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EDITORIAL
Sobre la reforma de la negociació col.lectiva
EL GOVERN TORNA A CEDIR AL XANTATGE DE
LA PATRONAL
En el digital anterior informamem del fracàs de la reforma de la negociació i el atribuïm a la decisió de la
CEOE de no pactar amb els sindicats, confiant en el nou
escenari polític.
No ens equivoquem. el passat divendres, juny 10, el Govern va aprovar en Consell de Ministres el decret de la
reforma de la negociació que remetrà al Parlament, i en
el mateix s’assumeixen les principals demandes de les
organitzacions empresarials per flexibilitzar encara més
les causes de l’acomiadament debilitar el paper del conveni sectorial i relativitzar la vigència de la ultractividad.
En definitiva, el Govern torna a donar un pas més enllà
contra els drets dels treballadors

El decret de reforma
de la negociació
aprovat pel Consell
de Ministres ha estat tot
un exercici de mal govern

Mobilització Europea: per una
Europa Social, Prou Retallades
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La mobilització contra les retallades continua
El dimecres 8 de juny a la tarda es van realitzar concentracions de
treballadors i treballadores, en protesta contra les retallades imposades pel Govern de la Generalitat.
Aquestes mobilitzacions han tingut lloc a Barcelona (plaça de
Sant Jaume), Girona (davant l’edifici Santa Caterina de la Generalitat, a la plaça de Pompeu Fabra), Lleida (davant la Delegació
del Govern, al carrer de Lluís Companys), i a Tortosa (a la plaça
de l’Ajuntament).

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 59 2a quinzena juny 2011

L’ONCE posa en perill més de 3.300 llocs de Els comitès d’empresa d’Infinia i
Molinare rebutgen els acomiadaments i les
treball directes a Catalunya
retallades salarials plantejats per les
respectives direccions
La publicació al BOE del passat 24 de maig de la Resolució de la
Secretaria General de Política Social i Consum, que dóna publicitat al nou Reglament del cupó de l’ONCE, trenca el caràcter social
de l’entitat, que a partir de l’1 de juliol podrà posar a la venda
el cupó tradicional de l’ONCE -baluard i buc insígnia de la seva
missió social- a través d’estancs, benzineres, quioscos de premsa,
establiments d’hostaleria i restauració, etc., que es denomina canal
físic complementari (CFC).

La direcció de l’ONCE ha justificat aquesta decisió, davant dels
seus venedors i venedores, que: “El posicionament en el futur mercat de joc global és una estratègia necessària ocupant el nínxol
de mercat, abans que altres competidors ho facin”, i es continua
aquesta justificació amb un altre argument, segons el qual “en cap
cas els CFC vendrien el cupó de l’ONCE, que quedava reservat al
personal venedor”. No obstant això, aquestes explicacions que ha
donat la direcció a la representació de CCOO i al conjunt de treballadores i treballadors han quedat com a tosques mentides quan a
partir de l’1 de juliol els CFC podran comercialitzar el cupó tradicional, la venda dels quals era exclusiva dels venedors i venedores
de la plantilla de l’ONCE, venedors que recapten el 96,5% del
total de vendes de l’entitat.
En els articles 5 i 7 del reglament esmentat es recull la venda del
cupó a través d’agents diferents al personal venedor.
Aquesta mesura, que no generarà cap treball directe o indirecte,
posa en risc els llocs de treball de més de 3.300 persones a Catalunya, ja que sembla que l’ONCE persegueixi desvincular el cupó
del personal venedors tradicional, persones cegues i amb altres
discapacitats, que, amb aquesta política comercial suïcida, podrien
quedar-se a l’atur a curt/mitjà termini i passar a dependre econòmicament de les prestacions públiques.
CCOO assenyala com a cooperadors necessaris de la nefasta política comercial de l’ONCE el Ministeri de Sanitat, que té la tutela
legal de l’ONCE, així com el sindicat majoritari de l’entitat, UTOUGT, que mira cap a un altre costat mentre una institució amb 73
anys d’història és desmantellada.
CCOO considerem imprescindible que es produeixi una reacció
immediata dels poders públics per frenar aquest despropòsit, ja
que si no es fa, més cecs i cegues i treballadors de l’ONCE amb
altres discapacitats poden acabar demanant almoina a les places i
carrers de les nostres ciutats i pobles.

Davant de la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació
en les empreses Infinia AD SAU, Infinia SL (que pertanyen al Grup
Landon) i Molinare SAU (del Grup MediaPro), els representants
dels treballadors manifestem el nostre rebuig total als acomiadaments i les reduccions salarials dels treballadors i treballadores de
les tres empreses mencionades, per la situació generada per la mala
gestió de les direccions respectives.
Davant la rigidesa manifestada per les empreses en les diferents
reunions mantingudes volem manifestar la nostra intenció de seguir negociant amb la finalitat d’arribar a un bon acord per les dues
parts, que pugui garantir la viabilitat de la futura empresa sense
perjudici ni pèrdua dels drets actuals per a tots els treballadors.

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

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
Davant de la convocatòria de vaga de CCOO, motivada per la
negativa de l’empresa a dialogar i a complir amb el pagament
d’endarreriments i la millora dels temps de recorregut de les línies,
l’empresa respon amb més despropòsits i acomiada 2 treballadors
per defensar els seus drets.
Amb aquesta actuació de l’empresa, CCOO reitera la convocatòria
de vaga per als dies 21, 22, 23 29 i 30 de juny, sense descartar incrementar-ne les jornades.
-------------------------------------------------------------------------------

DIA 21 DE JUNY: CONCENTRACIÓ
DAVANT LA DIRECCIÓ GENERAL DE
RELACIONS LABORALS( C/ Sepulveda 148 )
de 10 hores a 12 hores

Desbloquegem la negociació del conveni Transport de
Mercaderies per Carretera i Logísitica de la Província
de Barcelona
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CCOO denuncia l’actitud mercantilista de les patronals del sector social a Catalunya en la
negociació del conveni d’atenció domiciliària
CCOO ha endegat un procés de mobilització contra el bloqueig de la negociació del IV conveni del sector que estan portant a terme les patronals
AEISC, CECAD, ACRA, ASADE i UHC.
Durant aquest darrer any i mig de negociació, no hi ha hagut una clara voluntat d’arribar a acords, posant sempre la crisi com a justificació per imposar
una flexibilitat total en els nous contractes i retallar condicions laborals.
Cal constatar que el conveni no ha tingut cap increment salarial des de l’any 2009,
els treballadors/es estan cobrant per una jornada completa salaris per sota dels 900
euros.
Les pretensions de les patronals passen:
• total flexibilitat horària: implica estar a plena disposició de l’empresa durant tot el
dia, impedint l’intent de conciliació familiar i personal això sí, per un salari que no
arriba als 1.000 €.
• congelació salarial per a l’any 2010, tot i que les empreses han rebut increments de
preus pels serveis, per part de les administracions.
• més pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors/es per al 2011 en pretendre, les
patronals, amb un increment salarial per sota de l’IPC, no contemplar la revisió salarial.

PER UN CONVENI DIGNE DE TELEMARKETING
El proper dia 20 de juny concentració de
delegats i treballadors que puguin participar
en la concentració, davant Caixa Catalunya Plaza
Antoni López Des de les 12:00 a les 13:00 hores.

CCOO rebutja la “Llei òmnibus” de la
CCOO de Catalunya s’adhereix al manifest en Generalitat
defensa del dret a l’avortament d’una menor de
de transparència i desconsideració cap als àmbits de parti12 anys embarassada com a conseqüència d’una Manca
cipació institucional.
L’avantprojecte no presenta cap justificació tècnica ni econòmica que
violació
CCOO de Catalunya, a través de la seva Secretaria de la Dona, s’ha
adherit al manifest de la Coordinadora Estatal d’Organitzacions Feministes davant la difícil situació que està vivint una nena de 12
anys embarassada com a conseqüència d’una violació i a la qual
no es permet avortar per estar de més de 22 setmanes de gestació i
considerar que la seva vida no corre perill.
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justifiqui ni demostri la bondat de les mesures que es plantegen.
Moltes de les mesures no tenen res a veure ni amb l’agilitat ni amb
la millora de l’economia, ans al contrari signifiquen un retorn a models
fracassats com és el cas de la política industrial.
Comporten una pèrdua de garanties i drets dels ciutadans i ciutadanes i un retrocés greu en temes socials i mediambientals.
S’eliminen drets que s’havien regulat mitjançant lleis del Parlament de Catalunya desplegant el capítol de drets i deures de l’Estatut
(habitatge, medi ambient,..). Suposa buidar de contingut el capítol de
drets i deures del Estatut.
S’eliminen controls democràtics i parlamentaris i es limita, quan no
es suprimeix, la participació institucional dels agents socials.
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