de pau de
Cabrils.
L’Ajuntament de Cabrils no havia sol•licitat, en temps i
forma, l’alta dels treballadors que havien ingressat al seu
servei o no l’havia transmès per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, estant obligat o acollit a la utilització
dels referits sistemes de presentació.
Aquesta resolució de la Inspecció de Treball ve a donar la
raó a CCOO en un dels litigis que ha interposat en el conflicte que l’enfronta a l’equip de govern de l’Ajuntament
de Cabrils per l’externalització de la brigada d’obres i per
conductes antisindical

gui cap problema econòmic
i tampoc no ho ha justificat.
Per tant, es pot pensar que
en realitat pretén aprofitar
la reforma laboral per fer
neteja de contractes fixos i
fer minvar la força sindical,
ja que entre els acomiadats
hi ha 5 membres del comitè
d’empresa. Tot això ho fa,
doncs, saltant-se les garanties establertes en la llei per
poder actuar sense cap obstacle ni control ni ningú que
defensi drets laborals.

El comitè d’empresa exigeix
a la direcció que s’assegui
una altra vegada a dialogar
i ofereixi altres alternatives.
Al mateix temps, el comitè,
juntament amb el sindicat
comarcal de la Federació de
Serveis a la Ciutadania de
CCOO, convoca mobilitzacions

No deixa de ser curiós que
Dolors Montserrat, diputada del PP al Parlament
de Catalunya i propietària
de l’empresa, manifesti en
campanya electoral que el
seu partit traurà a Espanya
de la crisi i crearà llocs de
treball, però en canvi a la
seva empresa actuï de manera contrària.
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Ambulàncies Lleida: vaga a
l’empresa SSG
Amb data 10 de desembre, s’ha
presentat al Departament de
Treball una convocatòria de vaga
a l’empresa que tindrà lloc els
dies 21, 22 i 23 d’aquest mes de
desembre i a la qual estan cridats
a participar tot el personal de
l’empresa, ja sigui d’urgent com de
programada...

Amb aquesta vaga es volmanifestar una sèrie problemes no
són resolts per part de l’empresa,
entre d’altres que els treballadors
hagin de pagar les reparacions de
les ambulàncies en cas d’accident
de treball, la manca de material
necessari,l’incompliment de la llei
de prevenció, incompliment dels
calendaris laborals pactats.........
Esperem que l’empresa adopti
les decisions correctes, no prengui represàlies contra el personal

que participi en aquesta vaga y
rectifiqui aquest posicionament
d’incompliment de la legalitat
vigent.

CCOO de Catalunya denuncia que la inflació perjudica especialment els treballadors
públics i els pensionistes per les retallades de sou i la congelació de les pensions
L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de novembre, a nivell de l’Estat, se situa en el 2’3% de taxa interanual, la
mateixa que la del mes d’octubre. Aquesta taxa elevada ve motivada pel preu del petroli i de l’electricitat el que mostra la
dependència energètica de la economia espanyola.
La inflació subjacent, és a dir l’estructural, que no té en compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants,
augmenta una dècima respecte del més anterior, en l’1’2%, consolidant l’augment del preu dels aliments bàsics. Aquest
efecte és més negatiu en les persones aturades i les que tenen rendes baixes, especialment pensionistes, i fa més injustes
les mesures de retallada de despesa pública del govern de l’estat.
L’increment de la inflació perjudica especialment els treballadors i treballadores públics, que han patit les retallades de sou del govern, i els pensionistes que han patit la congelació de les seves pensions i té efectes negatius sobre
el consum, que és necessari per a reactivar l’economia.
A nivell europeu l’IPC harmonitzat augmenta la distància amb la mitjana europea, que és de l’1,9%, el que repercuteix
en negatiu en la competitivitat de les empreses pel que fa a l’exportació dels seus productes i pot perjudicar encara més la
recuperació de la nostra economia.
Catalunya, amb una taxa interanual del 2,5% continua amb el diferencial amb l’IPC estatal. Aquesta diferència ve motivada pels preus més elevats dels aliments bàsics i del sector educatiu i afecta negativament al poder adquisitiu de la població
catalana.
En aquest escenari CCOO de Catalunya:
• Rebutja les noves mesures de retallada del govern Zapatero, en especial la desaparició dels 426 euros per a les
persones que acaben la prestació d’atur, ja que perjudiquen greument a les persones amb més dificultats i farà
augmentar el nombre de persones que estan per sota del llindar de la pobresa.
• Considera necessari el manteniment de les clàusules de revisió salarial dels convenis col•lectius que permeten
mantenir el poder adquisitiu dels salaris tal i com recull l’acord estatal de negociació col•lectiva signat per les organitzacions empresarials i sindicals i que és plenament vigent.
• Reclama un canvi de les polítiques del govern per sortir de la crisi que ens instal•la en la precarietat,
l’abaratiment dels costos laborals i les retallades socials en lloc de cercar nous paràmetres de competitivitat.
• Considera que la influència del preu del petroli en la inflació posa en evidència la necessitat de resoldre la dependència energètica espanyola ja que repercuteix directament en la competitivitat de les empreses.
federació de serveis a la ciutadania
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Acord sectorial català per les empreses del cicle integral de l’aigua
El 3 de desembre del 2010, al Departament de Treball, a la Direcció
General de Relacions Laborals, s’ha tancat l’acord dels quatre convenis provincials del sector (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona). Un
acord integral en una situació difícil, amb una situació econòmica general de crisi i una situació de bloqueig dels quatre convenis provincials:
congelació salarial, judicialització de la previsió d’IPC... Des de CCOO
considerem que l’acord és positiu tant a nivell econòmic -ja que finalment, allà on hem pogut, ens n’hem sortit en gran part amb les nostres
reivindicacions quant a l’IPC previst al 2009 (2%)-, com a nivell sectorial, ja que també en signar l’acord de l’any 2010 per Barcelona, Lleida
i Girona ens ha de permetre endegar la futura negociació del conveni
AUTONÒMIC en millors condicions

SINDICALISTES DE CCOO DEL SECTOR FERROVIARI VAN INTENTAR AHIR
FER-LI SABER AL MINISTRE BLANCO EL SEU REBUIG A LES POLÍTIQUES
ANTISOCIALS I PRIVATITZADORES
( publicat a tercera informacion.es)

“Un nutrido grupo de sindicalistas de Comisiones Obreras (CCOO) se han desplazado desde varios puntos de España hasta la capital de provincia manchega (Albacete) para recriminar a Pepe Blanco las políticas neoliberales que su gobierno
está impulsando y con ello, empeorando las condiciones de los trabajadores.”
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La Audiencia eleva al Constitucional la
normativa autonómica de la retallada
salarial del sector públic

La Secció Sindical de l’Ajuntament
de Terrassa es manifesta un altre
cop

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en quatre
interl.locutories diferents, amplía els seus dubtes d’ inconstitucionalitat de la retallada salarial de les empleadas i empleats públics a les normes de aplicació generades per altres
administracions.

La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Terrassa s’ha tornat manifestar al ple municipal, per
reivindicar el compliment en la seva totalitat del
conveni i acords signats, i per la recuperaciò del poder
adquisitiu
perdut.
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DIA 18 DE DESEMBRE, TOTS I TOTES A LA MANIFESTACIÓ, A LES 17 HORES A
LA PLAÇA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Direcció:
Xavier Navarro
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