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Editorial
CCOO de Catalunya considera imprescindible
l’increment del Salari Mínim i la recuperació salarial dels convenis per incrementar la demanda interna i reactivar l’economia.
CCOO considera que:

Vaga parcial a Televisió de Catalunya (TVC)
i Catalunya Ràdio el 23 d’abril

La baixada del preu dels carburants no pot fer
perdre de vista l’increment dels preus dels béns de
primera necessitat i els efectes negatius que això té
sobre el poder adquisitiu de les persones.
La inflació a Catalunya és superior a l’estatal per
l’efecte dels preus de l’activitat privada als sectors
educatius i sanitaris i el major preu dels serveis bàsics i del sector lligat al turisme.

Fa setmanes que els Comitès d’empresa, tots els sindicats, les Assemblees i els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio i del conjunt de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) reclamem al
Consell de Govern de la Corporació i al seu president que desisteixi de
Tot i l’inici de recuperació salarial, la precarietat
la demanda de 7 anys de presó contra un company de TV3.
laboral fa que la recuperació del consum intern enL’entestament de la Direcció de la CCMA a mantenir una demanda
que no beneficia ningú i que allarga les penalitats d’un treballador i
la seva família, és l’última mostra de la intransigència i autoritarisme
d’una Direcció que acumula anys d’enfrontaments amb la plantilla.
Anys de retallades, d’acomiadaments col•lectius, de suspensió de conveni, de supressió de canals de televisió i freqüències de ràdio, de
plans de privatització, i de retallades de pressupost, mentre els màxims
directius continuen sent dels millors retribuïts del sector públic
Per passar pàgina d’anys de crisi laboral RECLAMEM UN CANVI
D’ETAPA amb una Direcció de la CCMA diferent. Hem de deixar enrere la Direcció governamentalitzada, enfrontada contínuament amb la
plantilla, i que bloqueja l’equiparació salarial de tots els treballadors

cara sigui feble. És evident que no hi haurà recuperació econòmica fins que no hi hagi recuperació
salarial.

Les polítiques d’austeritat i les retallades de pensions i prestacions estan perjudicant el poder adquisitiu de les persones, en especial les que estan en
situació de major vulnerabilitat.
La caiguda de la inflació a la zona euro reflecteix
la situació econòmica de frenada de la recuperació
econòmica. Cal canviar les polítiques d’austeritat i
posar fi als objectius de dèficit que llastren la recuperació i ofeguen a la ciutadania.

Per tot això a TV3 i CATALUNYA RÀDIO hem convocat VAGUES PARCIALS PER SANT JORDI. Els comitès d’empresa de
TV3 i Catalunya Ràdio hem convocat aturades parcials dissabte
23 d’abril, dia de Sant Jordi, de 14.00 h a 15.30 h i de 20.30 h a
21.30 h. També estan preavisades vagues parcials per al dimarts
26 d’abril, de 14.30 h a 15.30 h i de 20.00 h a 21.00 h, i el dimarts
3 de maig de 14.30 h a 15.30 h i de 20.30 h a 22.00 h.
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CCOO reclama ajudes d’urgència per a les
250 famílies de pescadors de Tarragona que
es troben en situació crítica
Portem més d’un any mantenint reunions amb les diferents
autoritats de pesca i grups parlamentaris sol·licitant un
estudi exhaustiu de les aigües del litoral de Tarragona a fi
d’esbrinar que està provocant la disminució de la població
de peix blau i la reducció de la mida dels exemplars.
Es descarta que aquesta situació sigui provocada per una
sobreexplotació del medi marí, ja que a Tarragona és on es
realitzen les vedes més llargues de tot el territori espanyol
i les flotes compleixen estrictament els límits d’horaris i el
control de les xarxes utilitzades.
En la demarcació de Tarragona unes 250 famílies depenen
del negoci del peix blau i durant l’any passat els seus
ingressos nets no van superar els 300€ mensuals.
Davant d’aquesta emergència social, el sector del mar de
CCOO Catalunya insta en la necessitat de crear un paquet
d’ajudes estatals i europees perquè els afectats per la crisi
del peix blau puguin subsistir fins que es trobi la solució
definitiva a aquesta situació.
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2 D’ABRIL, TROBADA DE L’ACTIU
SINDICAL:
UN
ACTE
PER
REIVINDICAR EL SINDICALISME
DE CCOO
Amb la participació de 250 companys i companyes de
CCOO de Catalunya, i més de 600 companys i companyes
de la FSC del conjunt de l’Estat, es va celebrar el passat 2
d’abril una important trobada de l’actiu sindical, per posar
en valor el què vàrem ser, el què som i serem.
L’acte va ser un reconeixement de tots els companys i totes
les companyes que han fet possible que CCOO hagi tornat
a guanyar les eleccions sindicals, també per reivindicar la
nostra història i el paper que va jugar, juga i ha de jugar el
sindicat.

federació de serveis a la ciutadania

3

NÚM 158 primera quinzena abril 2016

federació de serveis a la ciutadania

4

NÚM 158 primera quinzena abril 2016
Por eso la presencia en los centros de trabajo se convierte en imprescindible.
Tenemos que ser capaces de explicarles a nuestros compañeros y
compañeras, que sólo las luchas globales tendrán éxito y que las peleas individuales sólo favorecen a la Administración o al Gobierno. Y
aquí nos queda mucho trabajo por hacer. El neoliberalismo ha impregnado el sentido común y el individualismo es una de las premisas
básicas.

INTERVENCIÓ D’ÀNGEL MORENO
A LA TROBADA DE L’ACTIU SINDICAL
secretari general de la Secció Sindical de
Instituciones Penitenciarias
“Buenas días compañeras, buenas días compañeros:
Mi acción sindical se desarrolla en los centros penitenciarios. En las
cárceles.
La prisión es un espacio público que permanece oculto a la sociedad,
es una institución cerrada y profundamente desconocida más allá de
cierta presencia mediática con un carácter exclusivamente morboso.
Es en este servicio público donde realizamos nuestras funciones. Y
donde el sindicalismo de clase se hace esencial, como salvaguarda
para que en los espacios coercitivos del Estado se garanticen los derechos humanos.
CCOO en Instituciones Penitenciarias defiende un modelo de prisiones donde la reinserción es el elemento esencial, y la seguridad y la
custodia sólo son las condiciones previas para favorecer dicha reeducación.
Desde CCOO nos mantenemos vigilantes para que las prisiones no
acaben convirtiéndose en agujeros negros donde el sistema oculte
todos sus naufragios. La cárcel es el fracaso de toda la sociedad, es
fruto de las desigualdades.
CCOO en Prisiones lleva ya casi tres años peleando en defensa de
un modelo público con las y los empleados publicas necesarios que
permitan realizar nuestras funciones con un mínimo de garantías.
Nuestra primera batalla fue la del lenguaje. Si queremos cambiar el
pensamiento lo primero que debemos hacer es cambiar las palabras.
Hemos conseguido que la opinión pública empiece a reconocer a los
centros penitenciarios como un servicio público más, que se hable
de empleadas y empleados públicos frente al término peyorativo de
carceleros, que los medios de comunicación se hagan eco con cierta
normalidad del proceso de privatización de prisiones.
Nuestra siguiente batalla fue la pelea contra el corporativismo. El
corporativismo forma parte de la estrategia del capital para debilitar
al sindicalismo de clase. El corporativismo actúa fomentando los egoísmos de los trabajadores y trabajadoras, a través de un sindicalismo
de servicios que convierte a los representantes sindicales en meros
comerciales.
El corporativismo sólo se combate creando conciencia de clase.
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Hay que recordar a nuestras trabajadoras que los derechos que no se
luchan se pierden y que las responsabilidades en esa pelea son compartidas.
Nuestra afiliación es nuestro mayor patrimonio. En un ámbito tan
hostil como el nuestro al sindicalismo de clase, afiliarse a las Comisiones Obreras constituye un acto de rebeldía, es una declaración de
intenciones.
40 años después del aniversario de la Asamblea de Barcelona, de la
matanza de los abogados de Atocha y de la legalización de CCOO,
hoy es el día de manifestar nuestro orgullo por pertenecer a las Comisiones Obreras.
A pesar del empeño del Gobierno por derribarnos seguimos siendo la
primera organización social de este país. Ahí están los resultados de
las elecciones sindicales.
Comisiones Obreras es la última frontera que le queda al neoliberalismo en el mundo del trabajo, lo saben y volverán a por nosotras.
Pero no podrán porque nos encontraran más fuertes, más cohesionados, más preparadas.
Hoy es el día de reivindicar el papel de muchos de nuestros compañeros y compañeras que están siendo perseguidos en sus centros de trabajo por ejercer la acción sindical, como nuestro compañero Juan en
el Centro Penitenciario de Villena. Es el día de recordar a nuestros
compañeros y compañeras que tiene abiertos procesos judiciales por
ejercer el legítimo derecho a la huelga.
Hoy es el día para recordar nuestro papel histórico en la conquista
de la democracia, porque la democracia fue fruto de la movilización
de las clases populares, no fue un regalo con el que nos congraciaron
las élites.
Me despido con unos versos de David Eloy Rodríguez.
MIENTRAS HAYA LUZ
y párpados capaces de distinguirla,
mientras haya luz,
celebraremos la piel del oso
mientras lo estamos cazando,
agarraremos la sartén
por el fuego,
orinaremos en la metralla.
Y si no hubiera luz,
si no la hubiera,
buscaríamos un faro
en la tormenta,
haríamos un fuego,
construiríamos la luz.
Nosotras y nosotros somos la luz de la clase obrera. Somos el corazón
de la gente trabajadora. Si nosotras no estamos, no habrá nadie.
Viva la lucha de la clase obrera. Vivan las Comisiones Obreras”.
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EL CONFLICTE A BARCELONA
PREPARACIÓ D’OPOSICIONS
ACTIVA CONTINUA
Tal com RRHH ja ve practicant des de fa un temps, s’han
convocat 2 processos de selecció de Responsable sense complir el necessari període de preavís al Comitè d’Empresa.
... La Direcció va declarar al Tribunal Laboral de Catalunya:
- admetent que s’estan cobrint lliurement els llocs de tre
ball de Directors/es i Responsables
- que CCOO confonem els termes “consulta” i “negociació” (quan ni tan sols ens han consultat)
- que no s’està fent cap reestructuració de plantilla (quan
és evident que s’està reorganitzant l’empresa)
... la secció de CCOO ens adreçarem a la Inspecció de Treball per denunciar que la Direcció de l’empresa està incomplint de forma flagrant la normativa laboral.
----------------------------------------------------------------

Benvolgut company, benvolguda companya,
Dintre de les nostres col•laboracions amb el centre de formació Formar-te Espai de Futur, S.L. hem impulsat una
sèrie d’accions formatives, tan presencials com en online,
dirigides al conjunt de la nostra afiliació.
En aquesta ocasió les accions consisteixen en:
• Acreditació de competències en tecnologia ACTIC (Online)
• Preparació Processos selectius d’Àmbit d’Execució Penal de la Generalitat de Catalunya (Online)
• Preparació de la Part General del Cossos A/B de la Generalitat de Catalunya– Intensiu (Online)
•
Preparació per la Promoció Interna per a l’Accés al Cos
d’Administratius de la Generalitat (Online)
• Seminari teòric-pràctic cos superior de la Generalitat de
Catalunya: Procediments administratius (Presencial)
•
Preparatori Promoció Interna per l’Accés al Cos
d’Administratius (Presencial)

CCOO adverteix que l’Administració podria
deixar de notificar els seus actes i decisions a
milions de ciutadans
Pel que fa als interessants preus d’aquest cursos, ressaltar
Per a CCOO, sindicat majoritari a Correos, la legislació
sobre notificacions administratives aprovada pel Govern el
2015, sense un estudi previ, sense avaluació de les diferents
regulacions i sense contrastar amb els agents del sector les
conseqüències de les mesures adoptades, és un clar exemple
de la falta de criteri polític que el Ministeri d’Hisenda ha
desenvolupat al llarg de la legislatura.

que els afiliats i afiliades gaudiran de descomptes addicionals del 20, 30 i 40 %.
Tota la informació, els continguts i el qüestionari d’inscripció els trobaràs a: CURSOS/
OPOSICIONS(https://drive.google.com/a/ccoo.cat/file/
d/0B2pAFloZ2wVwRndqOXlWUW04eDg/view )

CCOO, primer sindicat a Correos, alerta davant l’entrada en
vigor, el proper mes d’octubre, de la Llei de procediment administratiu comú, aprovada pel Govern a l’octubre del 2015.
Segons avança el sindicat, i sense que ningú al Govern ni al
Ministeri d’Hisenda que ha impulsat la llei se n’hagi adonat,
la nova regulació podria deixar més de 16 milions de ciutadans sense notificacions i al descobert en les seves garanties
jurídiques.
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HISTÒRIA DE LA SECCIÓ SINDICAL
DE CCOO A CORREOS EXPRESS
La Secció Sindical es constitueix
l’any 1994 després de guanyar
les primeres EESS al centre de
treball, el resultat va ser 3 CCOO
i 2 UGT, passant a formar un comitè de 5.
Des de llavors hem guanyat les
EESS sindicals en tots els processos electorals i fins i tot en els
dos últims processos, UGT no ha
obtingut representativitat sent un
comitè de 9 i els 9 de CCOO.
Quan es constitueix la Secció
Sindical de CCOO al centre de
treball, hi havia una plantilla
d’uns 130 treballadors/as, amb una afiliació de 5 persones. En l’actualitat i després de 22 anys la plantilla
al centre de treball és de 165 treballadors/as amb una
afiliació de 110 companys/as.
En aquests últims 8 anys i malgrat la situació laboral
i social que hem tingut i que tenim actualment, i fins
i tot amb l’assetjament i enderrocament cap a CCOO,
vam seguir mantenint l’afiliació en uns paràmetres alts.
Aquest nombre d’afiliats ens converteix al voltant del
5è lloc en nombre d’afiliats de la FSC de la Unió Intercomarcal i la 1a en el percentatge d’afiliació sobre
nombre de treballadors/es amb un 72% d’afiliació.
RENOVACIÓ
La darrera renovació va ser l’any 2012, i els càrrecs
són:
Secretari General, Luis Romero Garcia.
Secretària d’Organització, Yolanda García Puga.
Secretària d’Acció Sindical, Montse Martin Sanjuan.
ACTIVITAT
La nostra activitat sindical és i ha estat millorar la vida
dels treballadors i treballadores en l’empresa.
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En tenir un comitè de 9 persones i totes de CCOO, això
ens permet gestionar una quantitat elevada d’hores sindicals, aquesta gestió es fa a través
d’una borsa d’hores que es comptabilitzen anualment.
Aquest sistema ens permet tenir una
companya alliberada al centre de treball, la qual manté la sala de comitè
oberta cada dia de dilluns a divendres.
Aquesta decisió d’alliberar una
companya per dedicar-se solament
a l’activitat sindical es pren l’any
2002 i va ser un encert, ja que des de
llavors i amb un treball seriós i constant l’afiliació va tenir un increment
d’un 50% respecte al que hi havia.
L’objectiu és seguir mantenint l’activitat sindical al centre per poder mantenir l’afiliació, solament d’aquesta
manera ens permetrà seguir guanyant les EESS i seguir
creixent en afiliació.
El centre de Barcelona és el que més afiliació té dels 52
centres que té Correus Express al país i l’únic que té tot
el comitè de CCOO.
MAPA SINDICAL A L’EMPRESA A NIVELL
ESTATAL
CCOO: 40 delegats i delegades
UGT: 21 delegats i delegades
ELA: 3 delegats i delegades
CIGA: 1 delegada
Aquest nombre de delegats i delegades que CCOO té a
escala estatal ens permet tenir una Secció Sindical amb
una executiva i un company alliberat.
Per concloure, tant al centre de treball com en l’àmbit
estatal CCOO és el sindicat majoritari amb molta diferència amb el nostre competidor UGT. Això ens permet estar presents en totes les preses de decisions amb
l’objectiu de millorar la vida de les persones en l’àmbit
laboral.
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700 delegats i delegades del Baix Llobregat- Alt Penedès- Anoia- Garraf
s’apleguen a Pallejà en reconeixement
a CCOO com a primera força sindical
La FSC va participar amb una nodrida representació

L’acte va comptar amb la presencia de Toni Mora, Joan
Carles Gallego i Ignacio Fernández Toxo.
Va iniciar el míting l’alcaldessa de Pallejà Ascensió
Ratia, que va reconèixer la feina sindical realitzada per
CCOO a la comarca.
Posteriorment, 6 delegades van defensar la necessitat de
feminitzar el sindicat.
A continuació, va intervenir Toni Mora, posant l’accent
en la importància i el pes sindical de la Unió Intercomarcal, amb 28.000 persones afiliades.
Seguidament, representants del diferents rams van relatar
la feina que s’ha fet a les eleccions sindicals i que ens han
portat a obtenir el millor resultat de la història.

federació de serveis a la ciutadania
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HISTÒRIA DE LA SECCIÓ SINDICAL
DE CCOO DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA

LA NOSTRA HISTÒRIA

La secció sindical de l’Ajuntament de Barcelona s’inicia gràcies a
un procés de lluita que va començar cap al 1974 i que va tenir la
seva primera expressió pública en les
mobilitzacions del febrer de 1976.
Aquesta secció va néixer amb uns objectius clars, que van ser la defensa
dels drets laborals, socials i sindicals
dels treballadors/es de l’Ajuntament
de Barcelona i la necessitat de reformar l’administració perquè fos més
justa, transparent i al servei de la ciutat.
La nostra secció sindical es crea com
un sindicat de classe, en front del sindicalisme groc o corporatiu. El sindicalisme de classe, per a CCOO de
l’Ajuntament, igual que per a la resta
de l’Administració i del conjunt de la
classe treballadora, passa per la defensa immediata de tots el personal treballador.
La integració de CCOO de l’Ajuntament dins de la central de
CCOO via la Federació de l’Administració pública (avui dia
FSC), garanteix el seu caràcter de classe. Al mateix temps, la seva
autonomia possibilita l’adequació a la problemàtica específica de
l’Administració.
CCOO és un sindicat democràtic. Això significa que qualsevol
treballador tindrà plena llibertat per a defensar les seves opinions
en el si del sindicat.
La secció sindical de l’Ajuntament ha estat present i ha impulsat
la mobilització dels treballadors/es de l’Ajuntament des de que la
lluita sindical es va iniciar. Els nostres delegats i delegades sindicals van participar en la lluita de 1976 en defensa de la primera
plataforma de reivindicacions dels treballadors/es de l’Ajuntament. També vam treballar en la democratització i activació del
col•legi de funcionaris de l’Administració de tota Catalunya.
La participació de la nostra secció en la comissió negociadora ha
ajudat de manera decisiva en la consecució dels objectius dels
treballadors i treballadores, la negociació dels convenis, el procés
de requalificació del personal, la regularització dels contractes i la
remunicipalització dels serveis. També hem afegit la lluita per garantitzar la igualtat entre dona i home i la lluita per garantitzar els
drets LGTBI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Tráns i Intersexuals).
QUI CONFORMA L’EXECUTIVA
El passat 26 de novembre de 2014 es va celebrar la IX confe
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rència sindical, on els responsables (prèviament escollits als seus
àmbits) del Sector Integral, Isabel Vallejo, el responsable del sector de Guàrdia Urbana, Juan Carlos González i el responsable del
sector de Bombers, Pere Martínez van assistir a l’elecció de la
candidatura que encapçalava Maria Rosa Tomás, que va ser escollida amb el 100% del recolzament dels col•lectius.
L’abril del 2015 es van celebrar les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Barcelona, Organismes
Autònoms i Ens instrumentals,
on vam aconseguir els millors resultats dels últims 22 anys. Sent
el sindicat majoritari a la Mesa
General i al Comitè d’Empresa de
l’Ajuntament de Barcelona i sent
els únics representats en 7 dels 18
Organismes Autònoms.
La nostra executiva esta formada
per les següents persones:
-Secretaria d’Organització i Finances: Ana Bonilla
-Secretaria d’Acció Sindical i Afiliació: Laura Urrea
-Secretaria de Salut Laboral: Sebatián Laporta
-Secretaria de les Dones: Maria
Rosa Tomás
-Secretaria de Formació: Yolanda Anguita
-Secretaria d’Oferta Pública i Promoció: Lluis Sobrevia
-Secretaria d’Assessorament Jurídic: Jaime Berdonces
-Secretaria de Comunicació, Xarxes Socials i Premsa: Maria Eugènia Valero
QUIN NIVELL D’AFILIACIÓ TENIM A
L’ADMINISTRACIÓ
Actualment CCOO té una afiliació a l’Ajuntament de Barcelona
d’uns 1000 treballadors/es amb presència d’uns 60 delegats/es
sindicals. Som el sindicat majoritari a la Mesa General i al Comitè
d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona, sent els únics representants en 7 i majoritaris en 3 dels 17 Organismes Autònoms.
ACTIVITAT I OBJECTIUS IMMEDIATS
Avui en dia la missió de la nostra Secció Sindical és lluitar per
la transformació social, la millora dels serveis a la ciutadania, la
defensa i recuperació dels drets laborals perduts i la millora dels
nous, mostrant oposició a qualsevol autoritarisme de l’Administració.
Com a sindicat de classe, des de la participació de la nostra afiliació, sempre tenint com a base els criteris d’igualtat, transparència
en els processos i en la presa de decisions, fomentant la comunicació interna i externa, creiem en el que fem, volem reforçar
el paper del sindicat i créixer en afiliació, transmetent il•lusió i
generant confiança.
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Imatges de la secció
sindical de l’Ajuntament
de Barcelona
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CCOO i el comitè d’empresa de Mina
Pública d’Aigües de Terrassa, SA
demanen un compromís per l’ocupació
i el manteniment de les condicions laborals
concretament el dret al fet que l’actual plantilla de
la empresa subministradora. Mina Pública d’Aigües
de Terrassa, així com la futura empresa responsable
de la gestió del servei mantingui la plantilla, és a dir,
l’ocupació actual així com les condicions laborals, socials i salarials; sigui quin sigui el tipus de gestió, tant
si és directa com indirecta. Per a això és necessari garantir la subrogació de la actual plantilla, mantenint
la mateixa estabilitat que avui tenen com a mínim, o
fins i tot millorant i reforçant aquesta estabilitat en el
CCOO ha tramés als diferents grups municipals la següent cas que hi hagués oportunitat certa.
Davant el debat obert sobre una possible reversió del model
de gestió del servei, demanem que es garanteixi un compromís explícit i real del manteniment i l’estabilitat dels llocs de
treball, del manteniment dels drets i condicions socials, de
qualitat i de seguretat de tota la plantilla, d’acord amb el vigent conveni col·lectiu de treball de l’empresa Mina Pública
d’Aigües de Terrassa, SA per als seus treballadors afectats
per l’activitat de captació, elevació, conducció, tractament i
distribució d’aigua.
proposta de resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER EXIGIR EL
MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ PRESENT I
FUTURA, AIXÍ COM LES CONDICIONS LABORALS, SOCIALS I SALARIALS, DE LA PLANTILLA DE MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S.A.

Dit l’anterior, no s’entendria que una decisió política
d’aquesta índole, pogués donar com a resultat algun
tipus de minva present o futura per a l’estabilitat i
condicions d’una plantilla de professionals que han
demostrat sobradament el seu bon fer i la seva professionalitat, al servei de l’aigua; més encara quan el
que venim a plantejar en aquesta proposta de resolució és perfectament compatible amb la decisió que es
pugui prendre sobre si la gestió és directa o indirecta.

XXXXXXXXXXXX, portaveu del grup municipal
XXXXX d’acord amb el que estableix els articles 57.4
i 73 del Reglament Orgànic de l’Ajuntament de TeEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA
rrassa, presenta la següent proposta de resolució al
ACORDA DONAR SUPORT A LA PROPOSTA PREPle d’aquesta Corporació.
SENTADA, EN NOM DELS TREBALLADORS DE
L’EMPRESA MINA PÚBLICA DE TERRASSA,
PER CCOO :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
PRIMER: Compromís de mantenir l’ocupació de
l’actual i futura plantilla de l’empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.: Això es concreta amb
el manteniment, com a mínim, de les condicions laborals, socials i salarials recollides en el conveni
col•lectiu d’aplicació i el contracte laboral fix de tota
la plantilla, en el pròxim procés de concessió del servei de subministrament d’aigua de la ciutat de Terrassa, sigui quin sigui el tipus de gestió que es decideixi,
Entenent i fins i tot compartint, que ja hi ha un procés
tant si es de gestió directa o de gestió indirecta.
on es debatrà i es decidirà el tipus de gestió del servei
de subministrament de l’aigua potable, en el qual s’ha
de garantir l’accés de la ciutadania a un bé essencial
com és l’aigua, en les millors condicions de subministrament. Entenem que el dret a un servei essencial no
està en col•lisió, ni té perquè impedir el dret al treball,
El proper 31 desembre 2016 finalitza la concessió de
l’explotació del subministrament del servei d’aigua
a la ciutat de Terrassa. Fruit de la finalització de la
concessió, s’ha obert un procés de debat sobre el tipus
i model de gestió que ha de regir el subministrament
del servei a partir del proper any. Procés que es situa
en clau de gestió directa o gestió indirecta.
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RECUPERANT LA MEMÒRIA
HISTÒRICA

La Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Sabadell
va organitzar el passat cap de setmana dos actes commemoratius de la vaga general de Sabadell del febrer de 1976,
conflicte que va comportar la caiguda del darrer alcalde
franquista, José Burull.
El dissabte 9 d’abril es va fer un taller de pancartes a la plaça
del Doctor Robert de Sabadell.
I el diumenge 10 d’abril, a les 10 h, es va realitzar una caminada-manifestació des de la plaça del Doctor Robert de
Sabadell fins l’Ermita de Sant Julià d’Altura, per rememorar
la manifestació que es va produir el 1976 després d’una assemblea feta a l’ermita per preparar la vaga general que va
aturar la ciutat.
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