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Delegats i delegades de la funció pública de Catalunya
s’han concentrat avui a la Plaça de Sant Jaume
Des que el Real Decreto 20/2012 arrabassés les condicions econòmiques i laborals
del personal de la funció pública, CCOO, en el marc de la unitat sindical, no hem
deixat de fer mobilitzacions i protestes per recuperar-les. El malestar dels treballadors
i treballadores del sector públic i les protestes ha obligat els governs a revertir part
d’aquestes mesures.
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Posicionament de CCOO de
Catalunya davant les eleccions
del 27S

Declaració de CCOO de Catalunya davant les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació
en
relació a Catalunya.
Així, el Govern central va aprovar el retorn de 44 dies de la paga de 2012 a pressu-

postos de 2015 i ara publica un decret per retornar 48 dies més de la mateixa paga per
fer-la efectiva a octubre de 2015.

Davant les informacions aparegudes en els mitjans
de comunicació en relació a Catalunya, CCOO de
També ha aprovat la recuperació dels 6 dies d’assumptes propis amb caire general i Catalunya vol recordar que és una confederació
de dies d’assumptes propis i de vacances en funció de l’antiguitat. Només els 6 dies ( Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nad’assumptes propis obliga totes les Administracions a concedir-los. La resta de temes cional de Catalunya) amb estatuts propis i amb veu
s’ha de concretar a cada Administració autonòmica.
pròpia.
En el cas del Govern de la Generalitat, CCOO i la resta de sindicats han demanat una
reunió de la Mesa General de la Funció Pública i el Govern de la Generalitat es nega
a fer aquesta convocatòria.

En aquest sentit volem manifestar el nostre total
compromís amb el dret a decidir de la ciutadania
de Catalunya i el total respecte a totes les opcions
Davant aquesta situació, avui ha tingut una concentració de delegats i delegades a la polítiques que es presenten a les eleccions del proPlaça de Sant Jaume de Barcelona. Prop de mig miler de persones han exigit el retorn per 27 de setembre, tal i com consta a la resolució
de la paga extra de 2012 i els permisos per assumptes propis.
aprovada en el nostre darrer congrés.
Tanmateix, CCOO de Catalunya vol manifestar el
rebuig a les ingerències que en forma de por i amenaces volen condicionar el lliure debat i decisió del
poble de Catalunya.
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Propostes de CCOO per una
Catalunya social
1. Redistribuir la riquesa i lluitar contra les desigualtats
Per redistribuir la riquesa i lluitar contra les desigualtats proposem:
a) Un sistema fiscal més just amb una major tributació de les
rendes del capital i les grans fortunes.
b) Revertir els efectes de les reformes laborals garantint l’estabilitat
en l’ocupació i
salaris dignes.
c) Promoure polítiques d’igualtat que evitin les discriminacions
per raó de sexe,
d’origen o d’orientació sexual.
d) Establir un pla de xoc per fer front a la pobresa en totes les seves
formes (social,
energètica…) i a l’exclusió social.
e) Desenvolupar uns serveis públics de qualitat.
2. Un finançament més just
És necessari un nou finançament per a Catalunya que superi
un dèficit fiscal històric que menyscaba la competitivitat de
l’economia catalana i debilita el seu estat del benestar.
3. Una fiscalitat equitativa on pagui més qui més té i més guanya
A Catalunya tenim una pressió fiscal que està significativament
per sota de la mitjana europea, la qual cosa limita la capacitat
per implementar polítiques redistributives i per lluitar contra les
desigualtats socials.
El Govern de la Generalitat ha de poder establir tributs, amb un
caràcter progressiu, en què pagui més qui més té i més guanya,
per millorar les prestacions de l’estat del benestar i la qualitat
dels serveis públics. A través d’una agència tributària pròpia ha
de recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos que paguen els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
4. Un nou model productiu capaç de crear ocupació de qualitat i
sostenible en termes mediambientals
Proposem un nou model basat en l’economia productiva que sigui
eficient en l’aspecte econòmic, orientat a satisfer les necessitats de
les persones, sostenible en termes mediambientals i amb un ús més
racional dels recursos.
Amb els actuals nivells d’atur, la creació de llocs de treball de
qualitat i amb drets és un objectiu prioritari del nou model
productiu.
5. Un pacte nacional per a la indústria
La indústria ha de ser un motor de l’economia catalana i un
generador de llocs de treball. És necessari un pacte nacional per
a la indústria per a la transformació del nostre teixit industrial
que ens permeti definir una política industrial més enllà d’una
legislatura. Això passa per una indústria innovadora, sostenible i
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renovada, basada en la qualitat de l’ocupació i orientada cap a la
producció de béns de més valor afegit.
6. Ampliar el paper de l’ICF
S’ha d’ampliar la funció de l’Institut Català de Finances
(ICF) perquè sigui un instrument al servei de les polítiques de
reindustrialització del país. Entre les seves funcions, cal facilitar
crèdit a les pimes i a l’economia social així com oferir línies
de finançament a projectes empresarials en sectors clau per a
l’enlairament de la indústria catalana.
7. Treball digne i plena ocupació
Hem de construir una societat articulada al voltant del treball
digne, amb salaris suficients i ocupació estable i amb drets.
La plena ocupació és un objectiu irrenunciable i plenament
coherent amb la defensa de l’estat del benestar.
8. Salaris dignes i recuperació del poder adquisitiu
La crisi ha comportat un ajust important de la renda
distribuïda en l’economia espanyola i catalana, però amb efectes
molt desequilibrats: perden els assalariats i assalariades, perden
els autònoms, perden els béns i els serveis públics, i guanyen les
empreses i les rendes de la propietat.
En l’àmbit institucional s’ha d’impulsar la construcció del marc
català de relacions laborals per fomentar el diàleg i la concertació
social. En aquest sentit, s’ha de reforçar el paper dels interlocutors
socials establint espais estables de concertació de les polítiques
socioeconòmiques tant en l’àmbit de Catalunya com en el territori.
Per això, els salaris han de recuperar pes en la distribució de
la renda. Els increments salarials han de mantenir el poder
adquisitiu i participar també dels increments de productivitat.
S’ha d’augmentar el salari mínim interprofessional en línia amb
el que estableix la Carta social europea, és a dir, amb una quantia
equivalent al 60% del salari mitjà del país.
9. Revertir les reformes laborals i elaborar un nou Estatut dels
treballadors
És necessari revertir les reformes laborals i recuperar la capacitat
contractual dels sindicats i la seva competència per vertebrar la
negociació col•lectiva.
S’ha d’elaborar un nou Estatut dels treballadors que recuperi
drets, els actualitzi i garanteixi la seva tutela efectiva. Un nou
Estatut dels treballadors que connecti amb les modernes formes
d’organització del treball i l’ús de les noves tecnologies, i que
prevegi la participació efectiva dels treballadors i treballadores a
les empreses.
10. Combatre la precarietat laboral en l’àmbit de les administracions
públiques
Les desregulacions laborals i les reformes legislatives han propiciat
privatitzacions, externalitzacions i precarització dels sectors
laborals més febles, fonamentalment dels serveis que exigeixen
menys formació i més treball intensiu
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.Molts d’aquests serveis depenen, en molts casos, directament de
la Generalitat de Catalunya, que és titular dels serveis, però els
té externalitzats i els contracta a partir de licitacions públiques
en els concursos de serveis. És per això que CCOO de Catalunya
proposem que en tots els concursos públics dependents de la
Generalitat de Catalunya es garanteixi:
El compliment dels convenis de sector en la seva integritat. Les
garanties d’estabilitat en l’ocupació.
La subrogació garantida en les clàusules de les licitacions.
El control públic i sindical de la gestió de les subcontractacions. El
protocol de bones pràctiques en les contractacions públiques. La
responsabilitat social de les empreses licitadores.
11. Defensar allò que és públic i revertir les retallades i les
privatitzacions
Les privatitzacions dels serveis públics han contribuït
de forma important a l’acumulació de riquesa per part d’una
minoria i a l’increment de persones en risc de pobresa i d’exclusió
social —deixant de ser la garantia dels drets de ciutadania—, i es
troben, sovint, a l’origen de fenòmens de corrupció
És necessària una Administració pública catalana moderna i de
qualitat, més àgil i propera a la ciutadania. I cal posar en valor
la feina dels empleats i empleades públics, que han de poder
recuperar el poder adquisitiu perdut com a conseqüència de les
polítiques de retallades. També s’ha de recuperar l’ocupació
pública destruïda durant els últims anys per atendre adequadament
els serveis públics i reduir la temporalitat de les plantilles.
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15. Reforçar la cohesió social i els valor de la laïcitat
Volem una societat cohesionada i oberta on totes les persones, amb
independència del seu origen, tinguin els mateixos drets i deures.
A tal fi, s’ha de rebutjar la instrumentalització de la immigració
i mantenir una actitud ferma de rebuig davant actuacions
discriminatòries que vulnerin els drets de les persones immigrants
i posin en perill la convivència
16. Promoure l’ús social del català en tots els àmbits
El coneixement de la llengua catalana s’ha d’entendre com un dret
de ciutadania i se n’ha de promoure l’ús social en tots els àmbits.
La nova realitat social reforça el paper de l’escola en la promoció
del coneixement del català. En aquest sentit, cal rebutjar els atacs
contra la llengua i el model d’escola catalana que busquen
trencar la convivència.
17. Dret a decidir sobre el marc institucional i el model social
Per reforçar la democràcia, cal una participació directa de la
ciutadania en els temes que l’afecten i que són del seu interès. El
dret a decidir és un principi democràtic per defensar i que s’ha de
poder exercir de forma àmplia, tant pel que fa al marc institucional
com en relació amb el model social

12. Serveis públics de qualitat
La despesa pública en ocupació ha estat històricament per sota
dels nivells mitjans europeus. És prioritari invertir més recursos en
el sistema públic: educació, sanitat, dependència.....
13. Millorar la protecció social. Una renda garantida de ciutadania
per a totes les persones sense recursos
Una renda garantida, entesa com un dret de ciutadania, i que ha
estat reclamada a través d’una iniciativa legislativa popular
14. Millorar el funcionament i la transparència de les institucions i
la neutralitat del paper dels mitjans de comunicació
Cal garantir el dret a la informació plural, lliure i sense
manipulacions. Per això, cal garantir la plena independència i la
neutralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) mitjançant la desvinculació del Govern de la Generalitat
i recuperant l’adscripció plena al Parlament de Catalunya
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ResoluCiÓ Del X CoNGRÉs De CCoo De
CATAluNYA
“el siNDiCAT De ClAsse i NACioNAl,
Pel DReT A DeCiDiR”
Des de la seva fundació, la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya sempre ha estat al capdavant de la lluita per fer
convergir les aspiracions socials de la classe treballadora i
les reivindicacions nacionals del poble català, des del nostre
convenciment que els drets socials i els drets nacionals són
indestriables.
Aquest compromís es va posar de manifest en la lluita contra
la dictadura i per la recuperació de la democràcia i les llibertats nacionals de Catalunya i en la convicció d’esdevenir una
societat cohesionada amb independència del lloc d’origen
de les persones que la integren. La voluntat de ser un sol poble i unir els treballadors i treballadores sempre ha presidit
l’actuació del sindicat.
Que el sindicalisme de classe i nacional sigui avui hegemònic al nostre país i que propostes com la necessitat de
desenvolupar un marc català de relacions laborals i socials
hagin es- tat reconegudes pel conjunt de la societat catalana,
són una aportació fonamental de les CCOO de Catalunya al
procés de construcció nacional.
L’aposta per la normalització de la llengua catalana, entesa
com un dret de ciutadania, i la promoció del seu ús social en
tots els àmbits de la societat, especialment en el món laboral; la implicació en la configuració d’un model educatiu català com a eina d’igualtat d’oportunitats i cohesió social; el
com- promís amb la millora dels estatuts de Catalunya del
1979 i del 2006; la defensa del concert econòmic solidari
per garantir un finançament més just per a Catalunya, o el
posicionament històric a favor del dret a l’autodeterminació,
entre altres aspectes, expressen la voluntat del sindicat de fer
avançar l’autogovern.
CCOO de Catalunya som conscients de les dificultats amb
què s’ha trobat històricament Catalunya en el seu procés de
construcció nacional. Unes dificultats que es van posar de
manifest en la sistemàtica campanya contra l’Estatut –que,
posteriorment, va ser aprovat pel Parlament de Catalunya i
referendat pel poble català- i la posterior sentència del Tribunal Constitucional, del juny del 2010, que va comportar
una im- portant retallada dels avenços socials i nacionals
recollits en el text, i que es confirmen en el procés de recentralització en- degat per diferents governs de l’Estat. També
en la negativa a voler acordar un pacte fiscal que superi el
dèficit històric de Catalunya o en els atacs contra la llengua
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i el model d’escola catalana, que busquen trencar la convivència i la cohesió de la nostra societat.
Malauradament, aquestes dificultats també es posen de manifest en la renúncia del Govern de CiU a defensar les competències sociolaborals anteposant els seus interessos de
classe als interessos nacionals, que s’evidencia en la política
de retallades socials i el consegüent desballestament de l’estat del benestar que se’n deriva.
Davant d’aquesta situació, el poble de Catalunya s’ha expres- sat de manera diversa, àmpliament majoritària, a favor del dret a decidir democràticament el seu futur i avançar
com a país. També en contra de les retallades socials i el
desmantellament de les estructures públiques de salut, educació, ser- veis socials i dependència, entre d’altres.
Conscients del moment transcendent que viu el poble de
Catalunya, CCOO defensem el dret a l’autodeterminació i
considerem que qualsevol de les diferents opcions que legítimament puguin plantejar-se, com ara l’estat federal i plurinacional, un estat independent o el manteniment de l’estat
de les autonomies, entre d’altres, passa necessàriament per
consultar la voluntat del poble de Catalunya expressada en
termes democràtics. Tanmateix qualsevol consulta ha de reunir l’indispensable requisit de rigor, plena transparència i
claredat en el procés.
En aquest exercici del dret a decidir, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya respectarà la pluralitat d’opcions dels
seus afiliats i afiliades i en qualsevol dels escenaris de futur,
com a sindicat de classe i nacional, seguirà realitzant la seva
funció social, que és organitzar els treballadors i treballadores per defensar els seus interessos i gestionar el conflicte
social.
CCOO de Catalunya s’autoemplaça per ampliar complicitats i en aquest sentit fa una crida a les diferents forces polítiques i socials i al conjunt de la societat civil a construir un
model de país amb valors de justícia social i ètica del fet públic, on es posi davant de tot la democràcia social, la defensa
de l’estat del benestar, la igualtat d’oportunitats i el dret al
treball. Això és absolutament incompatible amb l’aplicació
de les políti- ques neoliberals i els privilegis d’una minoria.
Barcelona, desembre de 2012
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Pa per alguns avui i fam per tots demà o
la venda de patrimoni immobiliari de la
Generalitat.
L’any 2011 i sota l’argument d’obtenir ingressos per equilibrar les
finances de la Generalitat i reduir el deute públic s’inicia el projecte de venda del patrimoni immobiliari de la Generalitat. En
un principi, es planteja per part del Departament d’Economia una
venda en bloc de 27 immobles per 450 milions d’euros i mantenir l’ocupació pública d’aquests edificis mitjançant un lloguer. En
aquell moment l’operació va fracassar totalment. De fet, les vendes s’han efectuat al llarg dels anys amb el detall següent:
Any

Nombre d’edificis venuts		

Import (en euros)

2012		3			69.050.000
2013		14			196.975.095
2014		18			285.397.966
2015 (fins agost) 2			
63.570.000
Total		37			616.423.061
Les vendes s’han fet sovint amb importants rebaixes de preu. Així,
en els 13 immobles venuts el 2013 a la companyia AXA Real Estate per 172 milions d’euros es va fer una rebaixa del 22%, i la
Generalitat feia amb el nou propietari un contracte de lloguer a
llarg termini (20 anys) pagant 16,3 milions d’euros anuals. El propi director general de Patrimoni de la Generalitat, Salvador Estapé, explicava que «el comprador obté una rendibilitat molt elevada
(10%) i cobreix la inversió en 10 anys». En el mercat immobiliari
la rendibilitat està usualment en el 3%. Es tracta doncs d’un mal
negoci per la Generalitat i una esplèndida operació per a l’empresa
privada.
Curiosament, aquesta mateixa societat AXA Real Estate es l’ única empresa que s’ha presentat al concurs que ha fet la Generalitat
per aconseguir un edificis d’oficines de 40.000 m2 en construcció
o en projecte per instal•lar entre d’altres les dependències del Departament d’Economia en unes condicions molt avantatjoses per a
l’empresa mitjançant la concessió a 99 anys d’un solar públic per
15 milions d’euros. La Generalitat pagarà un 6 milions anuals de
lloguer. ¿Un altre regal per a l’empresa privada?.
Es ben coneguda la existència de comissions en el mercat immobiliari, però quan es tracta de béns públics la gestió no ha de deixar
cap ombra de dubte.
Dins dels edificis venuts figuren alguns emblemàtics i/o que formen part del patrimoni cultural de Catalunya: la casa modernista
Heribert Pons que es seu de la conselleria d’ Economia a la Rambla
de Catalunya, l’edifici del memorial democràtic a Via Laietana, la
Torre Muñoz al Passeig de Gracia o la també modernista Casa Burés al carrer Girona. Aquest darrer edifici va ser venut al desembre
de 2014 per 18,8 milions d’euros al grup britànic Europa Capital
per fer pisos de luxe. La Generalitat havia comprat aquesta casa a
l’Ajuntament de Barcelona l’any 2009 per 26 milions d’euros, mes
de 7 milions d’euros menys del que va costar, el que suposa un 27
% de pèrdua només en aquesta operació.
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Sembla clar que aquestes vendes no han estat un bon negoci per la
Generalitat i per tant pels ciutadans, tot i que per algunes empreses
privades es pot dir que si.
Entre les funcions de la Generalitat està la protecció i manteniment
del patrimoni immobiliari català. La política de venda d’aquest
patrimoni va en contra d’aquesta funció.
Però, a més, el que en un principi era un canvi en la titularitat: la
Generalitat passava de propietari a llogater dels mateixos edificis,
ara s’ha convertit també en un canvi de edificis, deixant els immobles venuts i llogats per anar a altres immobles de lloguer situats
en llocs allunyats del centre de la ciutat de Barcelona. Un exemple
és la seu central de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).
La Generalitat ha decidit traslladar la seu de l’Agència Tributària
de Catalunya (ATC) de la seva ubicació actual (carrer de Fontanella, 6, de Barcelona) a la Zona Franca, negant-se a mantenir
cap tipus de negociació amb els representants dels treballadors
i treballadores sobre aspectes relatius a un pla la mobilitat i les
condicions d’aquest, i aquesta decisió suposarà un perjudici a la
ciutadania.
La Generalitat ha signat un contracte d’arrendament de l’edifici T
(situat al Passeig de la Zona Franca, 46). Segons l’Administració,
es tracta de la primera operació de reubicació del projecte global
de concentració de dependències administratives de la Generalitat de Catalunya en aquesta zona. Es vol crear una mena de “ciutat administrativa”. De fet, la intenció del Govern és agrupar les
conselleries en dos macrozones: els departaments econòmics a la
Zona Franca i els departaments sociosanitaris als districtes 22@ i
Fòrum. Uns al sud i els altres al nord de Barcelona, però tots lluny
del centre. Els motius al•legats en aquesta operació són la racionalització d’espais i l’estalvi.
Resulta, com a mínim, sorprenent que aquestes “reubicacions”
suposin sempre allunyar les oficines públiques dels ciutadans i
ciutadanes als quals han de prestar servei. I situar- se més lluny
suposa incrementar el temps de desplaçament amb el consegüent
increment de costos de tot tipus que això suposa per a la
ciutadania i per als treballadors i treballadores que realitzen la
seva feina en aquests llocs més llunyans.
Així, en la futura seu de l’ATC no existeix una oferta de transport
públic acceptable: no hi ha metro, ni ferrocarrils, únicament autobusos, i l’estació de metro més propera, que s’obrirà l’any 2016
(Fira), és a més d’1,5 km de distància.
A més, l’únic autobús que connecta amb el centre de la ciutat
(plaça de Catalunya) triga aproximadament un mínim de 50
minuts en bones condicions de trànsit (segons la informació
facilitada per TMB). En cas de pluja, fires, hores crítiques... aquest
temps es veu incrementat notablement.
En el cas dels ciutadans i ciutadanes, l’increment de costos socials
és molt important: es pot imaginar fàcilment el que pot suposar
per a un ciutadà
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desplaçar-se des del seu domicili (situat a l’Eixample o a Barberà
del Vallès, per exemple) fins al Fòrum o a la Zona Franca per realitzar una gestió i oblidar-se un document (cas prou habitual):
pot significar més de 4 hores de transport públic, situació que no
és agradable en cap cas i menys en persones amb problemes de
mobilitat. Pel que afecta als treballadors i treballadores, aquest
allunyament dificulta molt més la conciliació de la vida laboral
i la familiar: a títol d’exemple, amb una mitjana de temps de 1/2
desplaçament entre el domicili i l’ATC (a la Zona Franca) d’1 hora
i 15-30 minuts. A quina hora s’han de deixar els fills a l’escola
per arribar a les 9 hores a la feina? A quina hora s’han d’aixecar
aquests nens? Qui es fa càrrec dels nens fins a l’hora d’entrada a
escola i quin cost té?
L’alternativa al transport públic és el transport privat, que també té
costos. Són costos mediambientals per contaminació, estrès, etc.,
que es tradueixen en increments de la despesa sanitària de tota la
població i va en contra del pla de control de la contaminació aprovat el novembre del 2014.
Sembla que en el moment de calcular l’estalvi d’aquestes “reubicacions” l’Administració no ha considerat tots aquests costos, que
redueixen el suposat estalvi i que inclús el poden anul•lar.

Finalment, si fem balanç d’aquest pla de venda del patrimoni immobiliari de la Generalitat es pot veure que en el període 20122015 s’han venut 37 edificis i s’han obtingut nomes 616 milions
d’euros en total. La recaptació de l’impost sobre successions i
donacions va ser l’any 2010 de 609 milions d’euros i l’any 2011
de 338 milions. Aquesta diferència es deu a l’aplicació de la Llei
3/2011 aprovada pel govern de CiU que introdueix una bonificació del 99% en la quota de l’impost per totes les herències a favor del cònjuge o descendents, i que s’aplica igual per a tothom
sense la introducció de cap factor de progressivitat; és a dir, sense
considerar la quantitat heretada. Només endarrerint l’aplicació
d’aquesta norma durant el període 2011-2013 s’hagués obtingut
els mateixos ingressos que amb la venda dels 37 edificis i sense
cap dels perjudicis exposats. Resta clar que ha existit una altra
forma d’obtenir ingressos i no s’ha volgut aplicar. Cal preguntar
el per què. Pot ser que sense compravendes és molt difícil cobrar
comissions?
Carlos Mateos
Secretari General de la secció sindical de CCOO a l’Agència Tributària de Catalunya.

I a més, també és sorprenent la urgència amb que cal fer el trasllat
segons l’Administració, considerant que el metro no està previst
que arribi fins al 2018 i que de les 5 plantes que té l’edifici (Planta
baixa més quatre pisos) la segona planta està llogada a una empresa privada també fins al 2018 i, si es vol ocupar quan quedi lliure,
caldrà fer una nova distribució dels espais amb la corresponent
despesa addicional. Tot això, quan es disposava d’un contracte
d’arrendament fins al 2033 en la ubicació actual del carrer Fontanella. L’ombra de les comissions ocultes torna a aparèixer.
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CCOO exigeix a Vodafone i ONO
que paralitzin l’ERO i afrontin un
pla d’ocupació adequada a les
seves necessitats
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CCOO celebra la Segona Jornada del
Treball Digne, aquest any Terrassa
Entre d’altres activitats que es van dur a terme en aquesta
segona jornada, es va reconèixer la fidelitat en la militància
i afiliació a CCOO, companys i companyes amb més de 25
anys al sindicat.
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Hi col·laboren els companys de CCOO de Bombers
de Barcelona

Gran concert solidari per a ajuda al
Nepal
DIA 10 OCTUBRE A LA SALA SALAMANDRA 1
(avinguda del Carrilet, 235 08907 l’Hospitalet de Llobregat)
No pots deixar d’assistir-hi!

Venda d’entrades el dia del concert: 15 euros.
També pots col·laborar fent una aportació al compte bancari:
ES46 2013 0441 1502 0107 034
“LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS
PUEBLOS”
Us demanem la vostra confiança i col·laboració, i que ens ajudeu
fent difusió de la campanya entre els vostres familiars, amics i
amigues i coneguts. Moltes gràcies.

Com ja sabeu, el passat 25 d’abril va haver-hi un terratrèmol al
Nepal. Es considera el terratrèmol més poderós des del que va
succeir l’any 1934. Com sabeu, diversos edificis catalogats com a
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO van quedar destruïts
per la catàstrofe, tot i que el més important són les pèrdues humanes, ja que moltes famílies van perdre les seves pertinences i amb
elles, la perspectiva d’oferir un futur als seus fills.
L’ONG ASL - Acció Solidària i Logística, mitjançant el seu grup
de rescat Erec, ja fa tres mesos que treballa al país i ara engega un
programa d’ajut que, juntament amb les autoritats locals i altres
ONG, pretén ajudar a recuperar els serveis a la població, greument
afectats en aquests moments.
El projecte per al qual Acció Solidària i Logística està recaptant
diners consisteix en la reconstrucció de l’escola residència per a
nens cecs Akkare Baasar (Tupche Nuwakok) al Nepal. Continuant
amb la feina solidària que sempre fa l’ASL arreu del món, alguns
bombers de Barcelona, alguns dels quals de CCOO, formen part
d’aquesta ONG, hi col·laboren i se’n volen fer ressò.
Per això, us convidem a tots a assistir al concert que organitza
l’ONG ASL (Acció Solidària i Logística) a la Sala SALAMANDRA 1. Hi haurà les actuacions desinteressades de les Bandes
Boikot, Xaiko, Insershow, amb l’empresa de SoCall&Play i la col·
laboració del Bar Makinavaja i de la Sala SALAMANDRA.
Podem contribuir al finançament del projecte per ajudar, així, moltes d’aquestes famílies i molts nens que ho necessiten.
Venda d’entrades anticipades per 13 euros a:
Bar Makinavaja - C. Carretes, 51, Barcelona / Ateneu Popular La
Torna - C. Sant Pere Màrtir, 37, Barcelona / Sala Salamandra1
www.salamandra.cat.
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Neix la Plataforma en defensa dels
serveis de protecció a la infància i
l’adolescència
Els sectors socials dels sindicats CCOO, CGT i UGT i el
Col·lectiu DASC denuncien les mancances en l’atenció als
infants i adolescents en els serveis de la DGAIA
La manca de supervisió i control eficient per part de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) sobre els funcionament del centres de protecció
de menors ha provocat importants irregularitats en l’atenció
dels menors tutelats. Personal insuficient per atendre les necessitats especialitzades dels infants i adolescents, reducció
de despeses que no cobreix la Seguretat Social (ulleres, dentista...), condicions laborals dels professionals precaritzades,
dèficits en l’atenció socioeducativa...
Cansats de declaracions de bones intencions per part de la
Generalitat que es tradueixen en un empitjorament de la
qualitat de vida dels menors atesos, els treballadors i treballadores del sector social organitzats en el Col·lectiu DASC
(Defensem l’Acció Social i Comunitària) i en els sindicats
CCOO, CGT i UGT han creat la Plataforma en defensa del
sector de protecció a la infància i l’adolescència amb l’objectiu de denunciar la situació d’aquests centres i exigir un
canvi en la política de gestió on ha de prevaldre l’interès
superior del menor.
---------------------------------------------------------------

CCOO manté calendari de vagues
parcials a ADIF i Renfe
Les motivacions segueixen: gestions d’ambdues empreses encaminades a suprimir-ne la propietat i la seva
gestió pública per donar entrada a les empreses privades, que no poden garantir ni la qualitat del servei ni els
mateixos nivells de seguretat. I tot això en un escenari
de reducció improcedent de personal, ja que ADIF ha
previst reduir la seva plantilla fins al 2019 en més de
2.000 persones, i Renfe no preveu crear ocupació.

de l’àrea de viatgers, la substitució de treball públic
per privat a l’àrea de tallers, la continuació de la venda
d’activitats públiques, fins i tot les rendibles, com va
ocórrer a ADIF amb la fibra òptica, amb els pàrquings
i amb l’empresa COMFERSA, participada per ADIF i
Renfe. L’externalització continua a l’àrea de manteniment d’infraestructures, la falta de solució a l’àrea de
venda en taquilles d’ADIF, etc. Amb això, els usuaris
no veuran millorats els serveis, i les plantilles, les de
major edat d’Europa, veuran amenaçats els seus drets
després de molts anys de lluita i esforç.
A més de la creació d’ocupació, és prioritari reprendre
les negociacions dels convenis, per la qual cosa esperem que les empreses ens convoquin per negociar una
situació que no és agradable per a ningú, encara que és
l’única sortida oberta per ADIF i Renfe.
------------------------------------------------------------

Referèndum sobre el preacord del
conveni de TV3
Dijous 10 de setembre, els treballadors i treballadores
de TVC-CCMA han aprovat en referèndum el preacord
de conveni 2015-2016, amb ultraactivitat fins al 2018,
i a més l’aplicació de la sentència de l’Audiència Nacional sobre la retallada il·lícita del 5% del sou des del
2013 i el retorn a terminis fins al 2018 dels diners descomptats.
Amb aquest preacord aconseguim recuperar també el
conveni col·lectiu que la direcció de la CCMA havia
donat per suprimit el gener del 2014 utilitzant la reforma laboral.
El Comitè d’Empresa de TV3 confia que amb aquest
acord es pot iniciar una nova etapa en les relacions laborals, en la qual es recuperi la negociació col·lectiva,
després d’anys de conflicte.
Resultats del referèndum sobre el preacord del conveni
Participació: 59%
1.138 vots emesos
Vots a favor del preacord: 1.015, 89%; en contra:100,
9%; vots en blanc 22, 2%; nul: 1.

Per tant, les vagues convocades pels respectius comitès d’empresa són, una vegada que les negociacions no
donen resultat, la solució que queda per cridar l’atenció
sobre l’esmentada gestió, la fi de la qual és la venda de
l’àrea de mercaderies, la substitució de treball públic Cal destacar que en aquesta ocasió 121 persones han
votat de forma electrònica.
per privat mitjançant la liberalització accelerada
federació de serveis a la ciutadania
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PER UNA TV3 I CATALUNYA RÀDIO La Secció Sindical de CCOO de RTVE a
DESGOVERNAMENTALITZADES: CAL Sant Cugat s’ha dirigit a les candidatures
LA REFORMA DE LA LLEI DE LA CCMA al Parlament de Catalunya
La contrareforma de la llei de la CCMA, que va comportar un control
exclusiu de la Corporació per part del Govern, ha propiciat des del 2012 :
La negativa a la devolució de la reducció de sous acordada en el Conveni
2009-12 a partir del 2013, que finalment ha hagut de ser dictada per sentència de l’Audiència Nacional.
L’ERO/Procediment d’Acomiadament Col·lectiu imposat per raons polítiques, que en la versió inicial significava la destrucció del model de
servei públic de TV3 i CR, i que, en la seva versió finalment executada,
va representar la pèrdua de 600 llocs de treball.
L’eliminació de la ultra activitat del Conveni, que ens va deixar en situació de feblesa a l’hora de negociar i ens va deixar sense convenis des de
gener del 2014 fins ara.
Els intents de retallada salarial de fins a un 13% sota l’amenaça d’aplicar
un article 41 de l’ET, que els permetia una retallada unilateral.
La influència cada cop més gran del Govern en els continguts i especialment la línia informativa de TV3, que provoca una pèrdua de la credibilitat que afecta el prestigi i en darrera instància la viabilitat de l’empresa.
L’ajornament indefinit del procés d’equiparació de les condicions laborals
i salarials entre tots els treballadors de la CCMA, obviant l’acord explícit
assolit entre la Direcció i els representants dels treballadors en diferents
ocasions.
Per això reclamem de les candidatures que es presenten al 27-S :
Un compromís clar amb la reforma de la llei de la CCMA, per retornar als consens i garantir uns òrgans directius i uns càrrecs elegits amb
criteris professionals. Per aconseguir-ho, exigim que les candidatures es
defineixin a favor de retornar als requisits d’una majoria parlamentària
qualificada per a l’elecció dels òrgans gestors i per a la presa de decisions
estratègiques a la Corporació.
Aquesta reforma ha de propiciar un canvi del Consell de Govern de la
CCMA i en la direcció de TV3. Hem de passar pàgina a la pitjor direcció
corporativa i al pitjor president del Consell que hem conegut els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio.
Reclamem un contracte-programa entre el govern de la Generalitat i el
consell de govern de la CCMA que garanteixi un pressupost estable i suficient. Aquest contracte-programa ha de recollir també el manteniment de
la CCMA com a principal centre de producció de continguts audiovisuals
de Catalunya.
Més concretament, i en relació als plans del Consell de la Corporació de
fer confluir les redaccions de TV3 i CR, demanem a les candidatures que
defensin el consens amb els afectats perquè l’operació no representi un
retrocés. Els representants dels treballadors volem negociar tot el projecte, que és un canvi substancial en el model d’empresa, i això implica
aturar els plans unilaterals de la CCMA per començar les obres de condicionament de les instal.lacions de TV3 amb vistes a encabir el personal
procedent de Catalunya Ràdio. En tot cas, cal procedir ja a l’homogeneització de les condicions laborals i salarials dels treballadors mitjançant un
procés d’equiparació de manera urgent.

federació de serveis a la ciutadania

La Corporació de la Ràdio i Televisió Espanyola és un servei públic essencial. La seva existència és tan fonamental per al bon funcionament del
sistema democràtic com ho són l’educació o la sanitat. La ràdio i televisió
pública espanyola és una empresa que també pertany a tots els catalans,
i per tant tots els esforços de la Corporació han d’anar destinats a servir
la ciutadania.
Com a servei públic de tots i per a tots ha d’oferir una programació i informació plural i veraç, amb la qual tota la ciutadania es vegi representada
i acollida. Les diferents opcions han de tenir cabuda i disposar del seu
temps en els continguts programats.
El Centre de Producció de Programes de Sant Cugat és una peça fonamental en el panorama audiovisual del nostre país. TVE Sant Cugat i RNE
Barcelona, amb les seves delegacions de Tarragona, Lleida i Girona sumen hores de programació en català i contribueixen també a la programació estatal de La 1, La 2, Canal 24 hores, Canal Clan, Teledeporte, RNE
1, Ràdio Clàssica, Ràdio 3 i Radio 5. Ràdio 4, la primera en català, fa
una programació totalment en català des del 13 de desembre del 1976, i a
l’arxiu històric de Ràdio Nacional a Catalunya hi ha documents sonors en
català dels anys 60 i en castellà des dels anys 50.
Però malgrat tot el que s’ha exposat fins ara, el nostre futur cada dia és
més incert, ja que la mala gestió de la Corporació RTVE a Catalunya,
amb Eladio Jareño al capdavant, ens demostra la precarietat de la nostra
situació.
Eladio Jareño és el màxim responsable de la Corporació RTVE a Catalunya i la té abandonada. Les unitats informatives de Girona, Tarragona i
Lleida treballen amb material obsolet i les seves instal·lacions estan deteriorades. L’estructura territorial hauria de ser una peça fonamental, però
els problemes de la Corporació a RTVE Catalunya són molts i diversos, i
el seu director no és capaç de donar-los solució: la manipulació informativa a la televisió pública és una constant des de l’arribada al Govern del PP
i, els nostres centres de TVE i RNE a Catalunya no en són una excepció
(Informe setmanal “La diversitat Catalana”, seguiment informatiu de Luis
Bárcenas, extresorer del PP declarant davant la Comissió d’investigació
del frau fiscal al Parlament de Catalunya, etc ...)
Les denúncies arriben des de tots els àmbits: Consell d’Informatius, premsa internacional, Consell Audiovisual de Catalunya, Federacions de periodistes, etc.
La desconnexió de TVE al circuit català. Cal augmentar el nombre d’hores de desconnexió en català. El català necessita una major presència a
TVE, cal recuperar la informació i l’entreteniment de proximitat per al
ciutadà. Inversions sense sentit. Els problemes de RNE en Barcelona y
Radio 4, la primera ràdio que va emetre en català després de la dictadura,
confirmen la nefasta gestió a la que fem referència: manca de plantilla.
No hi ha personal suficient per fer una programació de qualitat, el que
ha implicat una dramàtica reducció dels seus oients. La continua marxa
de professionals cap a la televisió està debilitant cada dia més a la ràdio.
Manca de pressupost: l’assignat a la ràdio és totalment insuficient. No es
pot contractar personal, ni disposar dels mitjans tècnics adequats.

Des de CCOO sol·licitem la defensa del servei
públic essencial que ofereix la Corporació RTVE
i especialment de les seves seus a Catalunya i dels
professionals que hi exerceixen la seva tasca.
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Segon concurs de dibuixos per la
postal de Nadal de la FSC

DUES RECOMANACIONS

Data límit de presentació dels dibuixos 19 de novembre
BASES DEL CONCURS
TEMA DEL DIBUIX: les vacances
PARTICIPANTS: filles i fills d’afiliades i afiliats de la FSCCCOO de Catalunya, d’una edat no superior als 14 anys. Els
concursants s’agruparan en dues categories d’edat: fins als
10 anys una primera categoria, i d’11 a 14 anys, la segona
categoria.
DIMENSIONS DEL DIBUIX: els dibuixos han de ser de
2010x297 mm és a dir un DIN-A 4 en sentit horitzontal. Sols
s’admet un dibuix per participant.
ENTREGA I TERMINIS: el dibuix s’ha d’enviar a la Secretaria de Comunicació de la FSC-CCOO (Via Laietana 16, 7a
planta, 08003 Barcelona) semt la data límit d’entrega el 19
de novembre de 2015. Al darrere del dibuix ha de constar-hi
el nom i cognoms, l’edat, l’adreça completa i el telèfon de
contacte. Cal que hi consti també el nom del pare o mare
afilat o afiliada així com el seu DNI i l’empresa.
CATEGORIES I PREMIS: hi haurà dues categories, una
fins als 10 anys i una altra d’11 a 14 anys i, en conseqüència,
dos premis, un per categoria, valorats cadascun d’ells en 100
euros en material escolar.
JURAT: estarà format per Pepe Gálvez i Ernest Priego, que
resoldran en un termini d’una setmana des de la finalització
del termini d’entrega.
Tots els treballs quedaran en propietat de l’organització que
en farà una publicació genèrica de tots.
Els treballs premiats seran els que s’editaran com a postal
de la FSC.
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