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EDITORIAL

Ara ens toca, ens cal, és necessari omplir Barcelona, omplir els carrers de Barcelona, fer un
Milers de persones es van manifestar pels carrers per reclamar gran clam UNITARI, de ciutadania, contra les
retallades socials, en defensa dels Serveis Púocupació de qualitat i combatre les retallades
blics, en defensa de l’Estat del Benestar que
ens volen retallar i privatitzar.
Amb l’excusa del dèficit estan duent a terme la
major agressió a l’Estat del Benestar, als Serveis Públics. El seu objectiui és clar, la privatització, ho diuen alguns sense embuts , i hem
de dir PROU, que hi ha altres maneres, que
amb una fiscalitat justa és possible incrementar ingressos necessaris per aixugar el dèficit i
que els drets socials no es toquen.
Hem de sortir al carrer, molts, junts, quan més
millor, el 14 de Maig a les 11 hores a la Plaça
de Catalunya

MOBILITZA’T EL DIA 14 DE MAIG
A LES 11 HORES A
LA PLAÇA CATALUNYA,
MANIFESTEM EL NOSTRE REBUIG
A LES RETALLADES
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EL DIA 14 OMPLIM ELS CARRERS DE BARCELONA
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L’anunci de retallar més d’un 50% del personal suposa la
pèrdua de la capacitat per combatre la sinistralitat laboral a
Catalunya

El personal tècnic habilitat de la Inspecció de
Treball a Catalunya es va concentrar per mostrar el seu rebuig a la retallada d’efectius
Els 55 tècnics habilitats de la Inspecció de Treball de Catalunya
(ITC) van portar a terme durant any 2010 unes 4.000 actuacions habilitades, de les quals un 5% va finalitzar amb un informe
d’incompliment dels requeriments efectuats, que posa de relleu en
termes, no només quantitatius, sinó també qualitatius que la seva
tasca, malgrat ser la de vigilància i control, continua tenint una
vessant eminentment preventiva i de millora de les condicions de
treball.
L’organització territorial d’ITC preveia inicialment 75 places de
personal tècnic habilitat però només 55 van estar finalment adscrites i ara l’actual Direcció General de la Inspecció de Treball
ha manifestat la seva intenció de retallar aproximadament en la
meitat el nombre de personal tècnic habilitat actual, que ens deixa
lluny d’homologar-nos amb els països del nostre entorn amb les
ràtios que marca l’OIT, que per cada 10.000 treballadors/es hi hagi
un inspector/a. Actualment a Catalunya hi ha una ràtio de 1 Inspector/a per a 27.000 persones treballadores.
A l’any 2010, es va aprovar la Llei de l’Agència Catalana
d’Inspecció de Treball, la qual ampliava la capacitat de control
de la Generalitat amb la creació d’un Cos de Subinspectors de
Seguretat i Salut en el Treball encarregat de dur a terme la vigilància i el control de les normes de seguretat i salut en el treball,
cos en el qual s’integrarien els tècnics habilitats amb més competències. No obstant, l’actual Govern de la Generalitat ha publicat
el Decret 52/2011, d’estructuració del Departament d’Empresa i
Ocupació, on estableix que s’han d’impulsar els canvis legislatius
corresponents per suprimir l’Agència Catalana de la Inspecció de
Treball. Aquests fets, impedirien l’exercici eficaç i de qualitat de
les competències i les funcions inspectores que té encomanades
la Generalitat i comportaria una greu reducció de la capacitat per
combatre, entre d’altres, la sinistralitat laboral.

3 maig 2011. Dia Internacional de la
llibertat de premsa.
CCOO considera que, la garantia del dret democràtic a una informació plural i de qualitat necessita, entre altres coses, d’una llei,
la Llei Orgànica de Garanties del Dret a la Informació de la Ciutadania que proposa CCOO, que defineixi els drets i deures dels
periodistes i posi límits als propietaris dels mitjans i als propis professionals que considerin la informació només com a mercaderia i
no com a servei públic als ciutadans.
En el Dia mundial de la llibertat de premsa és important dir, un cop
més, que el periodisme de qualitat és vital per a la democràcia i
només pot assolir els seus objectius, quan els periodistes han aconseguit condicions de treball decents i el respecte al seu ofici.
CCOO afirma també que la llibertat de premsa i els drets professionals dels periodistes són qüestionats fins i tot als països democràtics, on els canvis econòmics i tecnològics porten aparellat un
clar deteriorament en les condicions de treball i acaben soscavant
la pluralitat dels mitjans de comunicació.
CCOO denuncia que moltes empreses aprofiten la crisi per reduir
les seves plantilles i abaratir els costos, el que degrada les condicions laborals i professionals dels periodistes. La conseqüència
d’això és que es veu seriosament perjudicat el dret fonamental de
la ciutadania a rebre informació veraç i plural.
CCOO denuncia la campanya contra les televisions públiques que
duen a terme alguns partits polítics i una patronal insaciable que
reclama el tancament d’emissores públiques, l’absència d’un model de finançament estable i la privatització de les televisions autonòmiques. La privatització no garanteix la pluralitat ni la qualitat
de la informació, més aviat al contrari.
CCOO exigeix al Govern i als grups parlamentaris que no se sotmetin als interessos comercials dels grans grups empresarials de
comunicació i apostin de manera decidida per impulsar el dret
fonamental de la llibertat d’expressió i el dret a la informació

veraç i plural.

Per tot això, que el personal tècnic habilitat de la ITC demana que
s’assignin els recursos humans i econòmics necessaris per dur a
terme programes adreçats a la vigilància i control de les condicions de treball amb l’objectiu de lluitar eficaçment contra la sinistralitat per part del personal tècnic habilitat i que es desenvolupi
el cos de Subinspecció de Seguretat i Salut en el Treball integrat
pel personal tècnic habilitat segons els termes recollits a llei de
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