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Editorial
CCOO exigeix com a prioritat al futur
govern de l’estat, recuperar els drets
laborals i socials retallats
“El creixement de l’economia ha de redundar
en millores salarials”, ha manifestat el secretari
d’Acció Sindical confederal de CCOO, Ramón
Górriz, qui ha assenyalat també que “el millor
que podria succeir és que passés “el mal somni”
que ha significat el govern del PP, que aquest no
tornés a governar”.
El nou Govern haurà d’aprovar amb urgència
un pla de xoc per l’ocupació que beneficiï als
col·lectius més perjudicats per la crisi (aturats
de llarga durada, dones, joves) que serveixi per
combatre la desigualtat i la pobresa, restablir els
drets socials i laborals eliminats o devaluats pels
anteriors governs, derogant les retallades en la
prestació per desocupació, i millorar els serveis
públics garantint la seva universalització i qualitat, així com la derogació de l’article 315.3 del
Codi Penal empleat pel Govern del PP per criminalitzar el dret de vaga i intentar ficar por, lligar i
emmordassar als sindicats i a quants es mobilitzen
en defensa dels seus drets.
#VagaNoEsDelicte

Els 8 d’AIRBUS absolts sentència 17/02/2016
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ABSOLTS: SENTÈNCIA DEL DIA 17 FEBRER

Membre de la secció sindical i delegat de CCOO a
l’Autoritat Portuària de Barcelona

Mor de manera sobtada l’històric delegat de
CCOO Manuel Garcia Arcos

El dilluns 1 de febrer va morir de manera sobtada el nostre
company, històric afiliat i delegat de CCOO a l’Autoritat
Portuària de Barcelona, Manuel Garcia Arcos.
Des de la FSC volem manifestar el nostre suport a la familia
en aquests moments tan dolorosos, i al conjunt de l’afiliació
de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
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Ara, un cop amb el govern constituït, és conegut que CDC i
ERC han pactat la continuïtat de Brauli Duart al capdavant
de la Corporació i s’estan repartint els principals càrrecs de
TV3 i Catalunya Ràdio.

CAL UNA NOVA ETAPA ALS MITJANS
PÚBLICS
Els Comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio
conjuntament van emprendre, abans i després de les eleccions
catalanes, una ronda de trobades amb les candidatures i els
grups parlamentaris per plantejar les propostes de futur que
creiem necessàries per mantenir el futur dels mitjans de la
CCMA i per oferir el servei públic que tenim encomanat per
llei del Parlament.
En aquestes trobades, que encara no han acabat, els Comitès
vam valorar com a profundament negativa l’etapa de Brauli
Duart al capdavant de la Corporació, on va voler aplicar
mesures molt lesives contra els treballadors, dictades
directament des del Govern de la Generalitat (ERO,
retallades salarials...). Per això, a més de combatre amb la
mobilització aquestes mesures, vam reclamar la dimissió del
President del Consell i la derogació de la contrareforma de
la Llei de la CCMA del 2012, aprovada per CiU i el PP,
per acabar així amb la dependència governamental, que és
clarament perniciosa no sols pels continguts sinó també per
a la mateixa gestió de l’empresa.
També vam reclamar com a absolutament necessària
l’aprovació d’un Contracte programa que asseguri un
finançament estable, suficient i adequat a les funcions de
servei públic que ens encarrega el Parlament a partir del
Mandat Marc, en un entorn laboral d’igualtat de tots els
treballadors de la CCMA S.A.
Alguns grups es van mostrar favorables a reprendre la
reforma de la llei que es va aturar la legislatura passada, i en
el curs de la qual van comparèixer al Parlament els Comitès
i els sindicats de la Corporació. Altres, com Junts pel Sí, no
ho veien prioritari i es remetien a l’aritmètica parlamentària.
federació de serveis a la ciutadania

El Comitè d’empresa vol reafirmar que no és això el que
correspon en aquesta nova etapa política. Perquè així no es
resolen els problemes plantejats als mitjans de la CCMA,
sinó que poden empitjorar, i d’aquesta manera es consolida
el control del Govern sobre el que han de ser mitjans públics,
al servei de tota la societat.
El que pertoca és que el Parlament reprengui ben aviat les
tasques de la reforma de les lleis audiovisuals i retorni a la
via del consens, que és bàsica en una qüestió de país com
són els mitjans de comunicació públics, que com el seu
mateix nom indica no són mitjans que hagi de controlar el
govern de torn.
-------------------------------------------

ADIF CONVOCATÒRIA DE VAGA
El Comitè d’ADIF-Barcelona, per la preocupant falta
de plantilla i els seriosos problemes que genera aquesta
situació a la nostra província, així com de la convocatòria
de mobilitzacions, després de la infructuosa reunió del
dia 28 de la Comissió de Conflictes Laborals d’Adif que
va finalitzar “sense acord”, per la insuficient imaginació i
obstinació demostrada per la representació de l’empresa per
donar solucions negociades als perjudicis que anem patint
els treballadors i treballadores d’Adif a Barcelona:
CALENDARI CONVOCATÒRIA DE VAGA
Dia 22 de Febrer de 6:00 h a 8:00 h i de 14:00 h a 16:00 h
Dia 23 de Febrer de 0:00 h a 2:00 h		
Dia 25 de Febrer de 0:00 h a 2:00 h, de 6:00 h a 8:00 h i
de 14:00 h a 16:00 h
Dia 4 de Març
de 0:00 h a 2:00 h, de 6:00 h a 8:00 h i
de 14:00 h a 16:00 h
Dia 11 de Març
de 0:00 h a 2:00 h, de 6:00 h a 8:00 h i
de 14:00 h a 16:00 h
Dia 18 de Març de 0:00 h a 23:00 h		
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Brutícia a RTVE
La direcció de la Corporació RTVE fa 4 anys que està aplicant una absurda política econòmica de retallades. Aquesta
forma de fer ens està portant a una profunda degradació. No
són nets en les seves accions ni en els seus pensaments, per
la qual cosa no és d’estranyar que tampoc es preocupin de la
neteja de les instal·lacions de la Radiotelevisió pública estatal. Solament hi ha 11 persones dedicades a la neteja al Centre de Producció de Programes de TVE Sant Cugat i RNE.
Les instal·lacions ocupen una superfície de 96.000 metres
quadrats. Resultat: la brutícia i les males olors envaeixen
el Centre. És impossible que el personal de la neteja pugui
complir amb la seva comesa, senzillament no arriben a tot.
El primer que va fer Team Service, l’empresa que va guanyar l’última licitació que TVE Catalunya va oferir de forma
pública per cobrir el servei de neteja, va ser acomiadar a 4
persones. L’avarícia d’aquest grup empresarial no té límits.
La seva intenció és guanyar el màxim, amb el menor personal possible i pagant el mínim. Però és que la Direcció
de la CRTVE ha permès que aquest servei es degradi. Les
condicions que havien de complir per fer-se amb el contracte de neteja eren clares i les mateixes que complia l’anterior
empresa. La pregunta lògica és com es pot oferir el mateix
servei amb molt menys personal? La resposta és clara: NO
ES POT.
Per què la CRTVE no demana explicacions a Team Service?, per què no la demanda per incompliment de contracte?
Solament cal anar a un bany, entrar en un plató, accedir a una
redacció o un despatx per comprovar que alguna cosa falla,
que el servei no és el mateix que temps enrere. Això sí, la
segona planta de l’edifici principal és la que més es neteja.
Clar, és on és Direcció. Recomanem que si algú necessita
anar al bany, vagi al d’aquesta planta. És per higiene i per
salut.
El despropòsit no acaba aquí. La Corporació RTVE ha elaborat un contracte de “Servei de Supervisió i Valoració Condicions Neteja CRTVE“. Es tracta de pagar a una empresa
externa la quantitat de 81.400 € a l’any per auditar si Team
Service fa bé el seu treball. En 2016 passaran en 12 ocasions
per Sant Cugat i RNE. No seria millor invertir aquests diners
en més treballadors/as perquè puguin mantenir en perfectes
condicions les instal·lacions de la Radiotelevisió pública estatal?
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El Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha rebut innombrables queixes per part dels treballadors. Esperem que des
d’aquest òrgan es prenguin les mesures necessàries per solucionar aquesta situació el més aviat possible. Si no és així,
CCOO actuarà i ho denunciarà davant les autoritats pertinents.
---------------------------

CCOO reclama un “pla de xoc” per
“salvar” RTVE
CCOO ha registrat al Congrés dels Diputats una carta dirigida als grups parlamentaris en la qual proposa un “pla de
xoc amb mesures urgents” destinades a “salvar” RTVE. En
la missiva, el sindicat fa notar la “política de degradació del
servei públic” durant l’última legislatura del Partit Popular
a causa de la “manipulació informativa” i la “fallida programada en reduir l’aportació per servei públic més del 47%”.
El Govern, ara en funcions, “ha forçat així un dèficit anual
superior a 100 milions d’euros que era conegut per endavant
i que hauria de ser analitzat com a actitud delictiva social”,
denuncia CCOO.
Així mateix, CCOO recorda que al 2011, abans de l’arribada
del PP, “el Patrimoni Net de la Corporació se situava en
1.368 milions d’euros; ara per ara s’ha reduït pràcticament a
la meitat (765 milions d’euros).
Les mesures que proposa el sindicat passen “pel restabliment de l’equilibri pressupostari per garantir el compliment
dels objectius encomanats en la Llei i trencar així la política
de dèficit premeditat” i “Retornar al nomenament del President per majoria de dos terços i designar al nou director
d’Informatius d’entre els professionals d’acreditada trajectòria professional en CRTVE que a més haurà de ser avalat
per, almenys, el 50% dels professionals dels Serveis Informatius”.
A més, “cobrir totes les vacants existents en la plantilla” amb
l’objectiu de 6.400 persones “acordat com requisit indispensable per complir els seus objectius quan es va constituir
la Corporació, perquè les diferents àrees operatives puguin
desenvolupar amb dignitat professional la seva comesa”.
Aquestes mesures, assenyala el sindicat, “van molt més enllà d’un mer canvi cosmètic de substitució del President i del
director d’Informatius” i “proporcionaran un context apropiat perquè el Parlament abordi, amb serenitat, el necessari
debat sobre les millores en la Llei que resolguin definitivament la independència d’aquest mitjà públic que pertany a
la ciutadania”.
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Conflicte a Barcelona Activa

negar rotundament i van assegurar que només ho faran
si hi ha un moviment en ferm i palpable per part de la
Direcció i els treballadors i les treballadores així ho van
aprovar en assemblea.

Sabies que...
.. en tan sols una hora, de forma molt incompleta i poc
clara, sense donar-nos cap documentació i deixant-nos
CCOO i la resta de sindicats van demanar que es comnomés 5 minuts per fer consultes, la Direcció va prepleixi amb la Llei de transparència a TMB i que els
sentar al Comitè d’empresa la proposta d’organigrama
comptes de l’empresa i els sous dels directius siguin
amb “total transparència”
publicats. La resposta va ser que hi estan treballant i
que costa molt canviar la dinàmica d’una manera de fer
... en menys d’un any -i amb la mateixa transparènciade quaranta anys.
volen incrementar l’estructura en 19 llocs de treball (7
directius i 12 responsables), molts d’ells amb contingut
La representació sindical va recordar a la presidenta
poc o gens clar, mentre que nosaltres hem reclamat que
de TMB que, tot i dir que publiquen sous de direcés necessari reforçar l’equip tècnic i administratiu
tius, només ho han fet en el cas de dues persones. I
que mentrestant es continuen contractant persones fora
... el programa electoral de Barcelona en Comú promede conveni i, per tant, amb sous i condicions opaques
tia “Reduir els elevats costos de l’estructura de Barcei pactades individualment sense informar-ne al comitè
lona Activa”, i amb aquests canvis previstos ja comend’empresa.
cem a veure quina és la nova forma de gastar prop d’
1.000.000 € de diners públics
CCOO de Metro assegura que no farà un pas enrere
sense aconseguir el seu objectiu: la fi de la precarietat
... de moment ja hem reclamat una reunió urgent amb
contractual i un conveni digne.
el Gerent Albert de Gregorio i el Regidor Agustí Colom
per demanar explicacions
... esperem el vostre suport davant possibles mobilitzacions
---------------------------------------------------

Èxit de la mobilització de Metro de
Barcelona i es manté la vaga convocada
per als dies 22 i 24 de febrer
CCOO destaca la gran jornada de lluita de tots els treballadors i treballadores de Metro de Barcelona que va
tenir lloc el passat 2 de febrer; una vaga seguida per
prop del 100% de la plantilla regulada per conveni,
amb una manifestació amb més de 1.500 persones que
va enviar un missatge molt clar a la direcció de Metro i
a la presidenta de TMB, Mercedes Vidal.
Els representants dels treballadors van instar l’empresa
a negociar de bona fe. Malgrat que la petició de
l’empresa va ser la desconvocatòria de les vagues del
22 i 24 de febrer, CCOO i la resta de sindicats s’hi van
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO valora positivament el
preacord de Transports de Barcelona

CCOO reclama més inversions a Rodalies
Renfe

La majoria del comitè d’empresa i la representació de la
direcció hem arribat a un preacord de conveni col•lectiu
per als anys 2015-2018, que serà sotmès, pels sindicats
signants, a referèndum en els propers dies.

El caos viscut, un dia més, al servei de Rodalies de Renfe
a Barcelona el passat 9 de febrer és una expressió de les
patologies que CCOO, entre altres organitzacions, ha estat denunciant des de fa anys, sense que sigui perceptible
cap avenç substancial cap a la solució.

CCOO forma part d’aquest preacord, del qual destaquem
els següents elements:
1. Increment del poder adquisitiu, en diferents conceptes
fixos i variables.
2. Manteniment de l’ocupació i jubilació parcial.
3. Manteniment de l’actual organització del treball, millorant-ne alguns aspectes (reducció del percentatge de
serveis partits de conducció, normatives d’escollida generals per a tots els col•lectius que ho vulguin, o adequació del descans diari de material mòbil).
4. Millores significatives en matèria de pla de pensions,
com és l’obertura del col•lectiu D per a tot el personal
adherit actualment al col•lectiu B.
5. Mesures de foment de les polítiques dirigides a la conciliació de la vida laboral i familiar, a la igualtat de gènere i de foment de la formació professional, especialment
la formació dual.
6. Possibilitat d’incorporar personal que actualment està
fora de conveni a dintre de conveni, de forma individual i
absolutament voluntària d’acord amb les circumstàncies
i necessitats personals i professionals de cada treballador.
7. El compromís de TMB de fer totes les actuacions tècniques, jurídiques i econòmiques per poder esdevenir
l’operador del nou tramvia.

Aquesta vegada va ser un incendi de deixalles acumulades a un túnel obsolet de la vella estació d’Arc de Triomf.
que va afectar cinc línies de Rodalies, més de set estacions, la xarxa de metro... El seu impacte es va estendre
pràcticament a tota l’Àrea metropolitana.
La incapacitat d’aïllar el problema i reduir els entorns
geogràfics de l’afectació d’un incident com aquest reflecteix les insuficiències que pateix encara la nostra xarxa de
mobilitat pública metropolitana.
Probablement les causes es poden buscar en la manca
de manteniment, la insuficiència dels serveis de neteja i
vigilància, en general una certa desídia per assegurar la
qualitat de les instal·lacions i del mateix servei de Rodalies.
Com sovint des de CCOO hem expressat, les greus deficiències del servei són causades fonamentalment per la
manca d’inversions en la xarxa de Rodalies. Un servei de
qualitat esdevé imprescindible per assegurar l’eficiència
econòmica i la qualitat de vida del conjunt de l’Àrea metropolitana. I exigeix un pla d’inversions d’ampli abast,
que des del sindicat hem reclamat repetidament, que garanteixi la fiabilitat, en termes d’horaris i de freqüències,
la seguretat, en termes d’interconnexions, i l’eficiència,
en termes de gestió de les línies.
No podem oblidar que les infraestructures i el material
rodant són propietat de les diferents agències estatals,
Adif i Renfe. I és l’Estat qui té oblidat el servei de Rodalies, el més necessari per a la mobilitat quotidiana de
milions de persones, fonamentalment treballadores i treballadors. És, per tant, a les agències estatals i al mateix
Estat a qui reclamem inversions i que centrin les prioritats a Rodalies.
Però la gestió de les xarxes correspon a la Generalitat, i
al Govern de Catalunya cal exigir-li també els esforços
necessaris, econòmics, i també polítics, per entomar les
seves responsabilitats.

federació de serveis a la ciutadania
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CCOO guanya clarament les eleccions sindicals a Catalunya
amb 1.386 representants més que el segon sindicat
Ja fa 38 anys que CCOO és la primera força sindical de Catalunya. Les dades oficials a 31 de desembre del 2015 tornen a mostrar la clara victòria de CCOO a les eleccions sindicals a Catalunya, que augmenta el diferencial per sobre
del segon sindicat.
El dimarts 9 de febrer del 2016, CCOO de Catalunya ha presentat en roda de premsa els resultats oficials de

.

la darrera campanya d’eleccions sindicals (2012-2015), amb data de 31 de desembre del 2015

El sindicat torna a situar-se com a primera força sindical a Catalunya.
Delegats i delegades de CCOO i UGT per províncies.
Comparativa amb el període anterior
PROVÍNCIA
h
BARCELONA
TARRAGONA
GIRONA
LLEIDA
CATALUNYA

ANY 2011		
CCOO UGT DIFERÈNCIA		
18.032 16.741 1.291		
2.502 2.501
1		
2.224 2.534
-310
1.392 1.589
-197
24.150 23.365
785		

ANY 2015
CCOO UGT DIFERÈNCIA
15.324 13.704
1.620
2.213 2.091
122
1.919 2.117
-198
1.222 1.378
-156
20.678 19.290
1.388

Delegats i delegades de CCOO i UGT a les comarques de Barcelona
Comparativa amb el període anterior
COMARQUES
h
ALT PENEDÈS
ANOIA
BAGES
BAIX LLOBREGAT
BARCELONÈS
BERGUEDÀ
GARRAF
MARESME
OSONA
VALLÈS OCCI
VALLÈS ORIENTAL
PROV BARCELONA

ANY 2011		
CCOO UGT DIFERÈNCIA
446
370
76		
282
192
90		
608
550
58		
3.056 2.797
259		
7.413 6.944
469		
79
96
-17		
243
288
-45		
794
736
58		
508
478
30		
3.177 3.014
163
1.426 1.276
150		
18.032 16.741 1.291		

federació de serveis a la ciutadania

ANY
2015
CCOO UGT DIFERÈNCIA
390
265
125
200
168
32
543
439
104
2.700 2.187
513
6.170 5.776
394
52
69
-17
186
221
-35
667
656
11
477
413
64
2.674 2.502
172
1.265 1.008
257
15.324 13.704
1.620
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Una llei impedeix a FSC-CCOO
oferir cursos de formació
Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei
30/2015, per la qual es regula el Sistema de Formació
per a l’Ocupació en l’àmbit laboral, els agents socials
han quedat exclosos de l’execució d’accions formatives, al no poder ser promotors de plans de formació
per a l’ocupació.
Per tant, no tornaran a oferir-se cursos de formació
per a l’ocupació (ni en la modalitat a distància ni en
la presencial) promoguts per FSC-CCOO. Aquesta
circumstància és aliena a la voluntat d’aquesta Federació, però la normativa vigent ens impedeix seguir
formant directament als treballadors i treballadores
tant de l’àmbit del públic com del privat.
FSC-CCOO lamenta aquesta nova situació, ja que la
formació ha estat un vehicle fonamental en l’acció
sindical i en la negociació col·lectiva federal, sent
un dret dels treballadors i les treballadores que, amb
el nou sistema de concurrència competitiva es veurà
afectat.
En el cas dels plans que es formulin sota l’Acord de
Formació contínua de les Administracions Públiques,
serà cada Administració la que formi al seu propi
personal. Pel que fa als plans promoguts per la Fundació Tripartida, encara no hi ha hagut convocatòria
de l’any 2015 ni del 2016. Desconeixem si els fons
procedents de l’any 2015 es podran aplicar-se en una
possible convocatòria, doncs la llei no permet la reanualització d’aquests crèdits.
En qualsevol cas, seguirem treballant i negociant en
els diferents àmbits totes les possibilitats per intentar
poder seguir proporcionant formació dins de l’establert per la normativa vigent.
Esperem que el nou sistema sigui capaç de cobrir
les necessitats formatives globals del conjunt de les
treballadores i treballadors, i que els nous promotors
de plans desenvolupin aquests amb la mateixa dedicació, serietat, rigor i professionalitat que CCOO ha
demostrat durant els últims 20 anys.
Desitgem no veure la formació convertida en un negoci que obviï les necessitats reals i que no s’oblidi
que és, sobretot, un dret laboral que permet l’accés,
la promoció i el reciclatge de totes les persones en el
seu lloc de treball.
federació de serveis a la ciutadania

Publicat el darrer número de
PERSPECTIVA: Polítiques europees i alternatives necessàries
Publicat el número 5 de la revista PERSPECTIVA,
dedicat a l’anàlisi de les polítiques europees, l’afectació al diàleg social, als serveis públics i al conjunt de
les economies, les condicions laborals i les condicions de vida de la ciutadania dels diferents països de la
UE; alhora en diferents articles es plantegen propostes i alternatives. Per la qualitat dels articles, entenem
que és molt recomanable la seva lectura i difusió.

http://perspectiva.ccoo.cat/
-----------------------------------------------------

CCOO denuncia l’augment d’agressions
cap al personal d’atenció a les Oficines de
Tributs de Catalunya de la província de
Barcelona
En els darrers mesos els empleats i empleades de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
(administració base de Tributs de Catalunya), estem patint un continu degoteig d’amenaces verbals i físiques en
l’atenció al ciutadà. El darrer incident greu va tenir lloc
el dijous 28 de gener a l’oficina situada al municipi de
Rubí, on una persona va amenaçar, escridassar i atacar al
personal i les instal·lacions.
Aquests actes violents que s’estan produint a les oficines
d’atenció ja han estat denunciats i exposats a la presidenta
de la Diputació de Barcelona i a la gerència de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, així com
al responsable màxim de seguretat de la Corporació, en diverses ocasions, però a dia d’avui, les treballadores i els treballadors de Tributs de Catalunya continuem encara sense
cap mesura de seguretat i sense cap protocol d’actuació per
fer front a la constant inseguretat que patim.
9
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El treball europeu de la FSC-CCOO
Convidats per l’eurodiputat d’ICV Ernest Urtasun, una delegació de la FSC-CCOO de Catalunya, amb el suport de la
secretària de Política Internacional de la FSC-CCOO estatal,
Fàtima Aguado, ha participat durant els dies 28 i 29 de gener
del 2016, en unes interessants jornades de treball sobre la
UE, les polítiques d’austeritat i les necessàries alternatives
a aquestes.
Durant el dia 28, es van mantenir trobades amb l’eurodiputat
d’ICV Ernest Urtasun i les eurodiputades Paloma López,
d’IU, i Tania González, de Podem, amb qui es van analitzar
el funcionament del Parlament Europeu, les polítiques de la
UE, les dificultats d’intervenir parlamentàriament i el que
significaven els tractats internacionals CETA, TTIP i TISA.
També es va mantenir una trobada amb una representant de
Bloco d’Esquerda de Portugal, que va fer un repàs de l’acord
per un govern de progrés a Portugal i les propostes i actuacions del pacte d’esquerres a Portugal i les primeres mesures
del Govern.
Al llarg del matí del dia 29 es va mantenir una interessant
sessió de treball amb una delegació de l’EPSU (Federació
Sindical Europea de Serveis Públics) encapçalada pel seu secretari general, Jan Willem Goudriaan, els quals van exposar
el treball de l’EPSU, Nadja Salson, que va presentar l’acord
europeu (signat per sindicats i governs) per l’obligada informació i consulta als sindicats de les administracions de
l’Estat, i Mathias Maucher, que va exposar els treballs en
defensa dels serveis socials.
La cloenda a aquestes jornades de treball va ser la trobada
amb representants de l’ETF (Federació Europea de Treballadors del Transport), qui van exposar els treballs que estan
duent a terme així com la iniciativa ciutadana per un transport social.

Reunió internacional dels sindicats
portuaris a Barcelona
El passat 4 de febrer es va celebrar la reunió anunciada entre
CCOO, UGT i les Seccions Portuàries de ITF (Federació Internacional de Treballadors del Transport) i ETF (Federació
Europea de Treballadors del Transport), a les quals tots dos
sindicats són membres.
Tal com estava previst, en la reunió es van tractar les mesures que estan desenvolupant a tot el món ITF i ETF en
defensa dels drets dels portuaris, així com un estudi detallat
de la present situació dels ports espanyols de cara a les propostes de modificació de la legislació portuària després de
la sentència de l’11 de desembre del 2014 del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.

------------------------------------------

Per un transport social i just europeu
Per millorar i unificar les condicions de treball de tots els
paisos de la UE.
Signa https://www.fairtransporteurope.eu/
https://sign.fairtransporteurope.eu/?lang=es
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Dues obres d’especial interés per a la recuperació de la memòria històrica
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