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IMPORTANT VICTÒRIA DE
CCOO A LES ELECCIONS
D’ACESA

Consolida i incrementa la seva majoria a les autopistes catalanes
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals celebrades a ACESA (autopistes) i ha aconseguit 48 delegats d’un total de 86 a escollir. Amb aquest resultat CCOO consolida la seva
majoria sindical a l’empresa i incrementa el seu diferencial amb el segon sindicat.
En aquests comicis, CCOO ha aconseguit la majoria absoluta en 8 centres de treball dels
12 totals, i ha estat el sindicat més votat en un altre.
Aquestes eleccions han tingut una participació del 82% -s’ha arribat fins al 91% en algun
centre- dels 1.400 electors convocats, fet que augmenta encara més el valor de la important victòria electoral de CCOO.
Els resultats han estat els següents:
CCOO: 48, UGT: 23, USO: 12, CGT: 1, INDEPENDENTS: 2.
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EDITORIAL
Més que un acord per la
reforma de les pensions
L’Acord social i econòmic que CCOO,
UGT, CEOE i Govern vam signar el dia
2 de febrer és un pacte de gran abast. A
més de fixar les bases per a la reforma
del sistema públic de pensions, impulsa
la nova regulació de les polítiques actives d’ocupació amb un pla de xoc per a
l’ocupació de joves i persones aturades
de llarga durada, així com una prestació econòmica de 400 € mensuals per a
les persones aturades que hagin esgotat
una prestació o un subsidi i no disposin
de més ingressos. Gràcies a això, aquells
quebno tinguin càrregues familiars també podrán accedir a l’ajut.
Així mateix, s’inclou un acord bilateral
entre patronal i sindicats sobre negociació col•lectiva que aposta pel manteniment dels convenis col•lectius i per la flexibilització pactada a les empreses amb
la participació sindical i un compromís
entre Govern i sindicats per recuperar
el poder adquisitiu dels treballadors de
les administracions públiques.
S’obre, també, un espai de negociació
per acordar mesures que impulsin el
canvi de model productiu al nostre país.
CCOO feia molt de temps que reclamava un pacte d’estat per afrontar la situació econòmica i social, la vaga general
i la mobilització ha permès entrar en
la dinàmica de la negociació i l’acord i
trencar la dinàmica de la imposició des
del govern , així com aturar les opcions
regressives que plantejava el govern de
l’estat.
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CCOO adverteix del risc de més conflictivitat a
Correus si no es desbloqueja el Conveni i Acord
col.lectius
Després de més de 10 mesos de mobilització, CCOO, sindicat majoritari a Correus, exigeix el tancament del conflicte laboral obert fa
ja més de dos anys per defensar els drets dels treballadors davant una nefasta Llei Postal i les seves possibles conseqüències. Conflictivitat que, al costat d’aquesta llei i la retallada en les inversions, perjudica el Pla Estratègic d’empresa presentat el 25 de gener.

La plantilla de Correus de Montcada es concentra
por un nou brot de lipoatrofia
Els 26 treballadors de la plantilla de Correus
aMontcada i Reixac (Barcelona), acompanyats dels representants sindicals, s’han concentrat aquest dijous a les portes l’oficina de
l’empresa al municipi per exigir mesures de
seguretat davant d’un nou brot de lipoatròfia
semicircular que afectaria a tres els treballadors, encara que de moment només hi ha un
cas confirmat

MOBILITZA’T AMB CCOO, LA MILLOR GARANTIA
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CCOO de Catalunya denuncia una retallada de
drets socials a la ciutadania i la degradació dels
serveis públics
CCOO volem denunciar les mesures aprovades pel Govern de la Generalitat
ja que creiem que la degradació intencionada dels Servei Públics és el primer
pas per a la seva privatització.
Les mesures aprovades per la Generalitat es concreten en:
* La supressió de les convocatòries compromeses de les places ocupades per
personal interí i temporal. Amb aquesta prohibició, el Govern menysprea el
dret d’aquest personal i només pot explicar-se per les intencions d’acomiadar
treballadors/res.
* L’Eliminació de les places que quedin vacants per jubilacions, defuncions
o baixes.
* La prohibició expressa de cobertura de baixes de maternitat, malaltia,
independentment de la seva durada, excedències, etc. Conscient el Govern
que aquesta mesura pot provocar greus afectacions als usuaris dels Serveis
Públics, preveu que la resta dels treballadors assumeixin la feina que fa el
personal de les places no cobertes. Per aquest motiu es donen instruccions per
aplicar les mesures de mobilitat que calgui. Aquestes mesures es prenen de
manera arbitrària i vulneren els drets dels treballadors i els seus representants
legals.
Malgrat la professionalitat dels treballadors i treballadores, la no cobertura
de llocs de treball, tindrà importants repercussions en la qualitat dels serveis
públics i l’atenció a les persones usuàries. Residències de la 3a edat, Escoles
bressols, oficines del SOC o els Serveis d’emergència o presons, veuen prohibida la substitució. Això pot provocar situacions de desatenció que poden arribar a posar en perill fins i tot la vida de les persones. L’atenció sanitària, tant en els hospitals com en els centres
d’atenció primària, o les escoles, veurà reduïda la cobertura de vacants al 50% i es veurà afectada greument la qualitat de l’atenció a les
persones.
Per a CCOO de Catalunya s’ha pogut confirmar en tots els estudis sobre ocupació pública, i com assenyala l’últim l’estudi de la Generalitat (dades de l’any 2009), que el percentatge d’empleats públics per treballadors privats (salarització pública) és la més baixa de
tot l’Estat. L’increment produït els últims 3 anys, ha passat del 10 al 13% i és deu a la forta destrucció d’ocupació a la empresa privada. L’increment de treballadors públics es concentra en el personal docent, propiciat perquè ha estat l’Escola Pública la que ha hagut
d’absorbir el fluix migratori, o en el desplegament dels Mossos.
CCOO de Catalunya creu que són possibles altres mesures d’estalvi del pressupost ja que la fugida del dret públic propiciada pels diferents Governs, independentment del seu color polític, amb la creació d’una infinitat d’organismes opacs i empreses públiques, ha fet
centuplicar el nombre de càrrecs directius, fora del control i la supervisió del Parlament i de la intervenció de la Generalitat.
No serà amb les compensacions a les empreses d’autopistes, amb diners públics, o amb la supressió del impost de successions (més de
500 milions anuals), que el Govern vol aprovar, com podrem intentar sortir d’aquesta situació complicada. No només amb l’esforç dels
treballadors i treballadores, ni d’una disminució de la qualitat dels serveis públics, és com s’ha de resoldre el dèficit. Ha de ser amb
l’esforç de tothom, però sobre tot dels que més tenen.
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RTVE SANT CUGAT

“ESPOLI” AL
MAGATZEM DE
DECORATS
El passat dimarts 8 de febrer, vam poder veure com
l’empresa MC Decorats, realitzava tasques de neteja
i retirada de tot aquell material considerat com “innecessari” en el nostre magatzem de decorats. Malauradament, comprovem que només s’han salvat de l’espoli,
els elements assenyalats amb un trist rètol que diu NO
LLENÇAR, com
succeeix amb els ninots indultats en les falles de València.
En aquest magatzem, a més d’haver elements
d’ambientació i decoració reutilitzables per a altres decorats com poden ser: finestres, portes, terres, columnes, etc., hi ha també altres peces que formen part del
patrimoni artístic de programes emblemàtics de TVE.
A CCOO no només ens preocupa el valor real dels elements que han estat destruïts, sinó el fet que una vegada més no s’ha valorat el treball dels professionals de la nostra empresa, professionals que han fet del seu treball un art i han ajudat a construir la història de TVE.
Lamentem que no s’hagi pogut dur a terme el projecte, de l’ex directora Montse Abbad, de crear un museu de la televisió a Sant Cugat i
ens preguntem el per què s’ha pres aquesta decisió de manera tan precipitada, sense consultar prèviament als treballadors ni al Comitè
d’Empresa.
Desconeixem els criteris que s’han seguit a l’hora de desfer d’aquest material, ia més tenim seriosos dubtes sobre la transparència i el
rigor amb què s’ha efectuat el “espoliació”, sent totalment injust cap als professionals de la nostra empresa.
I com no podia ser d’altra manera, l’empresa encarregada d’aquesta tasca és MC Decorats, la mateixa que aconsegueix les licitacions
per a la construcció de tots els decorats de TVE a Sant Cugat ... i per agreujar encara més el caos generat, ahir mateix vam saber que el
desallotjament ha estat interromput bruscament, doncs sembla ser que l’empresa contractada, MC Decorats, fa referència a problemes
de pressupost, argumentant que l’import de la licitació no cobreix la totalitat de l’obra ...
Des de CCOO manifestem el nostre total rebuig a la manca de previsió, planificació i coordinació de la Direcció del nostre centre,
que en aquest cas ha suposat la pèrdua d’un material únic i irrepetible, però no és la primera vegada, anteriorment ja s’havien donat
situacions semblants, en què la manca de previsió per part de la Direcció va suposar pagar dues vegades el decorat del programa “Tinc
una pregunta per Vostè”, ja que la Direcció en cap moment es va preocupar de buscar un lloc adequat per emmagatzemar correctament
el decorat, el que va comportar el deteriorament d’aquest, i en conseqüència es va haver de encarregar una rèplica, i MC Decorats la
empresa que va guanyar la licitació
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Possible inconstitucionalitat de la retallada salarial
en l’AEAT
La Sala Social de l’Audiència Nacional, en relació amb el conflicte col.lectiu presentat per
CCOO en l’Agència Tributària (AEAT), estén els dubtes de constitucionalitat sobre la rebaixa salarial imposada pel RDL 8 / 2010, de 20 de maig, al personal laboral de gestió directa de l’Administració de l’Estat.
L’Audiència Nacional, fins ara, ha evidenciat els dubtes de
constitucionalitat que, al seu parer, pot presentar el RDL,
mitjançant diferents actuacions, en supòsits d’Ens públics
de diferents administracions públiques, estatal i autonòmiques.
CCOO ja va anunciar que, properament, s’aniran concretant nous pronunciaments judicials en relació a altres col.
lectius de personal i nous àmbits públics de gestió. Aquest
és el cas d’aquesta nova provisió, obtinguda en relació amb
el conflicte col.lectiu interposat per CCOO en l’AEAT que
afecta, per primera vegada, el personal laboral de la pròpia
Administració General de l’Estat.
El sindicat reitera la crida a magistrats i tribunals perquè resolguin com més aviat millor aquestes accions col.lectives instades pel
sindicat i que poden suposar la paralització de tot procés de caràcter individual fins a l’apreciació definitiva per part del Tribunal Constitucional.
Sobre la base dels pronunciaments que es succeeixen i donat el caràcter suspensiu de les mesures ordenades mitjançant el RDL, CCOO
insta a l’Administració General de l’Estat a negociar amb el sindicat la reposició dels drets afectats amb independència del resultat
que es derivi de l’apreciació l’alt tribunal. La negociació pot suposar l’aplicació de terminis i condicions de reposició de drets econòmics, a les treballadores i treballadors afectats, d’acord amb l’evolució econòmica en termes de creixement del producte interior brut i
l’evolució del deute públic. Per CCOO, un acord en aquest sentit seria d’interès, no només per a les persones ocupades del sector públic,

Joan Carles Gallego reclama
que es recuperi l’impost de
patrimoni a l’Estat i no s’anul·li
l’impost de successions a
Catalunya
Davant les declaracions de la vicepresidenta segona i ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado, en relació a la proposta d’augmentar la fiscalitat per reduir la
despesa pública, Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, ha
destacat que “ens sembla bé que el deute públic s’equilibri amb l’augment dels impostos i no només retallant despesa pública”.
En aquest sentit, Gallego reclama “recuperar l’impost de patrimoni en l’àmbit estatal que suposaria un ingrés de 2.000 milions d’euros
anuals per a les arques de l’Estat, i que la Generalitat no anul·li l’impost de successions que representa una recaptació de 500 milions
d’euros l’any per a Catalunya”. CCOO reclama també una moratòria en l’aplicació de la reforma de l’impost que es va aprovar en el
Parlament, l’any 2010, i que s’haurà d’aplicar el mes de juny.
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L’Ajuntament de Sabadell incompleix el conveni i
no abonarà en la nòmina del mes de gener el complement d’assistència previst
El gabinet de premsa de RH va enviar, via correu electrònic, un comunicat per informar-nos que el pagament de la productivitat
d’assistència, prevista en l’article 15.13 del conveni, es farà efectiva en la nòmina del mes de març. Un cop més el Sr. Manau, amb
la directora d’àrea de RH al capdavant, fidels al seu estil, han decidit unilateralment “tirar pel dret” i incomplir el conveni adduint un
munt d’excuses.
CCOO va sol•licitar per instància els dies 11 i 12 de gener, quan encara no s’havien tancat les nòmines, l’abonament del pagament de
la productivitat d’assistència en els termes acordats en el conveni, o sigui en la nòmina del mes de gener. Qui ens pagarà els interessos
de demora?
Hem de manifestar que en cap moment no s’ha informat de forma oficial els sindicats, com a parts signats de l’acord en representació
dels treballadors/es, que s’ajornaria el pagament a la nòmina del mes de març, i res no feia sospitar que això passaria, ja que, segons
declaracions del Sr. Manau, “l’Ajuntament ha respectat en tot moment els pactes entre sindicats i empresa, tant els escrits com els
verbals”, i afegí a continuació “l’Ajuntament de Sabadell sempre ha treballat per mantenir el poder adquisitiu dels seus empleats i
empleades”.
Un cop més es busquen excuses de mal pagador per no complir el conveni. Per retallar-nos el sou un 5% no van tenir cap problema ni
cap excusa en quant al temps ni a la forma.
Sr. Manau, compleixi el conveni i no ens demani més sacrificis, no tothom cobra com vostè ni tampoc cobrem un plus per assistència
al ple com l’alcalde.
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CENIT MENTÁLITAS SALUD SIGNA UN
ACORD DE COL.LABORACIÓ AMB FSC-CCOO

Centit Mentálitas Salut ha signat un
conveni de col.laboració amb la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres (FSC-CCOO) amb
la finalitat que els seus afiliats puguin
beneficiar-se dels serveis i tallers que
ofereix el centre.
La signatura duta a terme el passat divendres dia 4 de febrer a la seu Comissions Obreres de Catalunya , van subscriure el pacte Josep M. Homs, director
de Cenit Mentálitas Salut i José Luis
Moure Figueiras, secretari general de la
FSC-CCOO.
El conveni de col.laboració radicarà en
què tots els seus afiliats i afiliades es podran acollir a una valoració exhaustiva
del seu estat de salut de forma personalitzada i el seu posterior tractament. A
més, Cènit Mentálitas Salut impartirà
conferències i tallers per divulgar la importància de mantenir un equilibri constant, i un bon estat de salut.
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