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EDITORIAL
Front l’ofensiva neoliberal, enfortim
CCOO
La febre privatitzadora segueix incrementant la seva temperatura, aquí i a Madrid.
Aquí ara ens plantegen la privatització quasi bé segura de les
instal•lacions de les plantes depuradores que fins ara, tot i estar gestionades per diferents empreses, majoritàriament eren de
titularitat pública entenen que aquest és un servei essencial per
a la ciutadania. Doncs bé, ara amb l’argumentari del problema
econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua , es planteja el passi a mans privades de les instal•lacions de titularitat pública.
Sembla ser que no hi ha prou amb les concessions a empreses
privades l’explotació de les estacions depuradores o de les estacions de captació d’aigua i el servei de distribució d’aigua de
boca, ara cal privatitzar les instal•lacions.
Privatitzar instal•lacions, al•lusions del Conseller Mas-Colell a
que potser cal fer sacrificis i treballar més amb el mateix sou
( segons ells sempre ens hem de sacrificar els mateixos)que juntament a l’increment del preu del rebut de l’aigua, són un bon
exemple de les seves receptes que segur que són bones per als
seus interessos no pas els nostres, no pas per la majoria de la
ciutadania.
Entre tant a Madrid el govern regional de la Senyora Aguirre es
carrega el Servei Regional d’Ocupació, una claríssima declaració del que són , volen i defensen.
Cal doncs,enfortir-nos, fer més fort CCOO, fer crèixer
l’organització que avui és la primera veu i força organitzada
Contra l’especulació i l’onada privatitzadora, Que defensa els
serveis públics, l’ocupació i els drets del conjunt de la ciutadania.
Enfortim CCOO perquè tenim idees, tenim propostes,
tenim alternatives
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Els treballadors i treballadores d’ambulàncies faran vaga els dies 19, 20, 21 i 22 de juliol

LES RETALLADES DEL GOVERN REDUIRAN LA COBERTURA
DEL TRANSPORT SANITARI EN 935 HORES DIÀRIES I
AFECTARAN GAIREBÉ 500 TREBALLADORS I
TREBALLADORES
La situació actual de retallades arribarà significativament a tot Catalunya a partir de juliol de 2011, i afectarà serveis públics tan
sensibles com el del transport sanitari, es desmenteixen d’aquesta
manera les paraules del conseller de Sanitat Boi Ruiz, que fa pocs
dies assegurava que la retallada sanitària mai afectaria els serveis
d’urgències.
En aquests moments, podem afirmar que el SEM (Sistema
d’Emergències Mèdiques), que presta els serveis del transport sanitari d’urgències (amb recursos d’ambulàncies distribuïts al nostre territori), aplicarà una reducció horària a alguns dels seus vehicles de suport vital bàsic que presten aquest servei, amb un total
d’una reducció de la cobertura de 935 hores diàries. Això suposa
una reducció del 6% anual però, com que l’aplicació és retroactiva, es converteix en un 12% o 14% computable a partir del mes
juliol. Aquesta reducció provocarà una important afectació tant en
els serveis com en el nombre de treballadors i treballadores que es
veuran afectats laboralment: 215 treballadors i treballadores en el
servei no urgent i 270 treballadors i treballadores en l’urgent.
El detall per lots i hores diàries dels vehicles afectats per aquestes
mesures en la cobertura assistencial és el següent:
Lot 1. Alt Pirineu, 5 comarques afectades, amb una reducció de
30 hores.
Lot 2. Terres de Lleida, 6 comarques afectades, amb una reducció
de 63 hores.
Lot 3. Tarragona, 6 comarques afectades, amb una reducció de 78
hores.
Lot 4. Terres de l’ Ebre, 4 comarques afectades, amb una reducció
de 58 hores.
Lot 5. Girona, 8 comarques afectades, amb una reducció de 96
hores.

una reducció de 24 hores.
Lot 10. Vallès Oriental, sector de Granollers i St. Celoni, amb una
reducció de 40 hores.
Lot 11. Maresme, amb una reducció de 55 hores.
Lot 12. Baix Llobregat, centre nord, amb una reducció de 33 hores.
Lot 13. Baix Llobregat, delta litoral, amb una reducció de 39 hores.
Lot 14. Metropolitana sud, amb una reducció de 41 hores.
Lot 15. Metropolitana nord, amb una reducció de 16 hores.
Lot únic. Barcelona, amb una retallada de 78 hores.
Això suposa una retallada de 47 vehicles de 12 hores.
Aquesta situació és especialment greu, ja que hem de tenir en
compte que la Conselleria també ha aprovat suprimir el servei que
presten alguns CAP d’urgències, que indiquen, a través de rètols,
que poden trucar al telèfon del 112 (ambulàncies SEM) per ser
atesos, aquelles persones que necessitin un transport per traslladar-se a un centre es veuran afectades per l’augment en el temps
de resposta de l’ambulància, que podria ser elevat, posant en risc
la seva salut.
La retallada també afecta el transport sanitari no urgent, on a partir d’ara es reduiran, de manera significativa, els transports per a
serveis de rehabilitació, hemodiàlisi, centres de dia, radioteràpies,
altes hospitalàries i trasllats interhospitalaris.
Ens trobem davant d’un deteriorament real de la qualitat assistencial, que repercutirà directament en els ciutadans i ciutadanes que
necessitin aquests serveis, i no tinguin la possibilitat de poder sufragar el cost d’un servei privat de transport sanitari, de la mateixa
manera que això posa en risc els llocs de feina dels treballadors i
treballadores que en aquests moments estan prestant aquest servei.

Lot 6 . Catalunya Central, 5 comarques afectades, amb una reducció de 89 hores.
Lot 7. Alt Penedès i Garraf, 3 comarques afectades, amb una reducció de 32 hores.
Lot 8. Vallès Occidental, sector de Sabadell, amb una reducció de
64 hores.
Lot 9. Vallès Occidental, sector de Terrassa, Rubí i St. Cugat, amb
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ACORD EN EL CONVENI DE
CATALUNYA D’ACCIÓ
SOCIAL AMB INFANTS, JOVES,
FAMÍLIES I D’ALTRES EN
SITUACIÓ DE RISC.
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CCOO guanya les eleccions sindicals a
TRATESA empresa del sector d’aigües
CCOO obté els 9 delegats que conformen el comitè
d’empresa, amb un important nivell de participació tot i ser
l’única candidatura que es presentava. Amb aquest resultat,
CCOO consolida la seva majoria en el sector
-

Desprès d’un any i mig de negociacions, la FSC de
CCOO de Catalunya i les patronals del sector, signen ---------------------------------------------------------------------el conveni de l’acció social de Catalunya per als anys CCOO aconsegueix els 9 delegats en Saica Pack
2010-2012.
el Prat
Aquest segon conveni, que afecta els treballadors/es de
l’àmbit social,contempla una reducció de la jornada en
còmput anual en 24h i estableix, entre d’altres millores,
un increment salarial del 2% global per al 2011.
La FSC-CCOO valorem positivament la signatura
d’aquest acord que permetrà que la totalitat dels treballadors/es del sector social estiguin regulats per un
conveni estatutari, incloent a altres treballadors/es que
fins ara, no estaven afectats pel primer conveni que fa
dos anys, va ser declaratd’eficàcia limitada.

Les eleccions parcials en el col·legi de tècnics i administratius de centre de treball de Saica Pack el Prat, i van ser
triats, per primera vegada en la democràcia, els 3 delegats
de CCOO d’aquest col·legi, en el qual sempre havia estat
impossible que la nostra candidatura arribés a terme.
Aquesta vegada sí que ha estat possible, i els 3 nous delegats
se sumen als 6 del col·legi d’especialistes i no qualificats, i
tenim la totalitat dels 9 delegats de CCOO.
----------------------------------------------------------------------CCOO DE CATALUNYA REBUTJA LES DECLARACIONS DEL CONSELLERMAS-COLELL DEMANANT MÉS SACRIFICIS ALS ALS TREBALLADORS
PÚBLICS
CCOO rebutja les declaracions fetes pel conseller d’Economia
de la Generalitat,Andreu Mas-Colell, en les que demana sacrificis als treballadors públics.
El sindicat critica el fet que el conseller hagi fet aquestes declaracions en una conferència i no s’hagin produït en l’àmbit
escaient, la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Per això l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya apel·la al
conseller a no crear alarmisme entre els funcionaris, que ja
estan patint la retallada del 5% en els salaris. De fet, entre
aquesta retallada i la congelació salarial que pateixen, la diferència amb el cost real de la vida es podria situar prop del
10%.
CCOO creu que aquestes declaracions no són de rebut, perquè no es pot permetre que els empleats públics hagin de
pagar una crisi que no han provocat, i demana un altre tipus d’accions, com mesures de control al mercat financer i a
l’especulació, veritables aprofitats d’aquesta crisi.
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Signat l’ERO i el conveni a Telefònica
Acord, tant en la mesa de negociació del conveni com en la de
l’ERO a Telefònica d’Espanya. L’acord ha estat subscrit per 10
dels 12 components de la mesa del conveni, i per 10 dels 13 de
la de l’ERO (els pertanyents als sindicats CCOO, UGT i STCUTS).

Des del principi, hem considerat la negociació del conveni íntimament lligada a la negociació paral·lela de l’ERO, en la mesura que
tenien elements relacionats i alguns d’ells derivats directament de
l’acord global. En aquest procés paral·lel, els nostres objectius eren
arribar a un acord en la línia dels últims anys en el sentit de protegir els treballadors i treballadores i continuar en la línia d’anys
anteriors, però en aquesta ocasió érem conscients que el context
era molt més advers que en ocasions anteriors, no només perquè,
més enllà dels beneficis indiscutibles de Telefònica, existeixen
interrogants de futur sobre el mercat, la situació i l’evolució del
negoci en el futur, i el context extern afegia elements per complicar i condicionar aquesta negociació (situació de crisi econòmica
nacional i internacional, reforma laboral, reforma de l’esquema de
jubilació, reforma de la negociació col·lectiva sense acord amb els
sindicats, etc.). No obstant això, ens plantejàvem intentar aconseguir els mateixos objectius que en ocasions anteriors en contextos
més favorables.
A la vista del resultat d’ambdues negociacions, hem arribat a
acords perquè al nostre paper s’han aconseguit els objectius fonamentals que perseguíem:
• Respecte a l’ERO, ens plantejàvem aconseguir prestacions similars a les anteriors, evitar les conseqüències de les reformes de
l’esquema de jubilació presents i futures i que aquest procés es
realitzés sense acudir a fons públics, que consideràvem un criteri
sindical de primer ordre, donada la situació de desocupació al nostre país (aspecte que en principi defensàvem en solitari). La nostra
valoració final és que tots aquests objectius s’han complert. Les
prestacions d’aquest ERO seran molt similars a les anteriors, el
procés es realitzarà sense acudir a fons públics (Telefònica revertirà als fons públics les prestacions de desocupació que poguessin
derivar-se) i l’extensió del pagament del conveni especial fins als
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63 anys, a aquells que ho sol·licitin voluntàriament, no només permet millorar la prestació, sinó que evita els efectes negatius que es
poguessin derivar de les modificacions realitzades en l’esquema
de jubilació.
• En el conveni, els objectius fonamentals, sobretot en un escenari
de preocupació sobre els derivats de la no-prorroga, preocupació
al nostre paper exagerada (i fomentada per alguns àmbits sindicals
i de la mateixa empresa), eren els ja coneguts: garantia d’ocupació,
garantia de no-mobilitat forçosa interprovincial i interinsular i ga
rantia de no-segregació de persones sense acord i manteniment del
poder adquisitiu. La nostra valoració és positiva en aquests aspectes irrenunciables i estan recollits en el conveni. Som conscients
que el canvi de referents en els conceptes econòmics introdueix
dubtes pel conveni nou i, fins i tot, pot suposar un augment salarial menor que el conveni anterior i és un objectiu el nivell de
consecució del qual ens deixa insatisfets, tot i que la valoració
real caldrà realitzar-la una vegada comprovats els seus efectes en
funció el seu grau d’acompliment. No obstant això, no canvia la
nostra valoració global per a l’acord i, sense ser una excusa, considerem que aquest conveni, malgrat això, estarà en els nivells més
alts dels que se signin al país enguany, a causa del context en el
qual ens movem.
• Tot i que no sigui el moment ara de reflectir puntualment els
continguts del conveni, la consecució dels objectius fonamentals (i irrenunciables per a CCOO per arribar a un acord) no han
d’eclipsar altres aspectes rellevants que afegeixen valor als acords:
model de classificació professional que pretén actualitzar desfassaments i problemes en l’esquema actual mitjançant un acord que
considerem equilibrat, un dia addicional de descans, creació d’una
comissió d’absentisme per al tractament d’aquest tema (conscienciació, objectius i mesures preventives abans d’acudir a mesures
sancionadores i a l’aplicació sense més de la legalitat vigent, avui
més desfavorable després de la reforma laboral), manteniment
del pressupost de fons socials del 2010 per als anys de vigència
(encara que disminueixi la plantilla) i aspectes de caràcter social
importants, alguns pioners en el terreny laboral: ampliació del dret
de sol·licitar jornada reduïda per a cura de fills fins als 12 anys,
equiparació de les parelles de fet a les de dret amb independència de la seva orientació sexual, ampliació a noves especialitats
de l’assistència mèdica complementària, millora de les ofertes
comercials per a empleats, continuació de la comissió d’Igualtat
per potenciar aquesta i inclusió d’un pla d’igualtat, inclusió d’un
procediment d’actuació en supòsits d’assetjament laboral, sexual i
per raó de sexe en el treball, entre altres.
En resum, considerem que aquest procés global compleix els
objectius fonamentals que ens proposàvem i adquireix encara
més valor en el context en el qual s’ha produït.
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La Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona ha iniciat un expedient
sancionador contra l’empresa OMS Saceda SAU, contractada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per
gestionar el servei de la depuradora a La Bisbal del
Penedès (Tarragona), per no garantir “l’aplicació i eficàcia d’un pla de prevenció i d’un adequat sistema de
prevenció en l’empresa” infringint la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
L’expedient sancionador s’ha obert després de la denúncia presentada per Comissions Obreres del sector de
l’aigua de Tarragona després d’analitzar durant mesos com ha afectat la manca d’una normativa de prevenció de
riscos laborals en la depuradora de la Bisbal del Penedès i que ha causat malalties a diversos treballadors.
En l’informe de la Inspecció de Treball es detalla que els inspectors van analitzar “la planificació de l’activitat
preventiva, el procediment per preparar la dissolució de polielectrolit i el protocol d’actuació en espais confinats”.
La Inspecció de Treball emetrà en els pròxims mesos les conclusions de l’expedient sancionador ia partir del
setembre vinent tornarà a convocar el concurs públic per decidir quina empresa gestiona aquesta planta depuradora.
La depuradora de la Riera de la Bisbal del Penedès gestionada per l’empresa OMS Saceda SAU, sota el règim
d’explotació ha estat adjudicada després de concurs i la depuradora és propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA).
CCOO considera que l’ ACA com a propietària de la depuradora ha de fer complir el contracte de manteniment i
de prevenció de riscos laborals a l’empresa “.
Des que CCOO va denunciar aquestes irregularitats, l’empresa restringeix el pas als responsables sindicals a
l’interior de les instal.lacions.
La depuradora tracta 14.000 metres cúbics d’aigües residuals a diari que després del seu processament i neteja
aboca al mar.
CCOO han denunciat davant l’empresa i l’autoritat laboral que l’incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals per part de l’empresa que gestiona la depuradora a la Bisbal del Penedès ha provocat seqüeles i problemes al pulmó en un dels seus treballadors, que està sent tractat però que no ha pogut rebre la baixa laboral.

Més d’1.000.000 de signatures contra la
reforma laboral

CCOO reclama un impost per a
les transaccions financeres

Hem aconseguit més d’1.000.000 de signatures en el marc de la iniciativa
legislativa popular (ILP) contra la reforma laboral i a favor de la feina estable i amb drets, que ja s’ha presentat al Congrés dels Diputats.
La massiva recollida de signatures, el 70% recollides per CCOO, en poc
més d’un mes ha estat tot un èxit i és una clara demostració del rebuig
a una reforma laboral que abarateix
l’acomiadament, desregula drets i devalua la contractació i la negociació
col·lectiva, a la vegada que és necessària una altra reforma com la que
articula la ILP a favor de l’ocupació
estable i amb drets.

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.

Moltes gràcies per fer-ho possible!
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