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Més de cinc mil delegats i delegades de CCOO, UGT i USOC, amb
el suport d’organitzacions socials,
es manifesten per Barcelona contra
les retallades
El Parlament Europeu té previst aprovar el Pla de governança i el Pacte de
l’euro, acords que faran més forts els plans d’austeritat, obligaran els estats
a tenir pressupostos més restrictius i a eliminar l’estat del benestar. Davant
d’aquesta decisió tan agressiva per als interessos dels treballadors i les treballadores, el dimarts 21 de juny va tenir lloc una jornada per una Europa
social. A les sis de la tarda Barcelona va viure una manifestació que va sortir
des de Foment del Treball i va anar fins al Parlament de Catalunya, que ha
comptat amb la participació de més de cinc mil delegats i delegades sindicals de CCOO, UGT i USOC contra les retallades socials a Europa, l’Estat
espanyol i Catalunya. Aquesta manifestació va comptar amb el suport de les
entitats socials que formen part de la plataforma “Prou retallades!”.
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EDITORIAL
NO S’AMAGUEN GENS, HO VOLEN
TOT EN MANS PRIVADES
Les declaracions del president de la Generalitat, van ser
clares i contundents, són la clara expressió del seu projecte, encara que ens ho vulguin vendre d’altra manera.

El senyor Mas, va declarar recentment, que considerava
que el país necessitava mantenir sols en règim de sistema
públic les presons i la seguretat ciutadana és a dir la policia. Aquest és el veritable projecte dels que ens governen
a Catalunya, tot al servei del benefici privat, tot en mans
privades. Aquestes declaracions deixen ben clares vers on
s’orienten totes les seves accions de govern, vers la pèrdua de drets dels ciutadans i en afavorir el benefici empresarial a costa de tothom, a costa de l’estat del benestar.
Amb aquestes declaracions deixa clar que tot el que avui
entenem com a dret de ciutadania, des de l’educació, la
sanitat, els serveis socials, beques, universitat, i un llarguissim etc, hauria de formar part de la gestió privada i
per tant objectes de benefici empresarial.
A aquestes declaracions cal afegir les del Conseller
d’Economia, que apostava per fer desapareixer o reduir
de manera important la càrrega impositiva a l’IRPF per a
les grans fortunes.
Tot plegat una clara expressió dels seus objectius i del
seu posicionament de classe.
Evidentment des de CCOO ens hi oposarem amb totes
les nostres forces i capacitats, cercant aliances i coincidències amb tothom que treballi de manera ferma i seriosa per defensar l’estat del benestar, per defensar els drets
de ciutadania.
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ARRIBEN LES RETALLADES A FORESTAL CATALANA

Des que es va presentar el projecte de pressupostos
de la Generaltat de Catalunya al Parlament, per al seu
tràmit, el Comitè d’Empresa Intercentres ha estat reclamant a la direcció de l’empresa que s’expliquin les
previsions allà contingudes, ja que aquest projecte inclou una reducció d’ 1.200.000 € en matèria de personal
(Capítol I).
A la reunió del passat 23 de juny, la Direcció ens informa
de manera verbal ,dels primers efectes sobre l’empresa
de les restriccions econòmiques i de la davallada dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
El Conseller Delegat va informar que s’ha decidit aplicar la reducció del 5% a tots els conceptes salarials a tot
el personal de FC, SA. Així mateix, i tenint en compte
el criteri de la Direcció de “intentar perjudicar el mínim
possible les nòmines més baixes”, ens ofereix al Comitè Intercentres un pacte segons el qual aquesta reducció
no es faria amb efectes retroactius a 1 de gener, sinó només a partir de l’1 de juliol, a canvi d’eliminar, aquest
any 2011, la paga de productivitat. Segons la Direcció,
la rebaixa salarial seria del 5% linial a tots els grups
i categories laborals, i permetria a l’empresa estalviar
uns 120.000 € fins a finals d’any.

Així mateix, el Comitè va manifestar que no era possible pronunciar-se sobre la proposta sense tenir una visió de conjunt de totes les mesures en matèria laboral,
que pensava prendre l’empresa.
Això fa referència a les previsions d’altes i baixes, ja
que en cap moment la Direcció ha descartat els acomiadaments com a mesura per a reduir la despesa
en personal. Sense claredat i transparència en quant
al manteniment de tots els llocs de treball o no, és
impossible acordar res en matèria de salaris.
El Comitè Intercentres, i amb l’acord dels dos sindicats que l’integren, reitera el compromís de treballar per evitar qualsevol acomiadament a l’empresa,
com a màxima prioritat, i mirar d’evitar més pèrdues de poder adquisitiu del conjunt de treballadors/es, especialment els mésvulnerables a causa
dels baixos salaris.

Com és obvi, el Comitè vam manifestar el nostre desacord amb la mesura, i vam dir que estudiaria la proposta de pacte sobre la retroactivitat, però que abans
reclamava dades concretes de quin és l’impacte que en
un i altre cas hi hauria sobre les nòmines de cada categoria.
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CCOO INCREMENTA LA SEVA
MAJORIA EN EL SECTOR DEL
MAR
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CCOO GUANYA AMPLIAMENT LES
ELECCIONS SINDICALS DE CORREOS
A CATALUNYA I A
ESPANYA

CCOO ha obtingut molt bons resultats també a les
confraries i barques dels ports gironins
Al port de Roses, CCOO ha guanyat les eleccions a les 4 barques de peix blau d’encerclament: CARI Y ZAIDA, HERMANOS
CERVILLA, NUEVA FURIA i ESTRELLA DE JOAN.

CCOO ha guanyat clarament les eleccions sindicals celebrades el 28 de juny a Correos, una de les principals empreses
del país per nombre de treballadors. Comissions guanya àmAixí mateix CCOO ha guanyat les eleccions al barco pliament a Espanya on li treu 160 delegats al segon sindicat,
i es consolida com a primera força sindical a Catalunya amb
d’arrossegament NOU ESTEVE
41 delegats i delegades, seguit per UGT amb 35. Amb aquest
Per primera vegada CCOO guanya les eleccions a la Confraria de resultat, els treballadors i les treballadores han donat suport
Pescadors de Roses, i al Port de Palamós va guanya les eleccions majoritari al sindicat que de manera més ferma i decidida ha
al barco d’encerclament de peix blau EL MORO
treballat per un servei postal públic, per la defensa i millora de les condicions laborals i socials dels treballadors i les
treballadores de Correus. CCOO dóna les gràcies al conjunt
____________________________________________________
de treballadors i treballadores i reitera el seu compromís en
defensa de les condicions laborals i socials i en defensa de
Correos com empresa pública que garanteix un sistema posCCOO GUANYA LES ELECCIONS
tal públic i de qualitat.

A CARSON WAGONLIT ESPAÑA SL

Malgrat les importants dificultats en que afrontaven aquest procés
electoral, els companys i les companyes de Carson Wagonlit han
revalidat la seva majoria en el comitè d’empresa, obtenin 6 delegats i delegades en un comitè de 9

____________________________________________________

CCOO HA GUANYAT A L’EMPRESA
HISPANO FUENTE EN SEGURES DE
TORTOSA
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a La Hispano Fuente
en Segures de Tortosa. Els 112 treballadors i treballores d’aquesta
empresa de transport de viatgers per carretera han escollit CCOO
com a sindicat majoritari.
Els resultats han estat els següents:
CCOO 6 delegats/ades
USOC 2 delegats/ades
UGT 1 delegat/ad

federació de serveis a la ciutadania

Els resultats a Catalunya han estat els següents (entre parèntesi el resultat del 2007):
Catalunya:
CCOO, 41 (39); UGT, 35 (39); CGT, 26 ( 27); CSI-F, 24
(24); SIPCTE-USOC, 9 (8); SL, 1 (1)
Barcelona: CCOO, 14 (13); CGT, 12 (12); UGT, 11 (13);
SIPCTE-USOC, 9 (8); CSI-F, 8 (10)
Girona: CCOO, 12 (11); UGT, 9 (9); CSI-F, 5 (2); CGT, 3
(5); SL, 1 (1)
Tarragona: CSI-F, 10 (7); CCOO, 9 (10); UGT, 9 (10); CGT,
2 (1)
Lleida: CGT, 7 (9); CCOO, 6 (5); UGT, 6 (7), CSI-F, 3 (5)

Els resultats globals a Espanya han estat els següents:
CCOO, 436 delegats
(34,5%)
UGT, 276 (21,5%)
CSI-F, 194 (15%)
SL, 139 (10,5%)
CGT, 127 (10%)
Altres, 95 (8%)
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CCOO alerta de la dependència del petroli que té la nostra
economia i que repercuteix directament en la inflació
L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de maig, a nivell de
l’Estat, ha disminuït fins el 3’5% de taxa interanual motivat per
la davallada 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 recuperar el diàleg social entre

La inflació subjacent, és a dir l’estructural, que no té en compte
ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants, es manté
com en el mes d’abril en el 2’1%, pel preu dels aliments bàsics;
Això afecta sobre tot a 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.

La inflació alta perjudica especialment els treballadors i treballadores i a 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.
Les taxes elevades de la inflació no es deuen 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.

sindicats i patronal per millorar la competitivitat de les
empreses avançant en el marc de relacions laborals, la
flexibilitat interna i la protecció dels drets laborals.

• Rebutja les rebaixes de sous públics i les congelacions
de les pensions i l’enduriment de l’accés a la Renda Mínima a Catalunya que afecten sobretot les persones amb
més dificultats i faran augmentar el nombre de persones
que estan per sota del llindar de la pobresa.
• 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%, el 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 3’5 % 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:
• Rebutja el decret llei de reforma de la negociació

col•lectiva aprovat pel govern Zapatero perquè és desequilibrat en favor de les propostes patronals més dures,
no serveix per actualitzar i modernitzar el sistema de negociació col•lectiva i és inútil per reactivar l’economia.
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ÈXIT DE LA VAGA DE TELEMÀRQUETING
CCOO manifesta la seva satisfacció davant l’èxit de la convocatòria de vaga de 24 hores que es va
realitzar el passat dia 1 de juliol en el sector de telemàrqueting, amb una participació del 75%, així com
la important assistència de mig miler de treballadors i treballadores a la manifestació que es va ralitzat
durant el matí al centre de Barcelona.
CCOO confia que aquesta resposta del sector de telemàrqueting, que s’ha donat alhora arreu de l’Estat,
faci que la patronal canviï la seva actitud tancada davant del bloqueig de la negociació del conveni alhora que s’espera que s’abonin els salaris i els endarreriments pendents d’actualitzar des del 2010 -una
mitjana de 500 euros per teleoperador, teleoperadora-, motius pels quals CCOO i UGT han convocat
aquesta jornada de mobilització de 24 hores avui i l’acte central de la manifestació que ha acabat davant
la seu de ACCE, patronal del sector.

Desconvocada la vaga
d’autobusos de Nou Barris

al

servei

Finalment i mercès a la fermesa de CCOO, avui s’ha arribat a
un acord satisfactori pel que fa a les reivindicacions laborals
de la plantilla de l’empresa Sagalés del servei d’autobusos
de Nou Barris, a Barcelona (endarreriments, calendaris laborals i altres), així com en la readmissió dels injustament
acomiadats.
Des de CCOO valorem positivament aquest desenllaç, demostrant una vegada més que la pressió i la fermesa del sindicat afavoreixen l’acord
que des d’un principi el
sindicat ha cercat.
Felicitem, així mateix,
l’actitud de la plantilla,
d’unitat i fermesa, sense
la qual no hagués estat
possible tant afrontar
el conflicte inicial com
aconseguir l’acord al qual hem arribat.

Medalla d’Or al Mèrit en el Treball
per a Simón Rosado
El 24 de juny passat, el Consell de Ministres
del Govern central va aprovar la concessió
de la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball, a
títol pòstum,a Simón Rosado, històric sindicalista que ens va deixar l’11 d’octubre de
2010. Nascut a Hervás (Càceres) el 1957,
Rosado va començar a treballar a Derbi als
anys setanta.
El 1974 va ingressar a CCOO i a les Joventuts Comunistes del PSUC.
Va ser secretari general de la Unió Local
de CCOO de Mollet del Vallès, de la Unió
Comarcal del Vallès Oriental i, posteriorment, de la Federació del Metall i
la Mineria.
Des de l’any 2000 era membre del Secretariat de CCOO de Catalunya.
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El passat 30 de juny de 2011

S’ha celebrat la primera Conferència del
sector de mitjans de comunicació, oci, cultura i esport de CCOO de Catalunya
A la sala Wenbley de l’estadi del Futbol Club Barcelona s’ha celebrat la primera Conferència del sector de mitjans de comunicació,
oci, cultura i esport de CCOO de Catalunya, a la qual han assistit 50 delegats i delegades de tot Catalunya en representació dels
1.500 afiliats i afiliades del sector, i en la conferència es va debatre,
discutir i aprovar el document
congressual presentat i les diferents esmenes presentades.
Així mateix es va produir
l’elecció per unanimitat del
coordinador del sector, càrrec
que va recaure en el company
Antonio Ribas Beltran, procedent del Periódico de Catalunya (grup Zeta), així com de la
Comissió Executiva composta
per 16 membres igualment escollits per unanimitat.

CCOO reclama un impost per a
les transaccions financeres
La campanya “ITF, ja! Paradisos fiscals, no!”, de la qual CCOO de Catalunya és una de les entitats promotores, que lluita contra l’especulació
financerani els paradisos fiscals, torna amreclamar al Consell Europeu
implantar un impost sobre les transaccions fi nanceres(ITF), un instrument fonamental per posar fre a activitats purament especulatives i sense
cap valor social. Les organitzacions que impulsen aquesta campanya
consideren que la implantacióde l’ITF —previst amb un tipus molt
baix—, a més de limitar l’especulació, permetria recaptar centenars de milions d’euros, que servirien per pal·liar els efectes de la
crisi,consolidar l’estat del benestar o reunir fons necessaris per establir
mesures que evitin futures crisis.
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