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DUES GRANS I IMPORTANTS CITES PER DEMOSTRAR
QUE UNS PRESSUPOSTOS D’AJUST I RETALLADES SOLS
GENEREN DESTRUCCIÓ I TENEN UN CARÀCTER
CLARAMENT ANTISOCIAL. QUE HI HA ALTERNATIVES,
QUE HI HAN ALTRES OPCIONS DE POLÍTICA ECONÒMICA

DIA 28 D’ABRIL:
NI RETALLADES NI POLÍTIQUES
D’AJUST NI PRIVATITZACIONS
Lloc de trobada FSC: Rambla Catalunya
amb Diputació a les 11 hores
1er DE MAIG:
ELLS NO TENEN LÍMIT,NOSALTRES
LLUITEM PER ELS NOSTRES
DRETS
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Atès que el contingut de les paraules d’Ignacio
Fernandez Toxo al congrés d’UGT són prou eloqüents,
reproduïm la notícia d’aquestes a modus d’editorial

La gestió de la crisi ha d’estar presidida pel
consens i la generositat, no per la submissió
El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, durant la seva intervenció en l’acte inaugural del
41 Congrés de la UGT, ha denunciat que “l’avantsala
dels règims autoritaris” s’ha basat en el “debilitament
previ d’organitzacions com els sindicats, els partits i
altres, crides a vertebrar la societat “.
Toxo va afirmar que “els mateixos que aplaudeixen que
forces estranyes a la democràcia decideixin governs,
com ha passat a Grècia, Itàlia i potser succeeixi també
a Espanya, també volen ser els qui nomenin els secretaris generals dels sindicats”.
Segons el secretari general de CCOO, es tracta dels
mateixos sectors que donen suport a un Govern que
incompleix el seu programa electoral i que acaba de
posar límit a la possibilitat de la utilització de la jubilació anticipada, impedint que la gent pugui sortir en
condicions assequibles de les empreses. “També són
els que aplaudeixen que la jubilació sigui als 67 anys”,
ha assenyalat.
Per Toxo, és temps de reivindicar el sindicalisme, però
també la democràcia i els seus valors. Així, ha afirmat
que els sindicats no renunciaran a donar “totes les batalles siguin necessàries” perquè la crisi no acabi sent
el brou de cultiu del desmantellament social. “Seria
imperdonable que no s’alcés la veu o donéssim un pas
per lluitar contra això”, ha subratllat.
D’altra banda, el secretari general de CCOO va demanar al Govern que “no descafeïni” la iniciativa legislativa sobre dació en pagament i compleixi la sentència del Tribunal de Justícia de la UE. “És moralment
insostenible una llei hipotecària que condemna a la
gent a Espanya, i sobretot amb efectes dramàtics en
moments de crisi com els que estem vivint, a la pèrdua
fins i tot de la llar familiar en situacions en les que ja ha
perdut la feina, la capacitat de pagar la hipoteca i mentre els bancs se segueixen lucrant a costa del patiment
de la gent “, va afirmar.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS EN PERILL, MITJANS DE COMUNICACIÓ EN
LLUITA
#TotssomACN #TotssomCatRadio #TotssomTV3 #noEREzeta #totssomlaXarxa #totssomBTV

Aquest passat dilluns vàrem viure
una jornada històrica de protesta
i de lluita dels treballadors i
treballadores dels mitjans de
comunicació a Catalunya. En
l’actual context de retallades, no
se salven ni la premsa ni la ràdio
ni la televisió, i bona mostra
d’això han estat l’acampada
que han protagonitzat els
professionals de Catalunya
Ràdio i la jornada de vaga que
han secundat avui la immensa
majoria dels treballadors de
l’Agència Catalana de Notícies
(ACN). A les 22.00 hores de
diumenge, es va donar el tret de
sortida a l’acampada dels treballadors i treballadores de Catalunya Ràdio, una acampada que va culminar ahir, a
les 16 hores, quan els companys del comitè d’empresa van entrar a negociar el nou conveni de l’emissora, en què
l’empresa posa sobre la taula tot un paquet de retallades.
Paral•lelament a aquesta protesta, els professionals de l’Agència Catalana de Notícies van fer tot un seguit
d’accions durant la jornada de vaga d’ahir. Han recorregut diferents indrets de Barcelona, com ara l’avinguda
de la Catedral i el Parlament de Catalunya, on han desplegat una pancarta amb el lema: “No + acomiadaments.
Salvem l’agència nacional”. També van compareixer a les rodes de premsa dels partits polítics amb samarretes on
lluïen l’eslogan #TotsSomACN.
Ja a les tres de la tarda, es van donar cita davant les instal•lacions de Catalunya Ràdio els professionals de
l’emissora, a més de treballadors i treballadores de Televisió de Catalunya, l’Agència Catalana de Notícies, La
Xarxa i El Periódico de Catalunya, on aquesta setmana culmina la negociació d’un ERO que pot comportar el
tancament de la seva rotativa. Tots plegats van envoltar l’edifici de Catalunya Ràdio situat a l’avinguda Diagonal
i l’han “abraçat”, com a símbol de la defensa del model de servei públic dels mitjans de comunicació catalans.
El desmantellament dels mitjans de comunicació no és inevitable!!! #TotsSomTV3 #TotsSomCatRadio
#TotsSomACN #totssomlaXarxa #totssomBTV #noEREzeta

federació de serveis a la ciutadania



digital

federació de serveis a la ciutadania

núm. 99 1ra quinzena abril 2013



digital

federació de serveis a la ciutadania

núm. 99 1ra quinzena abril 2013



digital

núm. 99 1ra quinzena abril 2013

La justícia declara improcedent els acomiadaments de Telemadrid
Segons la sentència del TSJM, que CCOO estudia recórrer davant el Tribunal Suprem, Telemadrid haurà de readmetre les persones
acomiadades o pagar 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats.
Més de 400 treballadors i treballadores de Telemadrid s’havien congregat el dimarts 9 d’abril a les portes del Tribunal a l’espera de
rebre cap al migdia la notícia. El comitè d’empresa ha manifestat que s’alegra de la decisió del Tribunal, encara que hauria preferit que
l’ERO es declarés nul, el que hauria suposat el reingrés automàtic dels treballadors als seus llocs. És ara l’empresa la que decidirà si
readmet o indemnitza, de manera que el comitè exigirà a la Comunitat de Madrid la readmissió de les treballadores i dels treballadors
acomiadats.
Si l’empresa opta, com sembla, per la indemnització, haurà d’abonar un import total d’uns 100 milions d’euros a totes les persones acomiadades, una xifra desorbitada en un context de crisi com l’actual i que hauria de fer replantejar al Govern de Madrid la seva decisió,
tenint en compte que aquest cost repercuteix sobre la ciutadania.
La justícia ha donat la raó als treballadors amb aquesta sentència, el que suposa un revés per les posicions despòtiques del president de
la Comunitat de Madrid, Ignacio González, que ha intentat coaccionar al Tribunal amb constants amenaces, afirmant que una victòria
judicial de la part social comportaria el tancament de Telemadrid.
CCOO seguirà defensant la necessitat d’aquest servei públic de radiodifusió i continuarà mobilitzant fins a aconseguir la readmissió de
tota la plantilla acomiadada de l’ens públic Ràdio Televisió Madrid.
Des de Catalunya seguirem donant suport als companys i companyes de Telemadrid, ara en el recurs contra la sentència, perquè considerem que és la nul·litat de l’ERO el que correspon a aquest cas. #Totssomtelemadrid #totssomtv3 #totssomcatradio #totssomAcn
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Pacte de cooperació entre sindicats del
transport per carretera afiliats a la Federació
Europea
La Federació Europea de Transport (ETF) va aprovar a
Brussel · les, a finals de febrer de 2013 un pacte de prestació
d’assistència transfronterera per conductores i conductors
professionals sindicalitzats que es trobin amb problemes en
països diferents al de la seva residència, en l’exercici de la
seva activitat professional.
A la Federació Europea de Transport, fa temps es venien
discutint les diferents fórmules per generalitzar la
possibilitat d’estendre la prestació sindical més enllà de les
fronteres de cada país, ja que disposa d’afiliació que realitza
transport internacional, és a dir, per a aquelles persones que
estant treballant en un altre país i que els pogués sorgir un
problema, quina seria la forma de poder ajudar-les, i com se
li pot prestar ajuda, tant per la seva sindicat d’afiliació i pel
sindicat del país on es troba.
La possible solució es veia complicada en implicar a
diverses persones i, a més, de comportar despeses, com ara
jurídiques. Així mateix, es plantejava qui serien les persones
encarregades o que responsabilitzarien del problema concret
i de la persona determinada a la qual li sorgeix la dificultat,
amb qui contactar a temps, o la possible dificultat de
l’idioma.
No tots els sindicats disposen dels mateixos serveis, ni
de les mateixes capacitats, però el problema és comú, la
implicació en la dificultats que poden sorgir, parella i les
solucions aportades, de la mateixa intensitat. Per això, des
ETF i després de llargues jornades de discussions, s’aprova
un document base que recull el Pacte d’Assistència.
Aquest pacte respon a la necessitat d’assistir mitjançant
ajuda als conductors professionals afiliats a sindicats
membres de ETF que es trobin amb problemes en països
diferents del de la seva residència en l’exercici de la seva
activitat professional.
Per això, el Pacte recorda que el principi de la solidaritat
és un valor fonamental a la qual tots els afiliats de ETF
s’adhereixen voluntàriament des del moment en què es
converteixen en membres de la mateixa.
Beneficiaris d’assistència sindical transfronterera:
El pacte cobreix l’assistència possible als conductors
professionals que ja són membres de sindicats afiliats a la
ETF.
federació de serveis a la ciutadania

Sobre l’assistència transfronterera per als conductors
afiliats:
Aquest tipus d’assistència requerirà la participació d’almenys
dos sindicats afiliats a ETF: el sindicat al qual estigui afilat el
conductor o conductora, a qui paga la seva quota d’afiliació,
i el sindicat o sindicats del país on s’enfronta al problema,
anomenat en el pacte “el sindicat assistent”. La coordinació
entre els sindicats implicats podrà estar assistida al nivell de
la ETF, si això és necessari.
De tota manera, el desenvolupament d’un pacte i una llista de
contactes està destinat a facilitar la cooperació directa entre
els membres de la ETF en el si de l’esperit dels principis
enunciats a continuació.
Principis
L’assistència frontera es proporcionarà sobre la base dels
principis següents:
1. Un afiliat o afiliada d’un membre d’ETF és un membre de
la família de la ETF i per tant, ell o ella ha i podrà beneficiar
d’una assistència subministrada per qualsevol sindicat de la
família de ETF.
2. Es tracta, sobretot, d’una cooperació entre sindicats i
conseqüentment, tots els contactes derivats d’aquest tipus
d’assistència s’efectuaran a través dels mitjans sindicals.
3. El “sindicat assistent” haurà de prestar una ajuda de
“primers auxilis” el conductor. Qualsevol altra forma
d’assistència, si es tracta d’un ajut a mitjà o llarg termini
(per exemple, qüestions) es proporcionaria dins el marc d’un
acord pactat amb el “sindicat assistent”.
4. El sindicat del conductor acordarà amb el sindicat assistent
el tipus d’assistència requerida i els serveis que impliqui, per
tal d’assegurar que el “assistent” disposa de capacitat per
donar el suport necessari.
5. En els casos en què aquesta assistència impliqués costos
i despeses, aquests seran objecte d’acord i seran definits per
endavant amb el sindicat del conductor o conductora.
6. En principi, els costos seran coberts pel sindicat al qual se
li paga la quota d’afiliació
7. En els casos en què l’assistència jurídica necessités
contactes entre el conductor, advocats, assessors legals,
etc., Es faran únicament a través dels mitjans dels sindicats,
d’acord amb l’esmentat principi 2.
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MOBILITZACIÓ DELS TREBALLADORS DE PORTS DE L’ESTAT
El dia, 4 d’abril, els treballadors del port de Barcelona van realitzar una aturada de dues hores de 7 a 9 del matí,
Fa gairebé un any (juny 2012), PORTS
DE L’ESTAT (Ministeri de Foment) i
els sindicats majoritaris, CCOO, UGT
i CIG, van signar l’Acord parcial de III
Conveni col·lectiu de ports de l’Estat.
El Ministeri d’Hisenda (CECIR) ha
vetat el conveni col·lectiu signat pel
Ministeri de Foment i els sindicats,
deixant desprotegits i sense marc
convencional de referència totes les
autoritats portuàries.
Això suposa que més de 5.000
treballadors i treballadores de tots
els ports estatals no tindran conveni
col·lectiu a partir del 8 de juliol, ni
acords d’empresa. Aquesta greu situació suposa eliminar de cop un conveni col·lectiu que ha recollit més de 30 anys de
negociació col·lectiva, passant a tenir en totes les autoritats portuàries com a única referència legal en les relacions laborals
les normes de mínim dret necessari -Estatut dels treballadors-(segons un informe de l’advocacia de l’Estat).
Aquesta gravíssima pèrdua de drets i condicions laborals per la manca de voluntat política del Ministeri d’Hisenda d’aprovar
allò acordat i signat amb el Ministeri de Foment significa una manifesta provocació contra tots els treballadors i treballadores
de les autoritats portuàries, i trenca la pau social que durant dècades s’ha estat gaudint en els ports estatals.
Els treballadors i treballadores de l’Autoritat Portuària de Barcelona han patit, en els últims 4 anys, una pèrdua de més del
25% del salari i un 10% de reducció de plantilla, mentre observen que el sistema portuari ha tingut un benefici net de més
de 200 milions d’euros en l’últim any.
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Els bombers es mobilitzen
Més de 200 bombers de la Generalitat van realitzar una bicicletada per manifestar el seu rebuig a les retallades i posar de
manifest que aquestes poden posar en risc la seguretat dels professionals del cos en la campanya forestal d’enguany.
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L’aigua no és un bé comercial, sinó un bé públic!:
Ja es pot signar la iniciativa a la Xarxa! Passa la
veu.
News Splash n ° 8: Ja és possible recollir signatures en línia
Doncs bé, ha arribat l’hora d’intensificar la campanya i difondre la notícia que està oberta la fase de signatura en línia.
Recordem les tres demandes de la FSESP. Es exhorta la Comissió Europea a:
garantir uns serveis d’aigua i sanejament per a tots els ciutadans;
mantenir els serveis d’aigua al marge de les normes del mercat interior;
augmentar els esforços per materialitzar l’accés universal a l’aigua i sanejament.
Aquest és el missatge que demanem que subscriguin els ciutadans de la UE. Els ciutadans i organitzacions extracomunitàries poden contribuir amb una declaració de suport o el logotip de la seva organització, i promovent aquesta campanya a
les seves xarxes.
Necessitem la vostra ajuda per arribar a tots els ciutadans a Europa. Demaneu a amics, familiars i companys que signin el
text i passin l’veu. Les nostres demandes es tindran en compte únicament si es recullen un milió de signatures vàlides. A la
pàgina https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=es s’indiquen les dades personals amb què es registrarà la signatura, d’acord amb el que estableix cada Estat membre i sense els quals no es validarà la signatura.
La campanya es va posar en marxa el juny amb una àmplia programació en diversos països. A Espanya, Itàlia, Alemanya,
Bèlgica, Finlàndia, Suècia i Lituània, ja s’han recollit milers de signatures en paper.
Ha arribat per fi el moment de la signatura en línia que, en altres països, porta temps esperant. Amb la signatura d’aquesta
primera Iniciativa Ciutadana Europea, exigiu l’aplicació del dret humà a l’aigua i el sanejament. Promoveu la campanya a
les seves xarxes ia través de tots els mitjans disponibles: Facebook, Twitter, correu electrònic, reunions, butlletins i revistes.
Aquesta campanya és una eina per aconseguir un compromís amb el dret humà a l’aigua i el sanejament Aquesta és una
eina perquè, a la Comissió Europea, es doni un canvi d’enfocament i que al mercat i la competència s’anteposin el gaudi
de drets i la prestació de serveis públics. La seva finalitat és la consecució de
l’accés universal (i global) a l’aigua i sanejament, i la preservació dels limitats
recursos hídrics públics per les generacions futures.
El dret a l’aigua i el sanejament com a dret humà
L’aigua no és un bé comercial, sinó un bé públic!
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Les retallades en les Administracions Públiques perjudiquen més a les
dones

Un recent informe de la Federació
Sindical Europea de Serveis Públics
(FSESP), formada per vuit milions
de treballadors i treballadores del
sector públic, organitzats en més de
275 sindicats, mostra com les mesures
d’austeritat estan perjudican en major
mesura a les dones.

A tot Europa, rebaixar salaris i retallar llocs de treball en el sector públic ha estat la resposta dels governs a la crisi financera.
Aquestes retallades estan menyscabant el nivell de vida i perspectives de futur de milions de treballadors i treballadores del
sector públic, amb un impacte desproporcionat en les dones. En matèria d’ocupació les retallades en l’ocupació femenina
van ser un 2% més alts que en l’ocupació masculí.
Per exemple, de 2008 a 2012, a la República Txeca l’ocupació de les dones en l’Administració Pública es va reduir en un
1,9%, mentre el del homes ho va fer en un 0,7%, a Grècia es van destruir 32.500 llocs de treball ocupats per dones i 14.500
per homes. A Irlanda, 8.900 dones es van quedar sense feina, mentre l’ocupació masculí va créixer en 600 llocs.
Però no només les retallades afecten a l’ocupació. Les retallades també afecten les condicions d’ocupació. Segons l’informe,
a més que els salaris de les dones ja de per si són inferiors, els actuals retallades s’han acarnissat amb els salaris de les dones
més que amb els dels seus companys. A Romania, per exemple, a un salari femení inferior al masculí cal sumar la rebaixa
d’un 14,5%.
Davant les dades que aporta l’esborrany preliminar de l’informe la FSESP reclama la reversió d’aquesta tendència negativa
en la promoció de l’ocupació i de la igualtat pel que
va plantejar una sèrie de reptes i propostes en la seva
declaració del passat 8 de març, Dia Internacional de les
dones.
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CCOO critica que ADIF vulgui dividir en dues societats abans de
finalitzar 2013
CCOO ha anunciat que un dels objectius imposats per ADIF als seus treballadores i treballadors és aconseguir que l’empresa ferroviària es divideixi en dues societats abans de finalitzar 2013. Per al sindicat,
aquesta mesura s’adopta per disfressar el deute i que no computi com a deute de l’Estat.
La divisió preveu que dues societats acullin dos tipus d’activitat: la que podria
anomenar activitat “rica”, com és la d’alta
velocitat, amb una ràtio de cobertura del
52 per cent, i l’activitat “pobre”, relativa
a la xarxa convencional, amb una ràtio de
cobertura del 33 per cent.
Per a la plantilla, part del salari variable
d’aquest any dependrà que s’aconsegueixi
aquesta divisió. Per això, CCOO ha demanat una reunió urgent del Comitè d’Empresa per pronunciar-s’hi, i afegeix que fins
ara aquesta mesura no s’havia confirmat
amb rotunditat, però que segueix la dinàmica del RD Llei 22/2012, on es preveu la
segregació de Renfe a quatre societats.
“L’excusa és l’exigència del Sistema Europeu de Comptabilitat (SEC), que reclama a
la companyia pública que almenys la meitat dels seus ingressos ho siguin per vendes al mercat-per no computar seu deute
com a deute de l’Estat-, cosa que amb l’actual configuració no han aconseguit assolir, ja que els ingressos que li arriben a
ADIF l’Estat no es consideren ingressos de mercat “, opinen des de CCOO.
En definitiva, CCOO considera que no es tracta de millorar la gestió i abordar el futur de l’empresa amb fortalesa, sinó
d’utilitzar un ardit legal sense altre sentit de tapar deficiències en la gestió i disfressar el deute, perquè aquesta no computi
com a deute l’Estat.
El secretari general del sector ferroviari estatal de CCOO, Manuel Nicolás Taguas, ha anunciat que “es va a recórrer a les
vies legals per intentar evitar el que sembla, sens dubte, una estratègia més de debilitament de l’empresa pública per facilitar l’entrada del capital privat, cosa que en el marc de la Federació Europea de Treballadors del Transport (ETF) ja es va
rebutjar, en moltes ocasions per la pràctica del dúmping social ‘”.
A més, Taguas ha recordat que la reducció, el 2013, del pressupost per a inversions ferroviàries en un 19% respecte al 2012,
i d’un 58% des de 2010, no és un bon auguri per consolidar un ferrocarril de qualitat, que equilibri l’accés de la ciutadania
de totes les regions amb un mínim de garantia de qualitat, seguretat i equitat.
D’altra banda, CCOO recorda que a França i Alemanya, que són els països europeus amb major potència de gestió ferroviària, l’Administració pública d’ambdós països ha mantingut la qualitat del servei mitjançant la influència de les empreses
públiques, que estan contractant més treballadores i treballadors.
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Vaga parcial a l’empresa AUTEMA els dies 19, 26 i 30 d’abril contra
el bloqueig de la negociació del
conveni
A causa del bloqueig del procés negociador del conveni
col·lectiu i la intenció de l’empresa de realitzar diferents
acomiadaments, es convoca una vaga parcial de l’empresa
AUTEMA, que gestiona l’autopista de Terrassa a Manresa,
per als dies 19, 26 i 30 d’abril, en horari de 7 a 9 hores, a les
estacions de peatge i àrees de manteniment, i de 9 a 11 hores a
les oficines de l’empresa.
Desitgem que la situació es pugui desbloquejar en la mediació
amb el Tribunal Laboral de Catalunya del proper dia 16 d’abril, i
si no és possible els treballadors i les treballadores de l’empresa
mantindran la convocatòria de vaga.
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