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SOBIRANS, HA DE SER EN TOT

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la declaració política on s’insta a la consulta sobre el futur de
l’organització política del país entenent que és la màxima expressió (la consulta) de la sobirania la qual radica
en la ciutadania. Dit això i estant d’acord amb l’exercici
d’aquest dret, des de CCOO volem manifestar altres elements fonamentals per el nostre país.
- Cal un canvi d’orientació de la política econòmica perquè la situació que pateix Catalunya no s’explica sols com
volen alguns per l’actuació del govern central. El govern
de CiU és tan responsable o més en l’aplicació de les mesures polítiques d’ajust dur de caire neoliberal que sols
generen més dèficit i destrucció social. I poder decidir sobre opcions i alternatives, i en tenim, també és sobirania i
dret a decidir i ho exigim perquè també és un clam social.
Díficil és la comprensió d’aquesta realitat amb un govern
i uns consellers i conselleres que defensen el model d’ajust
neoliberal però això sols comporta recessió i desigualtats.
Val a dir que alguns membres de la coalició governant
tenen claríssim que el seu objectiu real és modificar el
model social, devaluar salaris i ocupació i privatitzar tot
el que puguin de serveis públics, és a dir transferir diner
públic a mans privades.
- No podem acceptar el sostre de dèficit que ens apliquen,
i s’aplica amb el vot favorable en el seu moment, quan
CiU va votar junt amb el PP tots aquests temes al Congrés dels Diputats, encara que ara es rasguin la roba en
públic.
- Ja és curiós que la quantitat total que sembla volen
retallar 4000 Mil Milions, una veritable barbaritat que
deixarà Catalunya com un desert, coincideixi exactament
amb la quantia que LA CAIXA necessita per recapitalitzar una de les seves operacions de compra d’entitats
intervingudes.
CCOO continuarem presentant les propostes alternatives que no passen per l’ajust, ni la devaluació dels serveis
públics ni la seva privatització. Hi ha alternatives i no
ens resignarem i continuarem mobilitzats per defensar
l’alternativa a la brutalitat neoliberal de Catalunya i
d’Espanya.
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LES PLANTILLES DELS PORTS DE L’ESTAT ES TANQUEN PER EL SEU
CONVENI
Els tancaments realitzats pels delegats sindicals i membres dels comitès d’empresa de
CCOO, UGT i CIG, durant els dies 14 i 15 de gener, ha estat un rotund èxit. Els tancaments s’enquadren dins d’una campanya reivindicativa que pretén obtenir l’aprovació
definitiva de l’Acord de Modificació Parcial del II Conveni de Ports.
La negativa per part de la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions (CECIR) que aquesta bloquejant injusta i innecessàriament l’aprovació de la
modificació del II Conveni, ha portat als treballadors i treballadores de Ports ha realitzar
aquest tancament, que és la primera de les accions que s’emprendran.
En aquesta mateixa campanya s’enquadra la compareixença de la ministra de Foment i
del president de Ports de l’Estat, en la qual contestaran a les preguntes parlamentàries
sobre aquest manifest bloqueig per part de la CECIR.
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO considera inexplicable que un Conveni que és absolutament respectuós amb
la normativa laboral vigent i amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat i que a
més gaudeix del consens de totes les autoritats portuàries i del Ministeri de Foment,
no hagi estat aprovat de manera immediata.
El dijous 17 de gener els comitès d’empresa van convocat una nova mobilització
qvaconsistir en concentracions davant les oficines de les autoritats portuàries, per
l’aprovació del conveni i en contra les retallades socials i laborals.
Per això la FSC de CCOO i la resta de sindicats fan una crida a tots els treballadors i
treballadores dels Ports de l’Estat perquè participin activa i massivament i manifestin unànimement la seva indignació contra les retallades i la ferma decisió de lluitar
fins aconseguir l’aprovació del conveni signat.

L’ALCALDE D’ESPARREGUERA CONTINUA VOLENT ACOMIADAR PERSONAL, MALGRAT LA BONA
SITUACIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT
L’alcalde d’Esparraguera, Joan Paül Udina (CiU), ha declarat darrerament que continua amb la intenció d’acomiadar treballadors/es de l’ajuntament,
malgrat les mobilitzacions sindicals i ciutadanes, i el rebuig de tots els partits de l’oposició.

CCOO valora molt negativament la persistència i incoherència del Sr.Udina en acomiadar personal, més i tenint en compte que, en les mateixes
declaracions, afirma que la situació econòmica de l’ajuntament d’Esparreguera“ és envejable”. CCOO vol recordar que, mentre es vol acomiadar
treballadors i treballadores que presten serveis directes a la ciutadania (Escoles Bressol, etc.) l’alcalde s’ha adjudicat un sou, al mateix temps que mitges
dedicacions a regidors d’ERC que li donen suport.
CCOO confiem que les formacions polítiques que han estat sensibles i van donar suport a les protestes i mobilitzacions dels treballadors i treballadores
municipals i de nombrosos ciutadans, el passat Ple de 20 de desembre, provocant, amb el seu rebuig, que es retirés la proposta d’aquests acomiadaments,
continuïn en la línia de defensar llocs de treball i els serveis públics d’Esparreguera.
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La tarifa de l’aigua ha pujat un 26% a Barcelona i el seu entorn

CCOO DE CATALUNYA MOSTRA LA SEVA PREOCUPACIÓ PER LA GESTIÓ
D’AIGÜES TER LLOBREGAT (ATLL)
Des de CCOO de Catalunya hem mostrat la nostra preocupació i oposiciódavant del procés privatitzador d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) des dels
seus inicis, l’any 2010, donat que suposa una hipoteca i una pèrdua de capacitat de gestió per a les properes generacions sobre un bé vital i essencial
com és l’aigua.
Aquesta empresa pública, responsable de l’abastament de prop de 5 milions
d’habitants i de bona part de l’activitat econòmica catalana, ha demostrat
una bona qualitat en el servei i en el manteniment de les seves infraestructures. Els beneficis que obtenia fins l’any 2007 es repercutien en el propi
cicle de l’aigua. A partir d’aquest moment ATLL presenta un dèficit en els
seus resultats, donat que els seus costos d’explotació no es compensaven a
partir de les seves tarifes, fet agreujat amb les obres d’emergència durant la greu sequera de 2008.
El Consell d’Administració d’ATLL va elaborar l’any 2010 un projecte financer per equilibrar la situació econòmica, amb importants
increments de preu en el període 2012-2024. Aquesta mesura no es va aplicar, ja que es va prioritzar el control de l’IPC català sobre la
viabilitat d’ATLL. Cap força política va defensar públicament aquest projecte.
Els actuals responsables de la gestió hídrica de Catalunya troben així el marc perfecte per justificar novament la privatització d’un
servei públic, traslladant el seu benefici als accionistes de grans corporacions a costa de consumidors i usuaris de l’aigua.
Durant l’any passat, l’increment de les tarifes d’ATLL ha estat d’un 84’5% (s’ha aprovat un 14% addicional per a 2013), el que ha
significat un 26% d’augment directe dels rebuts de l’aigua a Barcelona i a molts municipis d’aquest entorn. Es pot considerar que s’ha
concentrat en un sol any l’augment que s’havia calculat en un primer moment per a 2019.
CCOO considera que ATLL podria continuar sent viable simplement desenvolupant un pla
financer. La repercussió sobre els usuris podria ser més justa i assumible amb la potenciació
de veritables criteris socials per part del municipis (responsables de l’abastament directe a les
llars), diferenciant els consums bàsics dels prescindibles i evitant el risc d’exclusió de famílies
en situació d’atur, de dependència, etc.Els costos resultants d’aquest procés de privatització
seran majors per a tots els ciutadans, donat que haurem d’assumir els beneficis industrials que
fins ara es dedicaven a la gestió d’infraestructures de l’aigua.
De manera anàloga, s’haurien de considerar aquelles activitats econòmiques amb problemes
de viabilitat. Entenem que s’ha de tendir a l’equilibri financer d’una peça clau pel cicle de
l’aigua a Catalunya com és ATLL, però es pot desenvolupar sense la necessitat de que la gestió d’aquesta passi per mans privades.
Tot plegat ha motivat que els representants dels sindicats majoritaris a Catalunya haguem
votat en contra dels descomunals increments de preus aprovats l’any passat en la Comissió de
Preus de Catalunya.
La gestió integral del cicle de l’aigua a Catalunya ha comptat amb avanços evidents als darrers
anys que ara es posen en risc. Les fonts d’abastament són essencials per a tenir aigua de qualitat i per a la preservació dels ecosistemes
dels quals depenem les persones i l’activitat productiva. Una gestió d’ATLL en mans privades pot dificultar les inversions de caràcter
ambiental per no ser rendibles, en termes merament comptables, i també mantenir la insostenible dependència de la conca del Ter. Les
reserves actuals dels envasaments catalans, en una situació similar a la de la darrera sequera aquest hivern, ja són un senyal de preocupació que ens ha d’obligar a reconsiderar certs plantejaments en relació a l’aigua.
CCOO de Catalunya rebutgem la desastrosa imatge que està oferint el Govern de Catalunya en relació a un tema clau per a la societat.
Defensem una resolució ràpida del conflicte, per tal de donar tranquil·litat als treballadors i treballadores d’ATLL, veritables protagonistes del bon servei que fins ara ha prestat aquesta empresa.
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RECURS PAGA EXTRAORDINÀRIA
DEL PERSONAL PÚBLIC
Davant la necessitat de donar una resposta adequada als atacs
que els Empleats Públics venim patint, la FSC-CCOO membre
de la Plataforma d’Empleats Públics ha decidit, juntament amb
les organitzacions sindicals que formen part d’aquesta, iniciar
accions que permetin una defensa jurídica, establint per a això
una estratègia comuna amb el principal objectiu de facilitar la
defensa a tots els empleats públics, però tenint present que hem
d’unir esforços amb la resta d’organitzacions per garantir el millor
resultat.
Davant les mesures aprovades en el Reial Decret Llei 20/2012, de
11 de juliol, emprendrem immediatament un procés de demandes
que se cenyeix als següents aspectes.
Faran recurs els sindicats?
Sí. CCOO i la resta dels sindicats membres de la Plataforma
iniciariem durant el mes de gener els recursos judicials i
administratius contra el Reial Decret Llei 20/2011, per a això farem
servir recursos col·lectius iniciant les mesures judicials pertinents
en diversos sectors públics per gradualment anar ampliant les
demandes garantint la defensa jurídica al conjunt dels empleats
públics.
Quan es pot començar a recórrer i fins quan?
Quan ja s’ha produït el fet evident que no han pagat, és a dir, a partir
del mes de gener de 2013. Està exceptuat d’aquesta afirmació el
personal al servei de l’Administració de Justícia, al qual ja han
començat a descomptar la part proporcional des de l’agost passat i
sobre els quals ja s’ha iniciat la reclamació.
Com que és una reclamació de quantitat, el personal funcionari
disposa de quatre anys, és a dir, fins al gener de 2017 i, el personal
laboral, d’un any, és a dir, fins al gener de 2014 per poder iniciar
la reclamació . Per això no cal que tots els sectors i col·lectius
presentin la demanda a la vegada.
Hem de recórrer tots i totes ja?
NO. Farem recurs en el moment més adequat per a cada àmbit, per
tant considerem oportú que espereu al resultat dels recursos que
interposaran les organitzacions sindicals i que seran recursos que
englobaran a tots els treballadors afectats.
El termini en cas de resolució favorable finalitza, depenent de la
condició de personal laboral o funcionari, el 2014 o el 2017, de
manera que no cal que tothom ho presenti alhora.
Quina via utilitzaran els sindicats per recórrer?
Depèn dels diferents règims jurídics del personal públic:
En el cas del personal laboral que està regit per conveni, es
presentaran gradualment conflictes col · lectius en els diferents
àmbits en què hagi convenis en vigor. Aquesta acció la duran a
terme els sindicats de la plataforma legitimats en cada àmbit i
permet obtenir una resolució que afecta tot el personal a qui li és
d’aplicació el conveni col·lectiu.
En el cas del personal funcionari i estatutari, cada sindicat
presentaran un número concret de recursos assegurant que aquests
abastin tots els àmbits sectorials (Administració de l’Estat,
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Administració de la Comunitat Autònoma, Administració de
Justícia, Educació o Sanitat, Administracions locals, organismes
autònoms, Empreses Públiques, etc.), intentant garantir que els
costos de les noves taxes judicials no suposin un nou gravamen per
als empleats públics.Així, no caldrà que acudiu totes i cadascuna
de les persones en aquest moment. Quan hagi sentències fermes
dels primers recursos, que esperem que siguin positives, es podrà
efectuar l’extensió de sentència que correspongui.
Què demanaran els sindicats?
Els sindicats demanaran dues coses:
En primer lloc, el pagament íntegre de la paga extra de Nadal de
2012. Pensem que hi ha motius per defensar-lo, com la inadequada
utilització del decret-llei.
La segona qüestió, que es demanarà de forma subsidiària, serà
el pagament dels dies meritats de la paga extra, ja que el decretllei que l’anul·la va entrar en vigor el 15 de juliol. Sobre aquesta
segona petició hi ha abundant jurisprudència.
Llavors, jo no puc recórrer en nom propi?
Cada persona pot recórrer pel seu compte. Però no ho
recomanem.
S’ha de tenir en compte que amb la nova llei de taxes judicials, els
funcionaris per exemple estan obligats a acudir amb advocat / ada
i procurador / a, la qual cosa multiplica els costos dels recursos, ja
que fins ara no era necessari que anessin amb aquest assessorament,
sinó que era voluntari.
A més, les costes s’han generalitzat i, en el cas de perdre, les taxes
del recurs també han augmentat, dit això i atès que la Plataforma
ha decidit actuar de manera conjunta, creiem que està garantida la
defensa de tots els empleats públics.
Jo ja he recorregut, ara què faig?
Mantenir la teva demanda. Hi ha persones que han recorregut ja,
normalment presentant un recurs d’alçada. En aquest cas, han
d’anar fins al final, presentant recurs contenciós i els recursos
posteriors que siguin necessaris fins a obtenir una sentència
ferma.
Si no es fa així, es pot considerar que l’acte -la no percepció de la
paga extra-ha- estat consentit, de manera que aquesta persona seria
exclosa d’una possible recuperació del pagament per les vies que
abans hem exposat.
En aquests casos, us recomanem que us adreceu al sindicat.
Tingueu en compte que tot es regeix per terminis i el no compliment
d’aquests pot invalidar tot el procediment.
Si faig cas dels sindicats, no em passarà el termini per recórrer?
No, com ja hem dit abans, aquesta qüestió cal enfocar-la com una
reclamació de quantitat, de manera que hi ha quatre anys, és a dir,
fins al gener de 2017 per al personal funcionari i un any, és a dir,
fins al gener de 2014 per al personal laboral. Amb el ritme habitual
de l’Administració de Justícia, hauríem de tenir sentències fermes
bastant abans d’aquesta data.
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FORMACIÓ A DISTÀNCIA 2013
Pla de Formació AFEDAP CCOO 2013
Adreçada a empleats/des públics
Dins del nostre Pla de Formació a distància en les Administracions
Públiques dirigit als empleats i empleades públics (AFEDAP 2013)
informar-vos que hem obert el període de inscripcions, pels 38
cursos, totalment gratuïts, dirigits als empleats i empleades públics
en actiu.
El període de inscripcions és el comprès entre els dia 6 i 31 de gener
de 2013.
Les sol·licituds s’han d’adreçar obligatòriament per correu postal a:
Federación de Servicios a la Ciudania de CCOO
Secretaria de Formación
c/ Cardenal Cisneros, 65 1º
28010 Madrid

Tota la informació, continguts i full de inscripció la trobareu en els enllaços següents:
continguts i models de sol.licituds
inscripcions on line catalunya

ELS TREBALLAD@RS DE L’AEROPORT CONTRA LA PUJADA DE TARIFES DEL
PÀRKING D’EMPLEATS
Prop de 200 persones es van concentrar a la plaça
d’arribades de la T1 de l’aeroport de Barcelona.
La concentració que convocaven CCOO i la UGT,
era contra la mesura d’AENA d’apujar els preus de
l’aparcament dels empleats i empleades.L’aeroport
del Prat te greus problemes de comunicació eficient
amb transport col·lectiu i/o públic, aquest dèficit
moltes vegades s’ha de suplir amb el vehicle particular i representa una despesa addicional pel conjunt
d’empleats que treballen al aeroport. El règim d’us
del parking per empleats permetia disposar de plaça
d’aparcament a uns preus raonables, que amb la nova
proposta de tarifació es veuen incrementats fins a un
50%.
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Acomiadament d’una companya de BSM per estar de baixa

QUANT GUANYA L’ALTA DIRECCIÓ DE BSM?
Secció Sindical BSM

Els treballadors/es de BSM i aquesta secció sindical, sempre ens hem fet aquesta pregunta, quant guanya l’Alta
Direcció de BSM?
Per començar, el més acceptable seria no haver de preguntar aquesta qüestió, i que la pròpia Direcció de BSM,
o l’Ajuntament de Barcelona, fessin exercici de transparència i publiquessin el salari que percep tot el personal
fora de conveni, ja que no ens oblidem que estem parlant d’una empresa pública, dels contribuents, molt interessats avui en dia a saber a què dediquen les administracions públiques els diners de què disposen (poc, segons les
pròpies administracions) per prestar els serveis als ciutadans, serveis
que pateixen retallades per falta de liquiditat.
Sí bé no coneixem cap dada real, ofert per la pròpia empresa, que ens
informi expressament de quina és la retribució que percep el personal fora de conveni en BSM, si disposem en canvi, de la informació
pública de l’import de què va disposar l’Alta Direcció en BSM, que
va ascendir a 2011 a 840.140 euros, i que sabem que correspon al
director general i als equips directius que en depenen en la primera
línia jeràrquica, podent ser director general, i possiblement 4 ó 5
directius/ves més com a màxim.
Podeu consultar la informació sobre l’organigrama directiu aquí
http://ccoobsm.blogspot.com.es/2012/06/nuevo-organigrama-enbsm.html
També podem afirmar, que la pujada d’aquest import a l’alta direcció a BSM, va ser d’un 4,28% en el seu import
total del 2010 al 2011, mentre la massa salarial del col·lectiu de treballadors/es va incrementar-se en un 2,9%.
Si bé és cert que el 2010 l’import total destinat a l’alta direcció va baixar en un 1,4% respecte al 2009, també
és significatiu que aquesta retallada la van recuperar l’any següent, amb un 4,28% (3 vegades l’1, 4% que es va
reduir el 2010).
Mentre a nosaltres ens acomiaden, i ens limiten els drets de conciliació familiar, aplicant la reforma laboral, a
BSM la Direcció General d’aquesta empresa pública, se’n porta l’escandalosa xifra de 840.140 euros, suposadament entre 5 ó 6 persones.
Aquests són els mateixos, que infonen por i ens diuen que la situació en l’empresa està empitjorant; sí, els
mateixos que s’embutxaquen entre 100.000 i 200.000 euros, o fins i tot desconeixem si algun, guanya més de
200.000 euros anuals, com sembla ser.
Readmissió de la companya Cristina
La Direcció de BSM s’aplica de la manera més mesquina la reforma laboral, per acomiadar una treballadora, pel
sol fet d’haver estat de baixa per malaltia. Per això no hem ni podem callar.
# CRISREADMISIÓN JA!
federació de serveis a la ciutadania
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PARLEM CLAR: SEGUEIX
L’ATRACAMENT
Sector Generalitat
Els darrers dies estan sorgint una sèrie de notícies filtrades pel propi
Govern que fan referència a l’acomiadament d’uns 20.000 interins i a
rebaixades salarials. La finalitat d’aquestes filtracions és clara: Volen
posar-nos a les organitzacions sindicals en la tessitura d’acceptar una
rebaixa salarial brutal a canvi de no acomiadar interins o d’acomiadar una
xifra més reduïda.
La nostra resposta serà una: NO!. No a les rebaixes salarials i no als
acomiadaments.
L’Administració ha de ser reformada i gestionada adequadament i per
aconseguir-ho existeixen molts mecanismes.
Els gestors que ens han portat al col·lapse financer ens volen fer pagar als
treballadors la seva incompetència. L’ex-director general de presons, en
la seva carta de comiat ha quantificat el malbaratament dels darrers anys.
Només per finançar les presons que s’han fet, la Generalitat ha de pagar
2.258.000.000 d’euros fins l’any 2.042!!!
Totes les obres fetes per la Generalitat s’han fet seguint el mateix model.
I, així, hores d’ara, a les presons hem d’afegir la Ciutat de la Justícia i la
resta de construccions que sumen milers de milions d’euros a pagar els
propers decennis. Han gastat el que no tenien (i ho sabien) i ara volen
empobrir-nos o enviar-nos a l’atur.
Mentrestant, la seu de Convergència Democràtica està embargada per una
xifra superior als 3.000.000 d’euros per fer front a les responsabilitats
civils del saqueig del Palau de la Música. I què dir del cas Pallerols
on Unió Democràtica ha de pagar per la gestió delictiva feta per alts
càrrecs d’aquest partit. Actualment l’Administració de la Generalitat té
142 eventuals. Això vol dir, que la despesa anual només pel que fa a les
retribucions del complement específic és la següent:
Presidència: ....................1.321.509,76€
Governació: .......................376.726,08€
Economia : .........................261.221,76€
Ensenyament: ....................258.911,04€
Salut: .................................252.446,88€
Interior: ..............................250.322,40€
Territori i S: ........................248.344,32€
Cultura: ..............................338.448,96€
Agricultura: ........................226.745,64€
Benestar i F: ......................259.365,72€
Empresa i O: ......................257.166,72€
Justícia: .............................256.514,40€
TOTAL: ............................4.307.723,68€ anuals de complement específic
per als eventuals. A més a més, 105 d’aquests 142 eventuals tenen nivell
27 o superior, aquests no han de tenir problemes per arribar a final de
mes.
És hora ja de reformar l’Administració i seguir, per exemple, el model
britànic on l’equivalent al director general és ocupat per un funcionari de
carrera. I eliminar tots els assessors. Els funcionaris estem perfectament
capacitats per desenvolupar les tasques que s’encomanen a la gent del
partit (independentment de quin partit sigui). Les garanties que ofereix
un funcionari per oposició són majors que les que donen els llocs ocupats
per polítics. I només cal posar un exemple molt recent: la privatització
de Aigües Ter Llobregat ha estat impugnada per l’òrgan (unipersonal)
administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya que desenvolupa u
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funcionari de carrera. Si hagués estat un polític hauria actuat igual?
Tenim propostes concretes sobre reducció de despeses que permetrien una
reducció significativa de les mateixes sense incidir en els nostres salaris:
- Conversió dels llocs de jornada de dedicació especial de 40 hores, en
llocs de jornada normal.
- Eliminació del pagament del complement de gratificacions
extraordinàries. Sol·licitarem informació sobre l’import d’aquesta despesa
durant l’any 2012.
- Reducció de les hores extres a les que siguin imprescindibles per al
funcionament dels serveis públics i l’atenció directa. Utilització del
personal propi de la Generalitat a l’hora de fer estudis, informes tècnics i
jurídics, evitant la contractació externa d’aquests serveis.
- Supressió dels contractes amb empreses externes que realitzen funcions
integrals que poden ser assumides pels empleats públics de la Generalitat
de Catalunya.
- Eliminació dels llocs de treball del personal eventual i alts càrrecs, inclòs
el personal de direcció de les empreses públiques.
- Canviar el sistema informàtic actual (que costa molts diners) per un
sistema que sigui gratuït, com ara el LINUX.
- Substitució dels despatxos privats dels ex-presidents de la Generalitat
per despatxos propis de la Generalitat, que no costin diners.
- Reducció de les despeses de lloguer de locals, donant prioritat a la
utilització de dependències administratives de propietat de la Generalitat
de Catalunya.
Les polítiques que segueix el govern no són les úniques. Hi ha alternatives
però hem de lluitar per que es puguin obrir pas. Tots ens hem d’activar i
estar atents a totes les incorreccions que cometen els càrrecs polítics que
ens governen. Les hem de denunciar i lluitar pels nostres drets.
Per les nostres condicions laborals i salarials. Per la nostra dignitat. Pel
servei públic i contra les privatitzacions que són negoci només per als de
sempre. Per fer pagar als veritables responsables de la crisi.
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ASSEMBLEA
DE
DELEGATS
I
DELEGADES DELS SERVEIS PUBLIC:
empleats/ades públics i treballadors/es de centres concertats
El proper dilluns 4 de febrer a les 10:30 h, a la Sala d’Actes de
CCOOCatalunya, Via Laietana 16 de Barcelona (Metro Jaume
I) les Federacions de Serveis a la Ciutadania, Educació i Sanitat
de CCOO convoquem assemblea de delegats i delegades de
les Administracions Públiques, dels sectors concertats, dels del
treball social,... per debatre la situació laboral i dels sectors i
preparar les mobilitzacions en defensa dels Serveis Públics
de Qualitat i de les condicions de treball dels treballadors i
treballadores dels sectors que depenen d’una o altra forma de
dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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Programa de CCOO a TVC:
“Compromís contra l’atur”
Res està decidit. De la capacitat dels treballadors d’agafar el
protagonisme que ens correspon en la defensa de l’empresa
i els llocs de treball en depèn el futur. Hem de seguir
mobilitzant-nos, buscant el suport de la societat catalana i
comprometent als partits polítics en el manteniment d’uns
mitjans públics de comunicació potents a Catalunya.
DIA D’EMISSIÓ:
10 de febrer de 2013

HORARI D’EMISSIÓ:
A l’Assemblea participaran els i les secretàries generals de les Matinada del diumenge al dilluns, a les 00.30 hores, al
3 federacions, el coordinador de l’Àrea Pública i el secretari Canal 33.
general de CCOOCatalunya.
És imprescindible la vostra presència i participació a aquesta Més informació a la web de TVC sobre el ‘Programa
sindical: CCOO’.
Assemblea!
Per uns serveis públics suficients i de qualitat
Ni acomiadaments ni retallades salarials
Ni callarem ni ens callaran
Dia: dilluns 4 de febrer, a les 10:30 h.

web de TVC sobre el ‘Programa sindical: CCOO’.
Segons l’acord establert entre CCOO i Televisió de
Catalunya el 1993, el segon diumenge de cada mes, el
Canal 33 emet, a la matinada, un espai informatiu que
tracta temes d’actualitat des del punt de vista sindical.

Lloc: Sala d’Actes de CCOOCatalunya (Via Laietana, 16,
Barcelona. Metro Jaume I)

Xesús González, de l’Àrea Pública, a
‘Els matins de Catalunya Ràdio’
Xesús González, coordinador de l’Àrea Pública de CCOO
de Catalunya, participa en un debat sobre la funció pública
al programa ‘Els matins de Catalunya Ràdio’.
DIA D’EMISSIÓ:
30 de gener de 2013
HORARI D’EMISSIÓ:
10.00 hores, Catalunya Ràdio
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ERO? ESTÀ PER VEURE
secció sindIcal de CCOO a TV3
La situació política ha canviat i l’aliança que CIU mantenia amb
el PP és avui insostenible a Catalunya.
D’aquesta aliança provenia el perill principal contra la CCMA,
per la voluntat del Partit Popular de carregar-se les televisions
autonòmiques, com està fent a València i a Madrid.
Però no és l’únic perill: les retallades pressupostàries i les polítiques de desmantellament del sector públic,dictades als governs pels poders financers, encara ens amenacen.
Serà en els pressupostos de la Generalitat que ha d’aprovar el Parlament, a finals de febrer o principis de març,on quedarà
palesa l’estratègia del Govern català i els seus aliats cap a TV3, en un escenari polític emmarcat per la voluntat de la majoria
dels catalans d’exercir el seu dret a l’autodeterminació.
Mentre tant, la Direcció, sota les directrius d’un Consell de Govern de la CCMA, deslegitimat pels resultats electorals i en
l’etapa final del seu mandat, actua contra el futur de les empreses i provoca el dèficit pressupostari amb mesures com el
projecte d’un nou decorat virtual pel CEI, completament prescindible, que se suma a unes previsions d’ingressos publicitaris inversemblants en la situació actual del mercat. Paral·lelament, encarreguen a Price Waterhouse Cooper, els botxins de
Canal 9, informes que demostrin la inviabilitat del model actual de TV3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTESTA DELS TREBALLADORS/RES DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS DAVANT
EL PLE MUNICIPAL
El darrer dimecres 9 de gener, una cinquantena de treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Badia del Vallès van assistir davant el Ple de la corporació com a protesta davant la proposta emesa pel Departament de Recursos Humans envers
la jornada laboral que es vol implantar.
Aquesta protesta, totalment pacífica i sense interferir en la sessió del Ple Municipal, va consistir en fer arribar personalment
a l’alcaldessa un document a fi de que tingui en consideració el sentiment majoritari del personal, que està patint una contínua reducció de salari (un 5% de mitjana al 2010, contínues congelacions i la pèrdua de la paga extraordinària de Nadal del 2012…),
reducció de drets laborals (pèrdua d’assumptes propis, augment de
jornada laboral amb el mateix salari ocasionant en definitiva una
altra reducció salarial, pèrdua de les hores sindicals dels delegats,
etc...), i una regressió de drets i condicions laborals i socials com
mai s’havia viscut i que estem patint, una regressió de drets que,
amb l’excusa de la crisi, l’anterior govern de Zapatero, com ara el
del Rajoy -aquest últim sense cap tipus d’escrúpols ni cap sensibilitat social-, està enfonsant l’estat del benestar.
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