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14 DE MAIG MÉS DE 200.000
PERSONES ES MANIFESTEN
CONTRA LES RETALLADES
Aquest dissabte, 14 de maig, més de 200.000 persones es van manifestar pels carrers de Barcelona per protestar contra les retallades del Govern de la Generalitat i a favor dels serveis públics
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EDITORIAL
Les ofensives contra els treballadors i treballadores , contra els drets de la ciutadania , contra l’estat del benestar
no s’aturen. Tenen un clar objectiu, desmantellar els serveis públics i essencials per la ciutadania per fer-ne un
gran negoci privat.
La crisi econòmica i les polítiques aplicades per afrontarla estan tenint conseqüències socials molt greus. El nivell
d’atur assolit, el nombre de llars en què cap dels seus
membres té feina, la marginació de joves, dones i immigrants, la reducció dels salaris i la congelació de les pensions, al costat de la retallada dels recursos econòmics i
humans dedicats a les prestacions i serveis públics, estan
contribuint a aprofundir les desigualtats i a certificar que
la sortida de la crisi és molt injusta en termes socials.
Davant d’aquesta ofensiva, cal continuar donant resposta, una resposta social i ciutadana que va tenir en el passat 14 de maig quan més de 200.000 persones es vàrem
manifestar a Barcelona per dir PROU RETALLADES.
Una mobilització que cal continuar perquè hi ha sobrats
motius perquè els ciutadans manifestin el malestar tal
com està succeint amb les diferents mobilitzacions ciutadanes, fet que demostra que la societat no està adormida
i que no es resigna davant de tanta adversitat
Cal doncs enfortir el sindicalisme de classe, la lluita per
uns salaris dignes i unes millors condicions laborals, la
defensa dels serveis públics de qualitat (sanitat, educació,
dependència, ...) com a factors de cohesió i integració social, són inseparables, perquè tenen la mateixa finalitat
d’aquelles que persegueixen combatre la desocupació i
garantir un futur millor per a les joves generacions.

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 57 2a quinzena maig 2011

CCOO de Catalunya s’oposa a les noves retallades que prepara el Govern
de la Generalitat

El Govern ha convocat la Mesa General de la Funció Pública
per al proper dilluns 23, justament un dia després de les eleccions municipals, per parlar de retribucions dels empleats
públics. Malgrat les nostres peticions, no se’ns ha facilitat
cap documentació que ens permeti preparar la reunió. Això
ens porta a pensar que l’única intenció del Govern de la Generalitat és retallar el sou als seus treballadors i treballadores
i seguir acomiadant personal.
A més, la consellera Rigau ha anunciat aquest a la premsa
noves retallades salarials per a treballadors i treballadores
públics responsabilitzant-ne el Govern central.
CCOO de Catalunya exigeix un pla de recuperació salarial
i la recuperació de la plantilla per poder oferir uns serveis
públics de qualitat.
CCOO continua amb les mobilitzacions anunciades i en prepararà de noves si es confirmen les noves retallades.
CCOO vol posar de manifest la seva indignació pel tracte
despectiu que estem rebent els treballadors i treballadores
i els seus representants legals. En aquest sentit exigim un
procés de negociació real amb la Generalitat.
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SECTOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER
CARRETERA I LOGÍSTICA DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ASSEMBLEA CONJUNTA de
DELEGATS/ES i
TREBALLADORS/ES
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CONTINUEN LES MOBLITZACIONS
Els treballadors/res de l’ORGT es manifesten a diferents
oficines en defensa de l’Equiparació perquè també són
treballadors de la Diputació

La negociació del nostre conveni es troba paralitzada per la
suposada discordança entre les patronals per dirimir quina
d’elles (ACET oTranscalit) té la representació majoritària
en la taula.
Finalment, i després de consultar amb l’autoritat laboral, els
propers 26 i 27 de maig sembla quetindrem una resposta oficial.
Així mateix i després d’insistir en això, els grups de treball
designats tant per CCOO com per UGT estan elaborant la
plataforma reivindicativa per a l’inici de la negociació.

------------------------------------------------------------------------

En contra de les retallades en el Transport
Sanitari i per defensar el model de SEM arreu de
Catalunya

Per tal d’informar de la resolució de l’autoritat laboral, així El proper dia 1 de juny els treballadors i treballadores del
com per a sotmetre a la vostra consideració la plataforma Transport Sanitari es concentraran davant del Parlament de
esmentada, es convoca
Catalunya en defensa del model de SEM i contra les retallades
ASSEMBLEA CONJUNTA PER EL PROPER DIA 30 DE
MAIG A LES 10 HORES A LA SEU D’UGT

-----------------------------------------------------------------------CCOO exigeix al Govern que assumeixi el cost del combustible del Servei Postal públic en l’àmbit rural
Prop de 8.000 carters rurals abonen el 10% de la nòmina, uns 130
€ mensuals, per finançar un servei públic del qual el Govern només
assumeix un 20% del seu cost real (44 dels 250 milions de cost
estimats)
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L’increment del preu del petroli, els aliments i les begudes no alcohòliques
repercuteix en l’augment de la inflació i perjudica greument les persones amb
rendes i salaris baixos
L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes d’abril, a nivell
de l’Estat, continua augmentant fins al 3’8% de taxa interanual, motivat per l’important increment del preu del petroli, donat el pes que tenen els carburants en aquest indicador,
a més dels aliments i les begudes no alcohòliques.

• Considera necessari el manteniment de les clàusules de revisió salarial dels convenis col•lectius, que permeten mantenir el poder adquisitiu dels salaris tal com recull l’acord estatal de negociació col•lectiva signat per les organitzacions
empresarials i sindicals i que és plenament vigent.

La inflació subjacent, és a dir l’estructural, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants, continua augmentant fins el 2’1%, per l’augment del
preu dels aliments bàsics; afecta sobretot 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 i de la Generalitat.

• Rebutja les retallades del Govern de la Generalitat, perquè
perjudiquen especialment les persones amb més dificultats
econòmiques, empitjorarà la qualitat dels serveis públics i
provocarà la privatització d’alguns serveis.

L’increment de la inflació perjudica especialment els treballadors i treballadores i les persones amb rendes baixes
i pensionistes, i posa en evidència el desequilibri en el repartiment dels costos de la crisi. Això ho veiem especialment amb l’augment de preus dels aliments, però també del
transport.
L’augment de la inflació no es deu als costos salarials i per
tant fa totalment necessàries les clàusules de revisió salarial
dels convenis col•lectius que garanteixen el poder de compra
dels salaris quan augmenten els preus per sobre dels increments pactats. Les retallades i congelacions salarials situen
més lluny la sortida de la crisi i són inútils per incrementar
la competitivitat del país, que s’ha de millorar amb més formació i innovació a les empreses.

• Rebutja les rebaixes de sous públics i les congelacions de
les pensions, que afecten sobretot les persones amb més dificultats, i que farà augmentar el nombre de persones que
estan per sota del llindar de la pobresa.
• Proposa que l’acord de negociació col•lectiva serveixi per
trencar amb l’estratègia de la retallada de costos laborals per
guanyar competitivitat i aposti per la millora de la productivitat amb innovació i formació dels treballadors i les treballadores.
• 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.

A nivell europeu, l’IPC harmonitzat continua mantenint la
distància amb la mitjana europea, que és del 2’7%, cosa 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 3’8 %, es manté igual
que l’indicador estatal, tot i que es manté el diferencial de
preus en l’educació pel major pes de les escoles concertades
que a la resta de l’Estat.
En aquest escenari, CCOO de Catalunya:
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Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO d’Espanya,
nou president de la CES
L’actual secretari general de CCOO d’Espanya, Ignacio Fernández Toxo,
ha estat escolllit avui dimecres, 18 de maig de 2011, nou president de la
CES (Confederació Europea de Sindicats), en el 12è Congrés d’aquesta
organització, que s’està celebrant a Atenes (Grècia).

FSC-CCOO guanya la demanda per increment salarial en el conveni de premsa
no diària
La Sala de Social de l’Audiència Nacional ha fallat novament a favor de la petició del sector de Mitjans de Comunicació de FSC-CCOO de considerar l’increment de les pensions mínimes com l’IPC previst, encara que el
govern no ho hagi anunciat de manera oficial, a efectes de l’increment retributiu.
El personal afectat pel conveni de premsa no diària
veurà incrementades aquest any en un 1% les seves taules salarials consolidades el 31 de desembre de 2010,
segons una sentència de la Sala Social de l’Audiència
Nacional. Només queden fora d’aquesta pujada dels
plus de lliure disposició i titularitat. La decisió, contra el qual es pot interposar recurs de cassació, estima
el recurs presentat per CCOO davant la decisió de les
patronals de no fer efectiu aquest increment perquè el
govern no ha realitzat cap previsió oficial de l’IPC per
a 2011.

CCOO DENUNCIA QUE AMTSA NO INFORMA ELS
SEUS TREBALLADORS DE LA POSSIBLE FUSIÓ O
ABSORCIÓ DE L’EMPRESA
Els delegats sindicals de l’empresa AMTSA (Aparcaments Municipals de
Tarragona, SA)volen denunciar que la direcció de l’empresa incompleix la
normativa legal, ja que no els informa de les decisions que es prenen.
Entre d’altres, arran de les informacions que han aparegut durant el darrer
any en diversos mitjans de comunicació en relació amb la possible fusió o
absorció d’AMTSA per part d’una altra empresa municipal, els delegats
municipals van demanar, via registre de l’Ajuntament, i per dues vegades,
una reunió amb l’alcalde, per tal que els informés de la situació, ja que
aquesta informació va generar intranquil·litat entre el personal per qüestions laborals. Malgrat, doncs, la demanda de reunió, no hi ha hagut respostaper part de l’Ajuntament.
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ELECCIONS SINDICALS A SCA
PUIGPELAT
El proper dia 24 de maig es celebraran eleccions a SCA Puigpelat (empresa paperera de 440 treballadors). En un sector tan masculinitzat com
el paperer les llistes de CCOO compten amb el 48% de dones, i els dos
caps de llista són dones, la de tècnics és líder d’equip (és la responsable
de dues línies de producció) i la d’especialistes és maquinista d’una
rebobinadora de higiènic.
En el seu programa per a aquests propers 4 anys tenen entre altres
punts.
Aplicació de jornades intensives, flexibles o qualsevol altra que millori
el dret a la vida laboral i personal.
Seguir avançant en la igualtat entre homes i dones confeccionant un
PLA D’IGUALTAT.
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