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Manifestació dilluns 14 d’octubre, a les 10.30 h, a Barcelona

Segueixen les
d’ambulàncies

mobilitzacions

del

Editorial

sector

Les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i USOC, davant la situació
d’especial gravetat que travessa el sector del transport sanitari públic a
Catalunya, volem informar d’una doble CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ per al dilluns 14 d’octubre de 2013 amb dos lemes:
- Garantir la qualitat assistencial del transport sanitari públic.
- Garantir els drets dels treballadors/es davant les mesures il·legals i procediments de desvinculació del conveni col·lectiu per part de les empreses
associades a la patronal ACEA per accedir el proper concurs públic en condicions més avantatjoses.
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128 emigrants estan abandonats a Alemanya
sense el treball ni la formació oferida
CCOO coordinarà amb el sindicat alemany DGB
les actuacions que siguin necessàries per donar una
solució a aquests 128 treballadors. En aquest sentit, està prevista una reunió de les parts implicades,
incloent-hi les institucions alemanyes i la pròpia
ambaixada espanyola, per tractar d’articular una solució satisfactòria.
Així mateix, CCOO s’ha posat en contacte amb
aquests treballadors i els ha transmès la informació recollida sobre el seu procés, i els ha ofert ple
suport, ajuda i col·laboració del sindicat. Els joves
han expressat la seva fatiga i frustració davant d’una
situació que es porta arrossegant des que van arribar
el dia 19 de setembre, i sobre la qual no estan veient
solucions efectives.
Aquesta situació -que sembla tenir tot l’aspecte d’un
engany per a gairebé dos centenars d’emigrants de
l’Estat espanyol en un poble alemany- no és sinó el
resultat de la intervenció d’agències privades d’intermediació amb pocs escrúpols que s’aprofiten de
l’estat de necessitat laboral dels joves espanyols.
Paloma López, secretària Confederal d’Ocupació i
Migracions de CCOO ha manifestat que “el sindicat
farà totes les gestions que siguin oportunes perquè
es realitzi una immediata intervenció del Ministeri
d’Ocupació en aquest assumpte, i perquè es posin
els mecanismes que evitin aquestes situacions que
ens retrotrauen a l’emigració dels anys 60”.
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CAMPANYA DE CCOO EN DEFENSA DELS SERVEIS
PÚBLICS
El progrés a Europa ha estat vinculat al desenvolupament
de l’ Estat de Benestar Social consolidant l’anomenat “model social europeu”. Una part essencial d’aquest model és
la continuïtat, la sostenibilitat i l’equitat d’ uns bons serveis
públics. La Seva construcció és conseqüència de la pressió
social de la classe treballadora organitzada demandant unes
condiciones de vida millors.
Assistim en els darrers anys a un deteriorament constant
del conjunt dels Serveis Públics al nostre país que contribueix a aprofundir en la crisi. Tot i que el procés és va iniciar
abans, la crisi és la coartada perfecta per imposar polítiques
antisocials,i argumentar que són inevitables.
CCOO considera que, darrera d’aquestes retallades, hi ha
l’ objectiu de canviar el model social que recull la nostra
Constitució, fent-ho al marge de la ciutadania i en contra de
la seva voluntat, per portar-nos al passat i a l’absència de
drets.
Aquest atac als Serveis Públics és un dels elements fonamentals de la ideologia neoliberal: la privatització d’ activitats amb més expectatives de beneficis - sanitat -,la venda
a baix cost d’empreses ben gestionades i rendibles - l’aigua
-,les retallades i les reformes que amenacen greument la
qualitat de serveis essencials- educació i sanitat públiques,
seguretat, dependència, serveis socials ... -, o l’accés de la
població a aquests en funció dels seus ingressos- Increment
de taxes, descens de beques o repagaments sanitaris - .
Aquestes polítiques s’han traduït en la pèrdua de prop de
500.000 llocs de treball, directes i indirectes, vinculats als
serveis públics des de finals de 2011. En menys de dos anys,
les retallades indiscriminades han destruït tot el què es va
crear en els set anys anteriors.
Els Serveis Públics de sanitat, educació, serveis socials,
transport, seguretat, habitatge social, ... juntament als dels
sistemes de seguretat social o de pensions i protecció de
l’atur , també amenaçats, constitueixen la base de l’Estat
de Benestar i l’anomenat Model Social Europeu, senyals d’
identitat de les societats europees més avançades.
federació de serveis a la ciutadania

El camí per preservar el nostre Estat de Benestar passa per
una rectificació, tant de les polítiques europees, que imposen
la reducció del finançament dels serveis públics, com la dels
nostres governs que les apliquen de la forma més antisocial
possible.
CCOO defensa el model dels països més avançats d’ Europa. Hi ha alternatives i són viables. Hem d’arribar al nivell
mitjà de despesa pública dels països de la zona euro -49,9%
del PIB, enfront del 43,6% Espanya -, per la qual cosa cal
incrementar els ingressos públics, desenvolupant polítiques
efectives contra el frau fiscal i l’economia submergida i reformant la fiscalitat perquè pagui més, qui més té .
CCOO exigeix el control democràtic de la despesa pública.
Els fons públics s’han d’ administrar de manera eficaç, eficient i transparent per gestors professionals i rendint comptes
a la ciutadania. Si es mantenen les polítiques actuals, perillen la cohesió i l’estabilitat de la nostra societat i, en definitiva, la pròpia democràcia .
Aquest retrocés històric en matèria de drets socials, resulta
encara més injustificable en aquests moments. La profunditat de la crisi a l’Estat Espanyol, i l’abast dels seus devastadors efectes - atur massiu i reducció de salaris , amb el
corresponent creixement de la pobresa, l’ exclusió social i la
desigualtat - , fa imprescindible, no ja el manteniment dels
actuals Serveis Públics, sinó el seu reforçament, ja que han
de jugar un paper dinamitzador per a una sortida justa de la
crisi.

#éspúblicSalva-ho
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LES PRIVATITZACIONS
A LA GENERALITAT
L’Administració de la Generalitat la conformem molts professionals amb diferents formacions i especialitats. Tots sabem molt bé
qui són el bombers, els mossos d’esquadra, els metges, els docents, els agents rurals, els jutjats, els auxiliars de geriatria,
els educadors socials, i tants altres professionals especialitzats que
composen el ric mosaic de la Funció Pública.
Ens queda una mica més lluny i més “amagat”, conèixer qui són
els que mouen l’engranatge i conformen l’eix vertebral del funcionament d’aquesta pesada maquinària que és l’Administració de
la Generalitat. Aquests grans invisibles són un nombrós col•lectiu
que, dia a dia, atén el ciutadà darrera un taulell, rep les trucades
telefòniques d’informació, tramita expedients o qualsevol altra burocràcia interna per tal que l’usuari pugui obtenir el servei que ha
vingut a sol·licitar.
Malgrat totes les retallades de personal, de drets socials i de sou,
els treballadors i treballadores de la Generalitat, continuen desenvolupant les seves tasques amb una gran professionalitat i vocació
de servei.
CCOO exigim uns serveis públics democràtics, transparents
i de qualitat, que són la garantia d’un bon funcionament de
l’Administració catalana. Les treballadores i treballadors públics
són els garants d’aquesta transparència. Des de CCOO exigim que
es retornin als serveis públics totes les tasques que el govern ha
anat externalitzant i que ara desenvolupen empreses privades amb
ànim de lucre, disminuint d’aquesta manera la qualitat i la quantitat de feina desenvolupada, a favor d’uns guanys econòmics
substanciosos.
Aquesta política de reducció de personal a favor de la privatització
del servei públic, a banda del que ja hem dit pel que fa a la qualitat
i la quantitat del servei prestat, comporta un greu malbaratament
de recursos en un moment que recomana contenció de la despesa.
És una vergonya tot el que, per una banda dilapida l’Administració
(subvencions als mitjans de comunicació, contractació d’empreses
externes per fer la feina dels serveis públics), i d’altra banda, fa
pagar després agafant diners del sou dels seus treballadors i treballadores.
La força que aquest govern està mostrant per reduir els serveis
públics, les plantilles i les condicions laborals dels treballadors
i treballadores, contrasta amb la feblesa
que té davant les empreses, com ara les de
begudes edulcorades, que han forçat la retirada de
l’increment d’impostos, o davant les grans
fortunes de Catalunya en la tributació de
l’impost de successions.

que ha de fer el ciutadà per fer tràmits que abans eren gratuïts i ara
cal pagar, l’Administració deixa la gestió dels serveis públics en
mans de tercers i no pot respondre per ells. Tenim com a exemple,
el recent cas del Departament de Benestar i Família, d’un educador social d’un servei externalitzat, que ha causat agressions a 14
menors. La Consellera del Departament de Benestar i Família diu
que “no sap que ha fallat”. Doncs el que falla és que no hi ha el
mateix control, ni la mateixa responsabilitat.
Darrera les externalitzacions, venen els acomiadaments amb
l’argument que sobra gent,(ja que la feina la faran empreses privades), i així es van aprimant i desintegrant els serveis públics.
Exemples d’externalitzacions generalitzades són els serveis informàtics dels departaments, la gestió del correu i la valisa, el
desmembrament del Departament de Cultura amb la creació de
l’Agència de Patrimoni Cultural, la privatització dels museus, el
tancament de centres educatius de Justícia Juvenil, el tancament
de les residències de temps lliure, dues presons tancades amb un
import total de despesa anual de 2 milions d’euros en drets de
superfície. Si fem un càlcul aproximat, en el Centre Penitenciari
Puig de les Basses, de Figueres, que ja fa més de 30 mesos que
hauria d’estar obert, s’han pagat 30 milions d’euros, quan el cost
total de construcció del centre és d’uns 108 milions. És a dir, durant 30 anys la Generalitat pagarà a l’empresa que té l’explotació
de la superfície, un total de 360 milions d’euros, més de tres vegades el seu valor!!! En aquest cas s’ha privatitzat la construcció,
cosa que costarà molts diners als contribuents.
Des de CCOO denunciem que el nombre de treballadores i treballadors dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya, està
molt per sota de les ratios europees, així com
de les ratios de les comunitats autònomes i també de les de
l’Administració de l’Estat. A la Generalitat no sobra personal. Els
que sí sobren són alts càrrecs i càrrecs de confiança ja
que la relació percentual entre el nombre d’aquests i el nombre de
treballadors i treballadores és totalment desproporcionada.
L’equilibri del dèficit no pot tornar a caure a les nostres espatlles.
Cal una política fiscal més justa i social, per tenir més ingressos
i cal també un reordenament i una priorització del pagament del
deute. Si no, no ens en sortirem i el servei públic caurà.

Externalitzar serveis que poden desenvolupar perfectament les empleades i empleats
públics, pot tenir, a la llarga, conseqüències devastadores per als usuaris i per a la
societat. A banda de la despesa econòmica
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VI Conferència de la Secció Sindical de Correos
La VI Conferència de la Secció Sindical de CCOO a Correos va elegir per unanimitat la nova Comissió Executiva i el company Benjamin Momblant va ser reelegit, també per unanimitat, com secretari general de la secció sindical.
Cal destacar l’alt nivell de consens tant en les valoracions de la feina duta a terme fins ara així com les propostes de futur.
A la clausura de la Conferència, va participar-hi el secretari general de la FSC Manuel Fages.

_________________________________________________________________________
Emès pel Canal 33 la nit del diumenge 13 d’octubre del 2013
Programa de CCOO a TVC: ‘Reforma local, retallada global’
Feu clic per veure el programa número 204 de CCOO a Televisió de Catalunya, titulat Reforma local, retallada global’
(http://www.tv3.cat/videos/4707171/Programa-Sindical-CCOO---capitol-204)

i emès pel Canal 33 la nit del diumenge 13 d’octubre del 2013.
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Centres de treball contra l’austeritat, per una altra Europa
Acció europea que la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO, afiliada a la FSESP, promou al nostre país en el marc de
la campanya “És públic, és teu, salva-ho”, presentada per Ignacio Fernández Toxo el dijous 3 d’octubre. Aquesta federació de CCOO
demana a la seva afiliació que faci visible el malestar dels centres de treball amb les polítiques de retallades del Govern.
Es tracta d’enviar una foto del lloc de treball (hospital, ministeri, estació de bombers, empresa de subministrament d’aigua, camió
de residus, residència de la 3a edat, centre de salut, biblioteca o museu, ajuntament...) que mostri els companys sindicalistes i altres
treballadors i treballadores al president del Consell Europeu, al president de la Comissió Europea i al Govern espanyol (només una foto).
Els centres de treball de tots els serveis públics han d’expressar a la Comissió Europea i al Govern espanyol que les seves polítiques
no són les adequades, que no treballen ni aborden els problemes reals de l’economia de la UE. FSESP i FSC-CCOO compten amb
alternatives a les polítiques actuals: serveis públics, justícia fiscal i negociació col·lectiva.
Els governs parlaran sobre la política econòmica europea quan es reuneixin els dies 24-25 d’octubre. Per tant, les fotos les haurien de fer
i ser enviades durant el període del 9 al 23 d’octubre. Treballadors i treballadores de tot Europa s’uniran a aquesta acció.
A més del Consell Europeu, la Comissió Europea i el Govern espanyol, les seccions sindicals de FSC -CCOO han d’enviar les fotos a
FSESP i FSC-CCOO que mostraran la nostra veu i imatge col·lectives a les seves respectives webs.
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EUROHUECO condemnada a readmetre un membre del Comitè
d’Empresa i de la Secció Sindical de CCOO

CCOO guanya el judici contra EUROHUECO,
S.A.

El Jutjat del Social número 2 de Terrassa ha condemnat l’empresa EUROHUECO,
S.A., de Castellbisbal, dedicada a les Arts Gràfiques, a readmetre el membre del
Comitè d’Empresa, i de la Secció Sindical de CCOO, Francisco N.A., que havia
acomiadat en data 15/5/2013.
La sentència declara la NULITAT RADICAL de l’acomiadament, i condemna
l’empresa a la readmissió en el mateix lloc de treball i amb les mateixes condicions que tenia, i a abonar-li els salaris deixats d’abonar
des d’aquella data.
Aquesta sentència desestima que hi hagués qualsevol negligència per part del treballador en la seva feina i menys encara que la
perjudiqués de “forma greu i notòria”, tal com deia l’empresa.
En canvi diu que no queda demostrat que l’empresa no l’hagués acomiadat per ser membre del Comitè d’Empresa i de forma
discriminatòria.
Cal felicitar-nos per aquesta sentència, que ens dóna la raó, i també per la postura ferma del company Francisco, de la Secció Sindical
de CCOO, i de la Federació de Serveis a la Ciutadania del Baix Llobregat (FSC-CCOO), que van tenir una reunió amb la Direcció el
dia 26 de juny per demanar la rectificació per part de l’empresa i la readmissió del treballador, a la qual cosa la Direcció es va negar.

SIGNAT EL CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE FOTOGRAFIA

El passat dia 3 d’octubre, amb 4 mesos de retard de la data que teníem
prevista al principi, es va signar el Conveni col·lectiu estatal per a la indústria fotogràfica. Un sector, en el qual els treballadors i treballadores
porten amb els salaris congelats des que va caducar l’anterior conveni
(31-12-2009), ja que tot i la denúncia per part dels sindicats, no hi havia
cap patronal amb capacitat, o ganes, de seure’s a negociar.
L’entrada en vigor del conveni és des de la seva signatura (3-10-2013),
excepte les noves taules salarials que tenen caràcter retroactiu des de
l’1 de juny del 2013.
Amb la signatura del conveni, que té una vigència fins al 31 de desembre del 2016, (la ultraactivitat es perllonga fins que se substitueixi
per un altre), es consoliden els drets de les treballadores i treballadors
d’aquest sector, s’actualitzen els salaris i es vinculen les pròximes pujades salarials al Producte interior brut, cosa que garanteix una pujada
salarial mínima del 0,5 % per cada any de vigència.
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RUPTURA PER LA SEGURETAT AÈRIA: EL CCOO reclama uns pressupostos de la CCMA
PARLAMENT EUROPEU REBUTJA UNA NORMATIVA
que assegurin la capacitat productiva interna
DEFECTUOSA SOBRE TEMPS DE VOL

de Televisió de Catalunya i la seva viabilitat
econòmica

Amb una gran majoria de 21 de 13, els membres del Parlament
Europeu van votar pel rebuig d’aquesta proposta que tenia diversos i Els pressupostos que el Consell de Govern de la CCMA ha
presentat per al 2014 preveuen mantenir les despeses al mateix
importants buits en seguretat.
nivell que el 2013, excepte les de personal, per a les quals es
La votació ha enviat un clar senyal a la Comissió per elaborar una pressuposten 21 milions menys. L’avantprojecte ha estat aprovat
altra proposta amb millores en seguretat i basada en textos científics únicament amb els vots dels consellers de CiU a la CCMA.
que confirmin que la seguretat dels passatgers està assegurada.
La reducció de costos laborals pels acomiadaments del PAC el
En el marc de la important activitat que CCOO desenvolupa a 2014 serà de 5 milions, i el cost de les indemnitzacions correspoEuropa, podem ressenyar la nostra presència davant el Parlament nents, de més de 6 M€. Per a aquesta despesa, la Generalitat farà
Europeu i el repartiment del comunicat distribuït en la mobilització, una aportació extraordinària, segons la informació facilitada per
convocada per ETF, efectuada el dia 30 de setembre, abans de la la direcció financera i de recursos humans.
votació dels parlamentaris per a la seva conscienciació.
Brauli Duart ha
dit a la comissió
El resultat de la votació és un clar i important avenç en el qual tant les
de control parlaorganitzacions sindicals com ETF han tingut una rellevant presència.
mentari que són
uns pressupostos
“continuistes”,
posant-los
en
comparació amb
l’avantprojecte
que ell mateix va
fer aprovar el mes de març al si del Consell i que mai ha estat
aprovat pel Parlament. Allà ja es recollien les retallades salarials
superiors al 20% que Duart volia imposar-nos sota l’amenaça
de l’ERO, però que no va aconseguir. Ara ho tornarà a intentar
en els mesos de negociació de conveni que queden. El projecte
de pressupost per al 2014 ho dóna per fet altre cop. Per a enguany, Duart no va pressupostar la despesa salarial conforme al
conveni vigent sinó al que volia retallar-nos; tampoc va pressupostar la subvenció pública conforme al que estableix el Decret
de pròrroga pressupostària del Govern, sinó gairebé 15 milions
per sota. Això pot provocar un dèficit per al 2013 que tripliqui el
del 2012 i deixar la CCMA altre cop al peu dels cavalls (la Ley
del Audiovisual del Partit Popular prohibeix a les televisions
autonòmiques tenir dèficit).
En el pròxims mesos es definirà el marc econòmic per als propers anys; en el contracte programa i en els pressupostos generals per al 2014, que inclouran els de la CCMA i que la direcció
intentarà convertir en un instrument contra l’actual Conveni i en
una porta oberta a l’externalització de serveis i programes.
L’autoritarisme de la direcció corporativa cap als treballadors,
sumada a la vacuïtat de la direcció de TVC i a la inclinació que
comparteixen per afavorir interessos privats en detriment del
servei públic de comunicació, està portant a una situació de risc
a l’empresa. Volem la destitució de la direcció.
Els treballadors hem de recuperar el protagonisme i definir un
pla de mobilitzacions, realista i sostingut en el temps, per aconseguir uns pressupostos i un contracte programa que permetin el
manteniment de la capacitat productiva interna de Televisió de
Catalunya i la seva viabilitat econòmica.
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Campanya internacional ‘La fatiga mata’

Mobilitzacions del sector del transport per carretera
Els treballadors del transport per carretera tant de viatgers com de mercaderies participen, el 8 d’octubre del 2013, convocats per CCOO
i en el marc de la campanya internacional ‘La fatiga mata’, en una jornada de sensibilització i alhora d’exigència del compliment dels
diferents reglaments que permetin fer efectives unes jornades i uns temps de descansos efectius per als conductors.
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