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EDITORIAL

24 DE SETEMBRE, A MADRID
TENIM PROPOSTES, TENIM ALTERNATIVES

UN ESTIU DE RETALLADES
I ESPECULACIÓ
Aquest estiu ens ha portat un fort increment de les activitats especulatives, d’un dia per un altre creixia desmesuradament la desconfiança dels anomenats mercats
s’incrementava l’especulació vers el deute sobirà de
l’Estat Espanyol, després en una escalada de vertigen
atacaven de manera brutal a Itàlia i fins i tot a EEUUA i
finalment de França i altres països de la UE, tot un exemple d’actuació especulativa sense que cap poder polític
actuï de manera coordinada per posar-hi fre, normes, per
regular les accions dels anomenats mercats, uns perquè
creuen en les posicions neoliberals i les apliquen ( el govern català és un bon exemple) i altres perquè han abandonat les polítiques socialdemòcrates i s’han entregat als
braços dels anomenats mercats pensant que no hi ha un
altre remei ( Que no ens enganyi ningú, SÍ hi ha alternatives a les polítiques neoliberals)
Per altra banda l’estiu ens ha posat de manifest, a l’acció
política dels Estats Units d’Amèrica, el que volen i defensen de manera clara i rotunda la dreta neoliberal que
representen els Republicans: retallar en drets socials per
poder incrementar el sostre del deute de l’Estat. Clar que
els Republicans tenen el seu sector ultra que estaven disposats al que fos per tal de fer caure al President Obama.
A Espanya, Zapatero avança les eleccions i diu que abans
acabarà les reformes i que aquesta notícia serà ben acollida per els anomenats mercats. De moment una de les
mesures referides als Contractes Temporals caldrà veure
quin és el seu veritable significat.
I a Catalunya CiU fa un atac groller vers els més desfavorits sota l’excusa de possible frau. Al darrera hi ha la
voluntat de fer disminuir de manera evident les Rendes
Mínimes d’Inserció.
I a Catalunya també els companys i les companyes del
Transport Sanitari continuen la seva lluita, i el conjunt
de la Sanitat Pública. I la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està a punt de rebre una retallada amb
l’excusa de de reduir despeses, amb un clar objectiu de
major control polític dels mitjans públics. I sense oblidar
els acomiadaments en empreses públiques com Forestal
Catalana
Cal fer front aquest estiu d’especulació i retallades, i per
això cal continuar enfortint CCOO, PERQUÈ TENIMPROPOSTES, TENIM ALTERNATIVES
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AMBULÀNCIES: LA LLUITA CONTINUA
La patronal torna a trencar les negociacions

Relació d’empreses que han presentat Eros i Article
41.

L’Agrupació d’Ambulàncies de CCOO de Catalunya valora positivament el seguiment de la vaga en • Ambulàncies Egara, 2 centres afecta Sabadell i Teel sector del transport sanitari i continuarà amb les rrassa, amb 168 treballadors/es. Esta en proses de negociació.
mobilitzacions
L’Agrupació d’Ambulàncies de CCOO de Catalunya
valora positivament la vaga del sector del transport sanitari (dels dies 19, 20, 21 i 22 de juliol) i vol agrair la
seva participació als treballadors i treballadores que la
van secundar, tenint en compte la gran pressió

• Transport Sanitari de Catalunya, S.L.U. (TSC), amb 9
centres afectats i un total de 1068 treballadors/es. Està
en procés de negociació tot el mes d’agost.

• Servicios Sociosanitarios Generales, S.L. (SSG), amb
1 centre afectat i un total de 173 treballadors/es. Està en
En la vaga indefinida del Transport Sanitari Urgent procés de negociació la primera quinzena d’agost.
(TSU), les accions a seguir seran mobilitzacionsen diferents localitats i actes polítics. L’Agrupació • Grup VL de Granollers i Sant Celoni, amb 2 centres
d’Ambulàncies de CCOO de Catalunya considera ex- afectats i un total de 160 treballadors/es. El procés de
cessius els serveis mínims decretats ja que no es pot negociació ha finalitzat i hi ha hagut un acord amb el
obligar als treballadors i treballadores a què realitzin Comitè.
serveis mínims el dia de descans i això suposa que si no
hi ha voluntaris per cobrir el seu lloc, no podran agafar- • Grup STS Ambulàncies Reus, amb 1 centre afectat i
un total de 268 treballadors/es. El procés de negociació
se al dret de vaga.
ha finalitzat i també hi ha acord amb el Comitè.
Així, tot i la reunió del passat divendres dia 29 de juliol
al Departament d’Empreses i Ocupació per buscar una •Consorci de Transport Sanitari Regió de Girona (CTSsolució satisfactòria per a les dues parts, la patronal del RG), 1 centre i un total de 289 treballadors/es. Està en
sector ha tornat a trencar la negociació sobre els punts procés de negociació amb el Comitè si apliquen un armés importants: la possibilitat d’esglaonar la retallada i ticle 41 del ET o ERO.
la paralització dels EROs presentats.

Aquestes són les conseqüències de les polítiques neoliberals del govern de CiU, destrucció d’ocupació i pèrdua de drets dels ciutadans
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CCOO denuncia que les retallades Els treballadors i treballadores de
previstes a la Llei de mitjans públics Catalunya Ràdio comencen les
ofegaran el pluralisme a la CCMA vacances sense aconseguir un acord per
aplicar la retallada salarial del 5%

El comitè d’empresa i la direcció de Catalunya Ràdio no
van aconseguir arribar a un acord que permetés començar a
aplicar les retallades salarials d’un 5%, tal com els treballadors i treballadores de l’empresa van decidir en referèndum
al mes de juny passat. La direcció pretén aplicar les retallades salarials un cop s’aprovi un nou text sencer de conveni col·lectiu per als anys 2010-2012. El comitè defensava
inicialment signar l’acord que es va aprovar en el referèndum per tramitar l’aplicació de les retallades de forma més
ràpida. Davant la negativa de la direcció, es va obrir un període de negociacions per acordar un nou text de conveni.
Ara només hi ha un punt que separa les posicions del comitè i de la direcció però, tot i això, l’empresa no ha volgut cedir i s’ha mantingut en la seva postura, amb la qual
cosa les converses s’hauran de reprendre al setembre.

CCOO considera que les retallades previstes al projecte de reforma de la llei de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que el Govern de
la Generalitat vol emprendre en nom de l’austeritat,
perjudicaran a les minories polítiques de l’arc parlamentari català i ofegaran el pluralisme al si de la Cor- La direcció de Catalunya Ràdio insisteix a introduir al text
del conveni una clàusula que faci referència a l’acord de
poració.
La intenció del Govern de la Generalitat de reduir de
12 a 5 el nombre actual de consellers de la CCMA
només podem interpretar-la no tant com una mesura
d’austeritat i de millora de l’eficiència i del funcionament, sinó com la voluntat d’exercir un control governamental molt més fort dels mitjans de comunicació
públics de Catalunya. Un control que ja es podia endevinar que s’intensificaria arran del traspàs de les competències sobre els mitjans públics al Departament de
Presidència, quan abans s’ubicaven en el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació.

l’any 2007 respecte a la nova classificació de categories. Els
representants dels treballadors i treballadores no es neguen a
fer-ho, sempre que es reculli una clàusula que permeti garantir les expectatives laborals i professionals de promoció, mobilitat, etc. als empleats i empleades que ja eren a l’empresa
abans de la data d’aquest acord. Aquest és l’únic punt que
separa les posicions del comitè d’empresa i de la direcció a
hores d’ara.

Des del sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i
Esport de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de
CCOO de Catalunya, creiem que els treballadors i treballadores de Catalunya Ràdio ja han fet prou renúncies amb
l’aprovació en referèndum de les retallades salarials, després
Des del Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, de l’amenaça de possibles acomiadaments en aquesta empreOci i Esport de la Federació de Serveis a la Ciutadania sa pública pertanyent a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA)

(FSC) de CCOO a Catalunya creiem que només la independència i la no submissió als interessos partidistes i a les majories parlamentàries poden garantir uns
mitjans públics més plurals, potents i creïbles.

El govern de Ci U com més va, més pases dóna en la
configuració d’un món uniforeme, sense pluralisme,
i amb l’excusa del dèficit de la Generalitat imposar
polítiques neoliberals que alhora,necessiten un important control de la informació que rep la ciutadania
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La Generalitat pretén retallar la protecció social de la RMI
amb l’excusa que es comet frau en la seva percepció
Els departaments d’Empresa i Ocupació i el de Benestar Social i Família enduriran les condicions d’accés a la renda
mínima d’inserció (RMI), d’acord amb allò que va establir
la Llei 7/2011 de mesures fiscals i financeres, que CCOO
ja va denunciar en el seu dia per vulnerar el requisit de dictamen per part del Consell de Treball Econòmic i Social de
Catalunya, així com la resta d’espais de concertació social.
CCOO de Catalunya considera que darrere de la modificació dels requisits d’accés a la RMI s’amaga, únicament,
l’objectiu d’estalvi econòmic que el mateix Govern reconeix
quan insisteix en què s’estan produint desajustos en la RMI
perquè està absorbint la problemàtica derivada del mercat de
treball i del sistema de protecció social.
Tot i que responsables polítics afirmen que es pretén recuperar la funció original d’ajudar a persones amb greus dificultats econòmiques i socials sense fonts d’ingressos, el cert
és que les necessitats socials i econòmiques de la ciutadania
passen a un segon terme i pren protagonisme la reducció de
la despesa per la via que menys persones, per menys temps i
en menor quantia, percebin la RMI.
Així mateix, CCOO de Catalunya denunciem que el Govern
pretengui fer creure a l’opinió pública que les persones en
una situació de major vulnerabilitat social, com són els beneficiaris de la RMI, cometen frau per aconseguir ajuts socials i que, per poder lluitar contra les estafes es veu obligat
a endurir les condicions d’accés i la protecció de la RMI.
Les noves condicions de residència per ser beneficiari, que
passen d’un a dos anys i exigència de romandre ininterrompudament a Catalunya mentre es percep l’ajut, pot suposar
que persones amb la mateixa necessitat assistencial rebin un
tracte diferent per raó del seu origen. El risc d’exclusió social i econòmica de les persones immigrants és superior, ja
que no tenen un coixí familiar ni social al país d’arribada.
L’únic sentit d’impedir l’accés a la RMI a les persones que
han perdut la feina i han esgotat la protecció per atur, almenys
durant els primers 6 mesos, només és denegar prestacions al
major nombre de persones, ja que l’objectiu de la RMI no
és altre que donar suport a totes les persones que el precisin
per atendre les necessitats bàsiques amb els recursos convenients per al seu manteniment. Així mateix, tot i recordar-se
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que la RMI ha d’afavorir la inserció o reinserció social i
laboral, s’elimina la possibilitat de compatibilitzar temporalment part de la
prestació amb un
salari.
El fet que el còmput d’ingressos
màxims es retrotraigui a 12 mesos
pot generar situacions de dificultat
de subsistència
extremes.
Limitar a un màxim de 60 mesos la percepció de la prestació
en un moment com l’actual, amb escasses perspectives de
recuperació de l’ocupació i amb un elevat nombre de persones amb més de 50 anys amb poques opcions de retorn al
mercat de treball, pot fer difícil sobreviure dignament.
Fixar el salari mínim interprofessional com a topall de la
quantia de la RMI pot provocar situacions d’insuficiència
econòmica d’unitats de convivència àmplies i amb dificultats socials.
La nova regulació de la RMI amplia la discrecionalitat
del Govern, per una banda perquè condiciona l’aprovació
d’expedients a la disponibilitat pressupostària, i per una altra
perquè elimina el compromís de què anualment s’actualitzi
la RMI amb l’IPC i s’estableix una condició indeterminada
com és l’evolució de la situació econòmica general.
Per tant, des de CCOO de Catalunya rebutgem frontalment
la forma com el Govern ha procedit a la reforma de la RMI,
sense tenir en compte ni l’opinió dels agents socials, qui,
conjuntament amb el Govern va crear el Programa de la
RMI l’any 1990, ni les propostes de redisseny de la RMI
que van sorgir de l’Acord estratègic; ens oposem a una modificació que anteposa l’estalvi pressupostari al benestar de
la ciutadania de Catalunya i denunciem que es pretengui
traslladar la responsabilitat sobre l’excessiu cost dels ajuts
socials en un moment crític de crisi econòmica i d’atur, a les
persones que perceben prestacions acusant-les injustament
de cometre frau.
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CCOO ha presentat la seva proposta de contracte d’ocupació i qualificació professional i de
pràctiques remunerades per a joves
CCOO la seva proposta de contracte d’ocupació i qualificació professional adreçat als joves
que estan cursant formació professional o que presenten dèficits formatius, així com el contracte de pràctiques remunerades per als joves amb una qualificació professional adequada
que no tenen feina.
Proposem un model que combina la formació professional teòrica a centres formatius amb
la pràctica al lloc de treball, amb un contracte laboral que garanteixi els drets laborals i la
protecció dels joves, amb uns requeriments per a les empreses que contractin per aquesta via i
que ha de tenir efectes positius per a ambdues parts: formació i pràctica laboral i millora de la
qualificació dels joves per a una millor adaptació als nous requeriments del mercat de treball
que permetin les empreses avançar en competitivitat i productivitat.

Més de cent treballadors de Forestal Catalana es
concentren a les portes de l’empresa pública recla- La Fiscalia General de l’Estat manifesta el seu acord
mant el manteniment dels serveis i dels llocs de tre- amb els agents rurals de CCOO sobre la funció de
ball
policia judicial d’aquest cos
Un centenar llarg de treballadors i treballadores de l’empresa pública Forestal Catalana (dependent del Departament d’Agricultura
i Medi Natural de la Generalitat) es van concentrar, a les portes de
les oficines centrals per manifestar el malestar pels 22 acomiadaments immediats, anunciats per la Direcció
La protesta, convocada pel Comitè d’empresa, va remarcar que,
en cas de produir-se els acomiadaments, es veurien afectats serveis bàsics per a la conservació d’un medi ambient en condicions
adequades tal com recullen la Constitució i l’Estatut. Es destaquen
serveis com la prevenció d’incendis, la informació turística i la
conservació dels parcs naturals i els boscos públics, la recuperació
i el programa de cria en captivitat de fauna salvatge, o vigilància
de pesca fluvial.
El Comitè va recordar que, mentre s’estan acomiadant treballadors

i treballadores sense justificació econòmica per part de l’empresa,
un reduït nombre de directius han cobrat en el darrer any “bonus”
i altres complements salarials que no estan recollits en el conveni
col·lectiu i que són, per tant, totalment irregulars.

La Memòria 2010 de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de
la Fiscalia General de l’Estat reconeix la tasca dels Agents Rurals
de Catalunya, al temps que critica els impediments que promou el
propi Departament de la Generalitat al qual pertanyen.
L’Agrupació d’Agents Forestals de Catalunya per CCOO vol destacar i agrair l’especial menció al col•lectiu d’agents rurals en la
Memòria 2010 de la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de la
Fiscalia General de l’Estat.
Aquesta memòria, al mareix temps que valora molt positivament
aquest col•lectiu, denuncia els entrebancs que encara es continuen
posant des de les diferents administracions autonòmiques i municipals a la tasca que en matèria penal desenvolupen els agents
mediambientals arreu.
CCOO continuarà treballant pel reconeixement d’aquestes
funcions dels agents rurals i els encoratja a seguir amb la
seva eficaç tasca de col•laboració amb l’Autoritat Judicial,

CCOO de Catalunya es congratula per l’acord
per a la implantació de les connexions ferroviàries del port de Barcelona

El proppassat 13 de juliol, la reunió entre els representants del Ministeri de
Foment, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el port de
Barcelona, el Consorci de la Zona Franca, Adif i FGC va acabar amb l’acord
per a la implantació de les connexions ferroviàries provisionals del port de
Barcelona, per dotar de serveis la nova terminal Catalunya.
CCOO de Catalunya es congratula per aquest acord entre les diferents administracions implicades. La solució acordada, anomenada “Can Tunis – Est”,
consisteix en l’habilitació d’un accés al port pel carrer 4 de la ZAL, fins a connectar amb la via que transcorre en paral·lel al carrer A de
la Zona Franca, travessant Can Tunis, on connectarà amb el ramal ferroviari de mercaderies del Llobregat. Aquesta proposta provisional
compleix els objectius inicials de la reunió: un termini temporal reduït, eficàcia logística i menor afectació al polígon de la Zona Franca,
al mateix temps que es redacta un estudi sobre el possible ús complementari de les infraestructures d’FGC, i l’elaboració d’un estudi
sobre la mobilitat generada per les noves connexions ferroviàries.
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