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La mobilització continua, no
podem restar parats mentre el
govern ens continua agredint:
El 8 de juny a les 18 hores a la
Plaça Sant Jaume
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EDITORIAL
ESTEM INDIGNATS I ENS
ORGANITZEM I ENS MOBILITZEM
Motius per la indignació en tenim i molts, I fa molt de temps
que ho estem, tancament d’empreses, reforma laboral, retallades salarials, retallades I desmantellament de l’estat del benestar, ordres de desallotjament de ciutadans i ciutadanes que
manifesten la seva indignació de manera pacífica a la Plaça de
Catalunya.
Però la nostra indignació no es pot quedar en la mera protesta,
ens cal continuar la mobilització, fer propostes i plantejar alternatives, enfortir les aliances socials i la mobilització contra les
retallades socials, laborals, en defensa de l’estat del benestar
Per això des de CCOO considerem que cal
1 Incrementar la capacitat de mobilització sindical i social en
base als següents elements a) Forçar un canvi en l’orientació
de les polítiques europees, b) Promoure una reforma fiscal, c)
Procedir a una reforma del sistema financer, d) Establir mecanismes de control dels preus, e) Abordar un veritable canvi de
model productiu;
2 Crear ocupació digna i amb drets. Ocupació per als joves;
3 Restablir drets laborals. ILP per a l’ocupació estable i amb
drets;
4 Lluitar per mantenir i ampliar els serveis públics de qualitat
com a factor de cohesió social i font d’ocupació
5 Comprometre’ns amb la regeneració democràtica de l’activitat
política i sindical.

Defensem els llocs de treball
Defensem els drets dels treballadors
Defensem l’Estat del Benestar
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Desenes de delegats i delegades es concentren al Parlament contra les
retallades
Desenes de delegats i delegades s’han concentrat al
Parlament de Catalunya, el dimarts 31 de maig des de
les 9 h, contra les retallades previstes pel Govern de la
Generalitat.
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Èxit de la mobilització dels treballadors de La formació del CAP ha d’anar a càrrec de les empreses
Formació del CAP: el Tribunal Superior de
transport sanitari
Justícia de Catalunya dóna la raó a CCOO

L’Agrupació d’Ambulàncies de CCOO, agreeix l’èxit de la convocatòria
de la mobilització del passat dia 1 de juny al Parlament de Catalunya,
amb la participació dels treballadors i treballadores del sector de transport
sanitari de Catalunya.
Resum de la reunió amb els diferents grups parlamentaris:
Diputada (ICV-EUIA) Sra. Mercè Civit, portaveu Comissió de Treball.
Diputada (ICV-EUIA) Sra. Laia Ortiz, portaveu Comissió de Sanitat.
Diputada (PSC) Sra. Núria Segu, portaveu Comissió de Sanitat.

La SENTÈNCIA del CAP ha estat FAVORABLE als nostres interessos, estimació de la demanda PROMOGUDA per CCOO i desestimació de les pretensió de les patronals.
La sentència valora com a fets provats que una part important de la
formació CAP versa sobre prevenció de riscos laborals i, en conseqüència i aplicant la LPRL, aquesta s’ha d’impartir “dins de la
jornada efectiva de treball o equivalent i a càrrec de l’empresa”,
tenint en compte l’alt contingut de prevenció i seguretat en el treball i en la conducció viària.

Diputat (PSC) Sr. Jaume Collboni, portaveu Comissió de Treball.
Diputat (PSC) Sr. Josep Maria Sabaté, portaveu Comissió de Sanitat.
Diputat (ERC) Sr. Oriol Amorós, portaveu Comissió de Treball.
Se’ls ha lliurat el manifest exposant el malestar i la preocupació de la
situació del sector de transport sanitari a Catalunya, per una banda per les
decisions que pren la patronal en no voler complir el conveni signat per
les dues parts, y per l’altra banda, l’actitud de la Conselleria de Sanitat
en les retallades de l’activitat que pot suposar una pèrdua de 600 llocs
de treball en el model de sistema d’emergències mèdiques (SEM) i en el
transport no urgent.

Els dies 21, 22, 23, 29 i 30 de juny
CCOO convoca vaga en el servei d’autobús
de Nou Barris, que gestiona l’empresa
Sagalès
CCOO convoca 5 jornades de vaga per als dies 21, 22, 23, 29 i
30 de juny, davant de l’incompliment per part de l’empresa de
l’actualització de nòmines i pagaments d’endarreriments dels anys
2010 i 2011, tal com estava acordat.
A més, també es vol denunciar la negativa de l’empresa a cercar
acords, fins i tot no assistint a la convocatòria per la mediació realitzada pel Tribunal Laboral de Catalunya.
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CCOO de Catalunya alerta que es redueix més el nombre de persones
beneficiàries de prestacions per atur que el de persones aturades
La reducció del nombre de persones aturades a Catalunya ve donada només per un augment de la contractació temporal ja que cau la indefinida,
s’esgoten les prestacions per atur i s’evidencia un augment de l’atur de
llarga durada
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes de maig de 2011 deixa una xifra de 595.342 persones registrades
com aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que
significa un increment interanual del 3,6% (20.606 aturats i aturades registrats més que fa un any). En aquest mes de maig l’atur català se situa per
sobre de la mitjana de l’Estat espanyol en 0,6 punts percentuals. Respecte
el mes anterior s’ha donat una reducció de l’atur del -1,3% i -6.199 persones aturades menys. Aquesta reducció del nombre de persones aturades
a Catalunya ve donada, en part, per un lleuger augment de la contractació
temporal, però no per un augment de la contractació indefinida.
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I PROVÍNCIES
El sector que ha incrementat l’atur aquest mes, és el sector serveis amb
un increment interanual del 6,9% (23.043 persones aturades més). Tant la
indústria com la construcció han reduït l’atur respecte l’any anterior. Concretament la indústria ho ha fet amb un -7,1% (-7.308 persones menys) i
la construcció amb un -0,6% (-570 persones menys). Lleida continua sent
la província que més incrementa interanualment el nombre de persones
aturades, concretament en un 7,6%, seguida de Tarragona amb un 4,8%.
La segueix Barcelona amb un 3,3% d’’increment i Girona, ho fa amb un
1,9%.
ATUR PER SEXES
Al mes de maig tant homes com dones augmenten en nombre de persones
aturades. Les dones augmenten en un 5,7% i 15.369 dones aturades més
respecte el maig de 2010 i els homes, en menor mesura, ho fan en un 1,7%
i 5.237 homes aturats més. Respecte el mes anterior, tant homes com dones han reduït en nombre de persones aturades, però els homes presenten
una reducció superior, concretament d’un -1,6% quan la de les dones és
només d’un -0,3%.

PRESTACIONS
El mes d’abril es va tancar amb 425.161 persones aturades a Catalunya
que rebien una prestació per atur. D’aquestes persones beneficiàries, el
54,6% percebia una prestació contributiva, el 42,3% rebia el subsidi i un
3,1% la Renda Activa d’Inserció. Si ens fixem en els increments interanuals, cal destacar, la reducció del nombre de persones beneficiàries
de prestació contributiva (-15,2%), la disminució del subsidi (-8,4%) i
l’augment accentuat de la Renda Activa d’Inserció (97,5%).
En aquest escenari, CCOO de Catalunya:
- denunciem que la reforma laboral no ha creat ocupació al nostre país, i
que no ha aconseguit reduir la temporalitat del nostre mercat de treball,
tot el contrari, ja que la totalitat de la contractació registrada és de caràcter temporal. Per això presentem una Iniciativa Legislativa Popular per a
l’ocupació estable i amb drets per a l’eliminació dels aspectes més lesius
per a treballadors i treballadores de la reforma laboral.
- exigim que els poders públics posin en marxa polítiques que garanteixin
la protecció econòmica de les persones que han perdut la seva feina i no
tinguin dret a prestacions o subsidis per atur
- reclamem mesures que incentivin el consum de les famílies per a fer
créixer la demanda interna, l’activitat econòmica i, per tant l’ocupació.
- Recordem el govern que la reducció del dèficit públic no ha de continuar
essent l’element prioritari de les seves polítiques, sinó que ha de ser la
reactivació econòmica i el benestar dels ciutadans, per això cal garantir
l’accés als crèdits financers, mantenir el poder adquisitiu dels salaris, evitar més retallades socials i una reforma fiscal.

ATUR PERSONES IMMIGRANTS
Les persones immigrants representen el 22,9% dels nous aturats i aturades
registrats a Catalunya al mes de maig de 2011. L’atur registrat d’aquestes
persones ha experimentat un increment interanual del 5,4%, percentatge
que es tradueix en 6.972 persones aturades més.
CONTRACTACIÓ
La contractació total a Catalunya ha augmentat en un 5,9% respecte l’any
2010 (10.928 contractes més que l’any anterior). La contractació temporal augmenta en un 7,2%, dada que significa 11.723 contractes temporals
més, mentre que la indefinida es redueix en un -3,6% (-795 contractes indefinits menys que fa un any). Si ens fixem en els resultats respecte el mes
anterior, la contractació total presenta un augment del 18,2% (29.990 contractes més). En aquest cas, la modalitat temporal s’ha incrementat en un
21,6% (30.771 contractes temporals més) i, per contra, la indefinida s’ha
reduït en un -3,5% (-781 contractes indefinits menys). A l’estat espanyol
la contractació total ha augmentat en un 20,8% respecte el mes anterior.
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ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT

El Govern aprova un reglament per regular el ‘mobbing’ a l’Administració
El protocol d’actuació davant l’assetjament laboral en l’Administració
General de l’Estat (AGE) ha estat aprovat per l’Executiu, després de
l’acord signat el 6 d’abril amb els sindicats, i publicat el passat dimecres
en el BOE. El protocol planteja accions de prevenció i de sanció quan es
produeixi mobbing.
La Resolució del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública que regula l’assetjament laboral o mobbing en la funció pública i
que va ser publicada el dimecres 1 de juny de 2011 en el Butlletí Oficial
de l’Estat, considera assetjament laboral el fet de mantenir a un funcionari sense treball o ordenar tasques inútils, renyar reiteradament davant
d’altres persones, difondre rumors falsos sobre la seva professionalitat o
vida privada i prendre represàlies si ha protestat per l’organització del treball.

Representants de la Mesa General de Negociació durant

LA CEOE TOMBA EL PACTE DE LA NEGOCIACIÓ COL.LECTIVA
Els sindicats van barallar per l’acord fins a l’últim minut. No en va, la negociació és l’eina més important per regular les
condicions laborals de milions de treballadors i treballadores. L’acord per reformar els convenis va estar a l’abast de la mà.
“Vam estar a un quart d’hora de signar”, va dir el secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Però un gir, tan
inesperat com irresponsable, dels dirigents empresarials, després de les eleccions del 22 de maig, va tombar la negociació
per sorpresa de tots
Sectors de la CEOE pilotats pel seu vicepresident Arturo Fernández, en aquell temps president de la patronal madrilenya, no ho van permetre, potser esperonats pel resultat
electoral del 22 de maig.
L’últim document presentat porCEOE reclamava tot el poder per l’empresari a l’hora de
fixar la jornada laboral i la mobilitat funcional, sense cap tipus de control sindical

Acció de la Plataforma per una Fiscalitat
Justa, Ambiental i Solidària, al Parlament No és cert que Telefónica assumeixi el cost
total de l’ERO”

La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària ha organitzat, en el marc del seu pla de treball i tal com tenia previst fa
temps (i sota el lema de “ser ric surt molt barat”), una acció de protesta i rebuig per la possible aprovació de la pràctica eliminació de
l’impost de successions que el Govern de la Generalitat plantejava
al ple del Parlament del dia 1 de juny.
La Plataforma, en la qual participa CCOO de Catalunya, fa més de
dos anys que treballa per denunciar la regressivitat en la fiscalitat
i lluita per aconseguir una fiscalitat més justa i equitativa, amb els
valors de la solidaritat i la sostenibilitat ambiental.
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El secretari del sector estatal de Telecomunicacions de CCOO,
Jesús Vesperinas, ha advertit que no és cert que Telefónica hagi
assumit oficialment el cost total de l’expedient de regulació
d’ocupació dels treballadors afectats, incloent l’atur i el pagament a la Seguretat Social de les seves cotitzacions. “Es tracta
d’una declaració d’intencions que no està prevista en el Pla Social presentat als sindicats “.
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