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EDITORIAL
La mobilització continua

La defensa dels serveis públics, de l’estat del benestar és quelcom que ens afecta al conjunt de la
societat, i avui tenim un greu perill de retallades de
drets de la ciutadania .Les retallades del govern de
la Generalitat van més enllà d’un simple ajust pressupostari de caràcter temporal, són retallades amb
El proper 14 d’abril mobilitza’t, a les 18 hores omplim la un objectiu clar, reduir de manera important els serveis públics i amb ells els drets del conjunt de la
Plaça Sant Jaume
ciutadania.

Contra els acomiadaments
Contra el desmantellament dels Serveis Públics
Defensem l’Estat del Benestar

És evident que defensen una societat en mans privades, en mans del negoci i per això treballen per
reduir tant com puguin allò que ens ha costat tant
d’aconseguir. I ho fan sense manies ni complexos,
sense pudor es plantegen reduir plantilles, com si
fos aquest el problema del finançament del país.
Ja han començat, tenim molts acomiadats i acomiadades, i volen arribar a una xifra molt important,
sembla ser que 20000 persones, i per això cal dir
PROU, cal mobilitzar-se, perquè no tant sols defensem els llocs de treball, defensem els serveis públics
com a garantia de drets al conjunt de la ciutadania.
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No als acomiadaments en el Sector Públic
CONCENTRACIÓ D’EMPLEATS PÚBLICS EN
DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL
El Govern de la Generalitat i altres Administracions, han començat una campanya de retallades dels Serveis Públics, amb la
intenció de degradar el seu funcionament i així justificar la privatització.La Generalitat esta duent a terme un seguit de mesures de
reducció de les plantilles, que comportarà un considerable nombre
d’acomiadaments.
De moment això està afectant al personal interí, tant laboral com
a funcionari, en la extinció de contractes o nomenaments o en la
no renovació. La no cobertura de les places vacants o de les baixes
també està tenint efectes desastrosos en les borses de treball. El
següent pas, l’acomiadament de personal fix, ja ha començat en les
empreses públiques de la Generalitat, i s’estendrà aviat a la resta
de la Generalitat, només cal llegir les declaracions irresponsables i
mancades del més mínim rigor, de diversos membres del Govern.
Els responsables de la Funció Pública diuen, sense cap mena de
“pudor”, que sobren entre 15.000 i 20.000 llocs de treball, i de moment els acomiadaments s’estan fent indiscriminadament i sense
cap mena de justificació. Això comporta una sobrecàrrega de feina
sobre la resta de personal i el deteriorament, fins i tot el tancament,
de Serveis d’atenció directa. Aquesta escalada de desprestigi i de
retrocés de drets laborals i de ciutadania, es pretén justificar pels
problemes pressupostaris, però té com únic objectiu, declarat públicament, desviar cabdals públics a mans privades.
Aquesta situació, es manté larvada a la resta de les administracions
públiques de Catalunya a l’espera de les properes eleccions municipals. La situació de les hisendes locals, la manca de noves fonts
de finançament sense recórrer a la pujada d’impostos, i la nul·la
col·laboració dels Governs central i de la Generalitat, fan témer
que acabin sent els treballadors i treballadores i el, en definitiva,
el Servei Públic qui pagui la “seva” crisi. En aquests moments
ja està servint com a justificació de l’incompliment d’acords signats.
Per això hem de fer front a aquesta agressió. No podem permetre aquest abús.

Dijous 14 d’abril - 18 hores
Plaça San Jaume
“Defensar els llocs de treball és defensar els
Serveis Públics”
No als acomiadaments
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CCOO rebutja la nova retallada de CONTINUEN LES MOBLITZACIONS
sous i defensa el conveni i els llocs de A TELEMÀRKETING
treball a TV3 i la CCMA
ENS SOBREN RAONS
CCOO no està d’acord amb la retallada unilateral de sous a TV3,
Catalunya Ràdio i totes les empreses de la CCMA anunciada pel
Consell de Govern, que vulnera novament el Conveni col·lectiu
2009-2011 i trenca amb la negociació col·lectiva a les empreses
del grup. CCOO defensa l’equiparació de les condicions de tots els
treballadors i treballadores amb les pactades en el conveni de TV3,
i el manteniment dels llocs de treball i la capacitat productiva dels
mitjans públics audiovisuals de Catalunya.
Finalment l’assemblea de treballadors i treba- lladores va rebutjar
les mesures d’ajust proposades per la direcció

Des de la FSC de CCOO volem recordar tant a tots / es els
treballadores i les treballadores del sector, com a totes les
opcions sindicals, que hem de continuar UNITS i intensificar la lluita que desenvolupem, insistint en la importància
de les aturades convocades ( de 15 minuts per cada dilluns i
dimecres). Amb ells estem lluitant per un reconeixement de
drets, per la millora dels ja existents i la pujada de l’IPC en
què ha de ser el nostre V Conveni Contact Center.
RAONS PER LES QUE ENS MOBILITZEM
 Per la reducció de la precarietat i la temporalitat: subrogació en la successió d’empreses, limitació de la contractació
temporal i parcial i solucions per a la deslocalització.
 Per una millor regulació i ordenació del temps de treball,
conciliació de la vida laboral i familiar i regulació de la càrrega de treball.
 Per un increment just dels salaris, que garanteixin un
guany del poder adquisitiu.
 Per una definició adequada i realista de la classificació
professional, que permeti la promoció professional.
Secundar les aturades ELS DILLUNS I DIMECRES

MOBILITZACIONS
ATENCIÓ DOCIMILIÀRIA
El passat dilluns dia 4 delegades i delegats de les empreses d’Atenció Domiciliària es van concentrar davant de la seu
d’empreses del sector per reivindicar un conveni just. PROU DE
PRECARIETAT LABORAL
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TORN DILLUNS DIMECRES
NIT 00:30 A 00:45 01:00 A 01:15

A 11:45 12:00 A 12:15
MATÍ 11:30
TARDA 18:30 A 18:45 18:00 A 18:15

AMB FORÇA, LLUITANT PER ELS TEUS DRETS
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PRESONS, FORAT SENSE FONS
La situació econòmica de la Generalitat és molt preocupant
i tots ho sabem. De fet tots ho patim.
Les dades de l’atur són esgarrifoses, a hores d’ara hi ha 4,2
milions de persones sense feina. Als funcionaris i pensionistes els van retallar el sou, l’any passat i el tenen congelat
per als anys vinents. Les prestacions socials minven per tot
arreu. La sanitat i l’ensenyament no només perden pressupost i personal, sinó també qualitat. Però el govern de la Generalitat encara necessita més diners per contrarestar el forat
econòmic que diu que s’ha trobat i ha seleccionat àrees que
encara puguin aguantar més retallades sense que ells perdin
cap vot de cara a les municipals i no els preocupa deixar el
Departament de Justícia en general i els Serveis Penitenciaris de Catalunya en particular en una situació de precarietat
absoluta.
Les presons no venen. No donen vots. Al cap i a la fi, si la
Generalitat no té consideració pels malalts ni pels nens per
què l’hauria de tenir amb els Serveis Penitenciaris?
Però nosaltres no demanem compassió, demanem que la
Direcció General superi la incapacitat, que fins ara està demostrant, per gestionar els escassos recursos de què disposem d’una forma coherent. La seva manera d’administrar
està donant lloc a seriosos problemes entre els quals, a més
de l’endèmica falta de personal, ens trobem amb d’altres no
menys importants com la suspensió dels nomenaments de
470 aspirants, cessaments d’interins sense substitució amb
nul•la garantia de recol•locació, amortitzacions de llocs de
treball, la paralització dels processos: trasllats, comandaments... o l’incompliment de les ofertes públiques.
Acomiaden treballadors/es amb l’excusa de què no hi ha diners però en canvi continuen, sense cap vergonya ni escrúpol, col•locant els seus amics. Quina explicació podrien donar, sinó, per convocar places de comandaments en llocs on
mai no han existit?. Si, heu llegit bé, encara tenen el descaro
de publicar al portal ATRI la convocatòria de una plaça de
subdirector/a de tractament del Centre Obert de Lleida, un
centre on els funcionaris que hi treballen ni tan sols poden
gaudir del descans per dinar perquè no hi ha prou personal.
Els hi farà el relleu el/la subdirector/a?
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Diuen que no hi ha diners i que hem de fer sacrificis, però
el Centre Penitenciari de Puig de les Basses continua sense
obrir encara que s’ha de pagar el lloguer, el manteniment
i la seguretat de l’obra. Algú es deu preguntar el per què,
l’explicació és senzilla, les presons que s’han obert els da
rrers anys no són de la Generalitat: el CP Joves, CP Lledoners, CP Puig de les Basses, són de lloguer. L’Administració
les té llogades per 30 anys.... sorprenent, oi? I si no paguem
el lloguer els propietaris –que són privats- ens faran fora per
desnonament? I quan passin aquests 30 anys què passarà?
Aquesta situació està provocant la imposició a tot el personal, per part de la Direcció General de Règim Penitenciari i
Recursos, d’unes càrregues de treball inassolibles i que posen en perill la seguretat de les presons catalanes. Aquestes
mesures que afecten els treballadors/es i mai els comandaments ni els seus amics, necessita una resposta inequívoca,
sense fissures i contundent, per part nostra. Les nostres reivindicacions són justes, les nostres conviccions són clares i
la nostra determinació ferma.
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ACORD A CORREUS, UN BON EXEMPLE DE LA FERMESA I
L’ACTITUD DE CCOO
CCOO acorda amb Correos estabilitzar 4.500 ocupacions en tres anys, regular nous drets i
rescatar salaris després de dos anys i mig de bloqueig del conveni i l’acord
El procés de mobilització al llarg de 2010, inclosa la vaga general del 10 de juny, contra dos anys de bloqueig del Conveni/Acord,
una llei imposada i un pla d’empresa incert, aconsegueixen traduir-se en un bon conveni i acord que se es va signar el dia 5
d’abril

CCOO, sindicat majoritari de Correos i del Sector Postal, ha
arribat a un acord amb Correos, la major empresa pública del
nostre país, que rescata el salari endeutat fa més de dos anys
i mig als més de 60 mil treballadors (aproximadament uns
9.650 a Catalunya). Aquest acord inclou una paga compensatòria de gairebé 200 € per a tota la plantilla, increments del
2% i 0,3% en complements i plus de combustible per al món
rural. A més, crea noves retribucions, entre elles plusos per
a reconèixer el fet diferencial de Canàries, Balears, Ceuta,
Melilla, la Vall d’Aran i Andorra. L’Acord salarial, que despenalitza l’absentisme que es s’aplicava en les retribucions,
inclou tots els conceptes d’endarreriments i increments.
En el Conveni i en l’Acord pactat per CCOO, s’inclou un
procés de conversió d’ocupació eventual en fix de 4.500
ocupacions en el període 2011-2013 -2.500 d’ells el 2011, la convocatòria de processos de promoció interna per al
personal funcionari i el compromís de no recórrer a les empreses de treball temporal durant la vigència de l’Acord. Es
mantenen i es regulen drets socials com el Pla d’acció social
per una quantia de 2 milions d’euros, Pla d’igualtat, Protocol d’assetjament i politiques de prevenció. També s’obté
l’ampliació del permís per paternitat del personal funcionari
de 15 a 23 dies.

l’entrada d’operadors nacionals i internacionals en el marc
de la crisi més severa que el nostre país ha sofert. Una implicació dels treballadors que contrasta amb l’actuació de les
autoritats postals (Ministeri d’Economia i Hisenda, com a
propietari, i Foment, com a regulador) que van imposar una
Llei postal, aprovada el passat 30 de desembre (que retalla
el servei públic, el seu finançament i obre espais de negoci
als operadors privats) i la major retallada d’inversions de la
història de Correos, passant de 1.250 milions en un període
de quatre anys a 450 mil €. Qüestió aquesta, que juntament
al bloqueig de més de dos anys que el Conveni duia congelat, va empènyer els treballadors al major procés de mobilitzacions de la història de Correos, mobilitzant al llarg de tot
2010 a més del 75% de la plantilla contra una reforma postal
imposada i una retallada d’inversions injusta que, com en
altres empreses, ha aprofitat l’excusa de la crisi.
Per a CCOO, l’Acord/Conveni és la millor eina per a blindar
els drets salarials i laborals dels treballadors enfront de la
crisi econòmica, la nefasta Llei postal i un imprevisible Pla
d’empresa. CCOO estarà atent i vigilant que tots els seus
continguts es desenvolupin d’acord amb els compromisos

Per a CCOO, l’àmbit rural ha estat una de les seves reivindicacions històriques i especialment a partir de l’entrada en
vigor de la nova Llei postal, per la consideració de servei
públic deficitari i per la manca de finançament per part de
l’Estat que es feia pagar els treballadors, la majoria d’ells
“mileuristes”. Per aquest motiu, el Conveni i l’Acord inclouen un increment del 2,3% com a concepte del plus de
benzina i la creació d’una taula que analitzi l’evolució dels
preus dels carburants, per evitar que sigui el personal rural el
què financiï aquesta pujada de les seves butxaques.
Per a CCOO, el Conveni i l’Acord és una expressió de voluntat, implicació i compromís dels treballadors amb la viabilitat de l’operador públic, just en un moment en què Correos afronta la liberalització completa del mercat amb
federació de serveis a la ciutadania
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EL NOSTRE ESTIMAT PEPE GALVEZ, PREMI NACIONAL
DE CULTURA
El company Pepe Gálvez, membre de l’executiva FSC estatal
i director de la nostra publicació estatal TRIBUNA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA,i guionista de còmics, va rebre
juntament amb els dibuixants Alfons López i Joan Mundet, el
premi nacional de Cultura 2011 en la disciplina de còmic per
l’obra “Mil Vidás más”, editada por Edicions de Ponent en su
Col. SOLYSOMBRA nº 60.
És una obra en la que els autors ens apropen a la figura de
l’històric dirigent del PSUC, Miguel Nuñez i que el jurat ha
destacat que és “un llibre punyent que recupera una part de la
nostra memòria històrica amb una obra plena d’intel•ligència
i emoció, en la qual els vibrants textos i les acurades
il•lustracions van acompanyats d’unes historietes amb una
força narrativa i gràfica excepcional”.
FELICITATS PEPE

Signat el Conveni col•lectiu de Transport CCOO de Catalunya i el seu gabinet jurídic
s’adhereixen a la campanya ‘No canviem
de Viatgers de la
de llengua’, promoguda per l’Associació de
província de Lleida
El dia 7 d’abril la Comissió negociadora del Conveni de Viatgers
de la província de Lleida ha arribat a l’acord de signar el conveni
col•lectiu de tots els treballadors
i treballadores del Transport de
Viatgers de la província de Lleida per als anys 2010-2011-2012 i
2013.

Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia

Cal destacar els augments salarials: per a l’any 2010: 1%, per 2011:
1,25%, per 2012: 1,50% i per l’any 2013: 1,75%. que seran revisats
en funció de la variació que experimenti l’ IPC estatal real de cadascun dels respectius anys.
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