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editorial
Les seccions sindicals de CCOO, UGT i CATAC al Centre
Penitenciari Lledoners convoquen a una concentració el dia
13 d’octubre de 2009
En protesta per:
1. El greu dèficit de personal al C.P.Lledoners i a la resta
de centres penitenciaris catalans.
2. La irresponsabilitat del Departament de Justícia d’obrir
centres sense els mitjans necessaris.

PER LA NOSTRA SEGURETAT!
FEM-NOS SENTIR!
El dia 13 d’octubre a les 13.00 h davant la porta CP Lledoners

CCOO de Catalunya alerta que continua la destrucció
d’ocupació per sobre del conjunt de l’Estat espanyol
L’acabament de la temporada turística fa disparar l’increment de l’atur a Girona i
Tarragona
El mes de setembre passat es va tancar
amb una xifra de 531.352 persones registrades com a aturades a les oficines del
Servei d’Ocupació de Catalunya, el que
suposa un increment interanual del 50%
(177.137 aturats i aturades més).
Catalunya és la segona comunitat autònoma que encapçala l’augment de l’atur amb
un creixement interanual de l’atur superior
a la mitjana de l’Estat Espanyol, concretament en més de 8 punts percentuals.
Respecte a les xifres del mes d’agost la
situació continua sent prou dolenta amb un
increment del 2,3% de les persones aturades.
El sector que més incrementa l’atur continua sent la construcció amb un creixement
del 85,3% (42.557 persones aturades
més), seguit dels serveis amb un augment
interanual del 47,7% (99.039 aturats i aturades més). Tot i que la indústria disminueix lleument respecte al mes anterior,
observem que són els serveis els que més
augmenten el seu nombre d’aturats i aturades, sobre tot a la província de Girona.
Lleida continua sent la província que més
incrementa interanualment les seves persones en situació d’atur en més d’un 60%,
mentre que la resta de demarcacions ho
fan al voltant del 50%.

Per sexe, els homes continuen sent el
col•lectiu majoritari en el registre d’atur
català amb un 52,9%, davant un 47,1% de
dones a causa de la destrucció d’ocupació
que encara experimenta el sector de la
construcció. L’atur masculí continua incrementant-se el doble que l’atur femení amb
107.684 homes més respecte a l’any anterior (62,2%), mentre que les dones ho fan
en un 38,4% (69.453 dones més).
La destrucció d’ocupació comença a afectar amb més força a les persones autòctones, alentint-se lleugerament el creixement
de l’atur entre les persones immigrades.
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Tothom té receptes per sortir de la
crisi, les més amplificades als diferents mitjans de comunicació ens parlen dia si i altre també de la necessària reducció de costos ja sigui pagant
menys a la seguretat social i com no
en matèria de personal.
Ens parlen també de reduir costos a
l'Administració evidentment parlen de
personal no pas d'altres coses; parlen
també d'externalitzar encara més els
serveis públics i fan una crítica ferotge
al projecte de pressupostos de l'estat
(CCOO també ha criticat una part d'aquesta proposta pel que fa referència
al possible increment de l’IVA) i demanen dia rere dia una reforma laboral
per aconseguir els seus propòsits de
desregular les relacions laborals. Els
mateixos, però, res han dit de les jubilacions milionàries dels banquers.
Paradoxalment diferents sectors conservadors i neoliberals reclamen, al
mateix temps, menys estat, menys
regles i menys cobertura social, i una
vaga general, però la pregunta és: una
vaga general contra qui? Que no ens
distreguin ni ens manipulin, que ningú
s'enganyi ni s'equivoqui, no podem
caure en el parany d'abonar avui un
discurs de vaga general quan no hi ha
cap proposta legal de retallada de
drets socials ni laborals.
Cal mobilitzar-se, sí, però per deixar
clar a la patronal espanyola i catalana
i a tots aquells que mantenen els discursos retrògrades, que el sindicalisme de classe mantindrà la bel·ligerància i la pressió necessària per desblocar la negociació col·lectiva, per
defensar el manteniment del poder
adquisitiu, per millorar en les condicions laborals i una major cobertura
social per les persones que es troben
en pitjors condicions.
Per aquest motiu CCOO i UGT convoquen una gran concentració per el
mes de desembre a Madrid, per exigir
a la patronal del desbloqueig de la
negociació col·lectiva, el manteniment
del poder adquisitiu dels treballadors i
les treballadores i el compliment dels
acords.
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El col·lectiu de persones amb
nacionalitat estrangera constitueixen un 20,4% del total de
persones aturades. L’atur registrat de les persones immigrades
ha experimentat un increment
del 77,6% entre els mesos de
setembre de 2008 i 2009, percentatge que es tradueix en 47.406 persones immigrants més.
Les dades de contractació publicades pel mes de
setembre continuen reflectint la tendència que experimenta Catalunya a la disminució del total de contractes (-12,8%). Aquest decreixement és molt més intens
en els contractes indefinits, que experimenten una
reducció interanual del -28,8% (-11.967 contractes
menys), davallada per sobre de la registrada a l’Estat
Espanyol.
Al mes d’agost el total
de persones aturades
a Catalunya que estaven rebent una prestació per atur eren
423.112, d’aquestes el 72,9% percebia una prestació
contributiva, el 25,8% un subsidi i un 1,2% la renda
activa d’inserció. La delicada situació de la protecció social es veu
prou reflectida en l’augment tan
significatiu de les persones beneficiàries de subsidi de l’últim any
que han experimentat un increment interanual del 86,2% (50.630 persones beneficiàries més), creixement que també es produeix respecte
al mes anterior.

En aquest escenari CCOO
Catalunya considera necessari:

de

 Garantir i estendre la protecció social a les
persones aturades sense límits, en especial les que ja han esgotat la seva prestació per desocupació.
 Que la patronal desbloquegi la negociació
col·lectiva i aposti per la renovació dels
convenis col·lectius per a poder reactivar
l’economia.

CCOO i UGT convoquen aturades en els transports de viatgers de la província de Barcelona
per l'actitud obstruccionista de la patronal en la
negociació del conveni del sector
Els delegats i delegades sindicals de CCOO i UGT del sector de
transport de viatgers de la província de Barcelona van resoldre, en
l'assemblea celebrada el passat 23 de setembre, rebutjar la postura
intransigent de la patronal per tal de
desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu i convocar aturades del transport de viatgers
de Barcelona, els dies 29 i 30
d'octubre i els dies 12 i 13 de
novembre.
Fa més d'un any que es va iniciar,
a instàncies sindicals, la negociació
del Conveni de Transport de Viatgers de Barcelona i, després de 10
reunions, el discurs tancat i gens constructiu de la patronal ha fet
impossible avançar per arribar a un acord. Des del primer dia l'actitud dels empresaris ha estat la de posar pals a les rodes per desestimar qualsevol acord possible.
Temes relacionats amb el manteniment i millora del poder adquisitiu
dels treballadors així com reivindicacions tan importants per als treballadors del sector, com són les llicències, els permisos il'aplicació
de la llei d'igualtat, han estat rebutjats per la patronal. Tant és així
que, fins i tot, la patronal segueix negant-se a incloure els canvis normatius referents als temps de treball i descans a la conducció, sabent
que no aplicar-ho posa en perill la seguretat dels conductors.
Davant d'aquesta actitud obstruccionista de la patronal, els representants sindicals de CCOO i UGT del sector de transport de viatgers de
la província de Barcelona han resolt prendre les accions de pressió
que consideren necessàries, que culminaran en aturades de tot el
transport de viatgers, regular i discrecional de la província de
Barcelona, els dies 29 i 30 d'octubre i els dies 12 i 13 de novembre.

CCOO guanya les eleccions sindicals a la
Confraria de Pescadors de Tarragona
El passat 1 d’octubre CCOO va guanyar les eleccions sindicals
a la Confraria de Pescadors de Tarragona, per la qual cosa,
amb aquest resultat, CCOO es consolida com sindicat absolutament majoritari en el sector pesquer.

 Que el Govern posi recursos suficients per
a estimular la recuperació econòmica amb
creació d’ocupació i amb polítiques de
suport als projectes empresarials viables.

fsc
la teva federació
http://www.ccoo.cat/fsc
federació de serveis a la ciutadania

La flota d'embarcacions de Tarragona és la més important de
Catalunya, tant des del punt de vista del volum de captures com
per la qualitat del producte que comercialitza per la via de les
confraries de pescadors.
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La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya rebutja els informes de la
Generalitat sobre els periodistes
El Sector de Mitjans de Comunicació de la Federació de
Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya, davant la
notícia que el Govern de la Generalitat ha fet informes
secrets que analitzen l’opinió de diversos periodistes
expressada en articles i la gestió dels mitjans informatius,
vol manifestar:
1. El seu total rebuig i desacord amb aquesta forma d’actuar d’un govern democràtic, ja que recorda massa els
mètodes de control i censura exercits per passats
règims totalitaris.
2. La necessitat que el contingut d’aquests informes es
faci públic per evidenciar la transparència que tot
govern ha de garantir.
3. El compromís del Govern de la Generalitat de no repetir aquest tipus d’actuacions en el futur.

Els professionals de la informació, que estem patint junt
amb tots els altres companys que intervenen en tot el procés d’elaboració i divulgació de les notícies, necessitem
ara més que mai un total respecte a la llibertat d’informació per exercir la nostra tasca social.

Mobilització dels treballadors i Agrupació d’Agents Rurals: Ralli 2009 i altres mals de
treballadores de l’Ajuntament cap... N’ESTEM FARTS!
d’Abrera pel respecte a la negoEn italià hi havia una cançó que deia: “Parole... parole... parole...”, que com ja sabeu
ciació col·lectiva
vol dir “paraules, paraules, paraules...”, les que fa servir el Departament de Medi
L’equip de govern d’Abrera boicoteja el
preacord signat amb la representació sindical.
Desprès de 2 anys de llargues i dures negociacions, amb canvis d’interlocutor polític, es va
arribar finalment a un preacord pel conveni
col·lectiu del personal laboral i funcionaris pels
anys 2008/2011.
Al juliol de 2009 es va signar el preacord, que
poc després va ser ratificat per unanimitat per
l’assemblea de treballadors i treballadores.
Una setmana desprès, i poc abans d’iniciar les
vacances d’estiu, l’alcaldia va comunicar al
comitè i als/les delegats/des de personal que
trencava l’acord perquè no podien assumir els
costos i va proposar renegociar una nova plataforma.
Davant d’aquesta agressió a la negociació
col·lectiva, el personal de l’Ajuntament d’Abrera

“COMPLIU ELS ACORDS SIGNATS”

va decidir mobilitzar-se i assistir al ple de setembre amb pancartes de protesta:
Fins que no s’arribi de nou a la normalització de
les relacions laborals i s’apliquin els acords signats, continuaran les accions de protesta contra
el consistori.

federació de serveis a la ciutadania

Ambient i Habitatge cap al Cos d’Agents Rurals. Paraules que massa sovint, quasi bé
sempre, se les emporta el vent més esquifit.
Dons bé, si tenim en compte que encara
alguns companys no han cobrat el que li
deuen del ralli 2008, ja veurem en que queden les promeses del DMAH pel Ralli 2009
de compensar els canvis d’horari, les hores
extres, les dietes i les compensacions horàries dels agents que com cada any van
intentar que el dany fet al medi ambient
sigui el menor possible.
Com sempre, ja es van detectar “errors involuntaris” agafant bona part de la jornada de
descans d’alguns agents.
Quan al tema de les vacances denegades, alguns companys les tenen denegades per
escrit, d’altres verbalment, i d’altres remuguen perquè van canviar les dates i ara resulta que era innecessari... Uns fan igualment vacances i altres ja veurem què fan, a més
de tenir una opinió força interessant i encertada envers tot aquest enrenou i els que ho
van muntar.
Diuen que si vols dieta has de parar a menjar; llavors si pares et treuen una hora extra.
És FALS dir que per tenir dret a dieta s’hagi de parar: només s’ha de fer un horari de
treball concret, i prou. Sembla que no tenen prou amb el que CCOO ja els ha recordat
altres vegades: que el DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del
servei diu molt clar i català:
Article 11 Criteris per a l’acreditació i el càlcul de les dietes
11.1 Les comissions de servei indemnitzables han de tenir una durada mínima de 5
hores. Es té dret a percebre dietes de manutenció i allotjament en els casos següents:
a) Les comissions que s’inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 16
hores s’indemnitzaran amb l’import corresponent de la manutenció de dinar.
b) Les que s’inicien igual o després de les 14 hores i finalitzen després de les 23 hores
s’indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de sopar.
c) Les que s’inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 23 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de dinar i de sopar.
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"Poètiques de resistència, somnis de llibertat" al
Palau Sant Jordi de Barcelona

Per recuperar la dignitat i els
drets a l’ONCE
CCOO es mobilitza per la dignitat i els drets
en l'ONCE el 14 d'octubre

Homenatge a les persones represaliades
L’Àmbit de Cultura de CCOO de Catalunya dóna suport a l’acte d’homenatge
Poètiques de resistència, somnis de llibertat, que tindrà lloc el proper 14
d’octubre, a les 21 h, al Palau Sant Jordi (Av. de l’Estadi, s/n, de Barcelona).
Poètiques de resistència, somnis de llibertat és un homenatge als nostres conciutadans,
dones
i
homes, que van lluitar
contra la dictadura
franquista i per la
democràcia i els drets
nacionals
de
Catalunya, molts dels
quals hi van pagar un
preu ben alt: anys de
presó, tortura, repressió, persecució i fins i
tot la mort.
Josep M. Pou, Lluís
Homar, Juan Diego,
Juan
Echanove,
Julieta
Serrano,
Mercè
Sampietro,
Joan Manuel Serrat,
Francesc Pi de la
Serra i l'Orfeó Català
ens recordaran alguns
dels poemes i les cançons que en boca del poble van esdevenir lemes i himnes d’aquell combat.
Podeu recollir les vostres invitacions a l’Associació d’Expressos Polítics o a la
Secretaria de Formació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, de Barcelona), de dilluns a dijous, de 10 a 13 h i de 17 a 18 h, i
divendres de 10 a 13 h.

El sindicat demana la participació i suport de tot el
personal en aquest acte,
el primer d'una mobilització sostinguda que es
mantindrà mentre la
direcció de l'ONCE no
s’assegui a parlar i modifiqui la seva política antisocial.
La pèrdua de la dignitat i dels drets del personal
de l'ONCE la concreta CCOO en:
-

La imposició d'una "doble escala salarial" per
al personal de nova contractació que passarà
a cobrar un 30% menys de salari, a partir de
l'1 d'octubre i pel XIV conveni col·lectiu firmat
per UTO-UGT, constituint una discriminació,
que afectarà particularment el personal venedor de nou ingrés.

-

El tancament generalitzat d'agències administratives, amb minva de la presència institucional i de la proximitat a la seva afiliació en
ciutats i pobles i impacte en les condicions
laborals i de l'ocupació|ús del personal de les
mateixes.

-

La no renovació de contractes a dotzenes
d'afiliades i afiliats de l'ONCE situats en el
que denominen "baixa rendibilitat", amb la
consegüent incertesa personal i, en el seu
cas, familiar, així com la fallida del compromís
institucional d'integració laboral de les persones cegues.

-

Els acomiadaments disciplinaris realitzats
contra molts venedors i venedores situats en
la que denominen "baixa rendibilitat" o amb
problemes de liquidació derivada, en moltes
ocasions, de problemàtiques addictives, desarrelament social o descontrol econòmic,
sense donar-li cap tractament social a la problemàtica, com correspondria a la missió institucional de l'ONCE.

-

La implantació d'un sistema de "copagament"
per a la prestació sanitària complementària
(SANITAS) al sistema de Seguretat Social,
com a forma de recuperar per l'empresa una
altra part substancial dels fons destinats a l'exigua acció social del conveni.

-

La previsió (Ofici Circular 30/2009) de suprimir un 50% dels quioscs amb vendes inferiors
a 2.390 euros setmanals, en la situació dels
quals es troba la gran majoria dels mateixos.

Oferta de Formació Sindical 2009-2010
L'oferta de formació sindical està adreçada a totes les persones vinculades a la nostra organització, des d'aquelles que s'hi acaben d'incorporar,
fins a les qui han d'assumir responsabilitats en els organismes de direcció.
IMPORTANT: Per poder-hi participar, s'haurà d'emplenar, obligatòriament, la fitxa d'inscripció i enviar,
juntament amb una fotocòpia del DNI i de la capçalera de la nòmina, al núm. de fax: 933107869
Per veure el conjunt de l'oferta formativa:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/oferta%20fomacio%20sindical.pdf

Fitxa d’inscripcció al Pla de Formació Sindical:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Fitxa%20formació%20sindical%202009.pdf
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La defensa de la teva dignitat i els teus drets
és també cosa teva.
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Gran participació dels treballadors i treballadores en la 2a jornada mundial
pel treball digne
Una recessió que pot suposar una
pèrdua de 50 milions de llocs de treball i condemnar a la pobresa 200
milions de persones a tot el món. La
lluita per la universalització del treball
digne passa per l’exigència de polítiques que permetin enfrontar-se a la
crisi i mantenir i crear ocupació.

El passat 7 d’octubre es va produir
amb èxit la 2a Jornada Mundial pel
Treball Digne organitzada per la
Conferència Sindical Internacional
(CSI) I, CCOO de Catalunya va participar amb una gran concentració de
treballadors i treballadores a la Plaça
de Sant Jaume de Barcelona.
Enguany, la Jornada Mundial pel
Treball Decent se centrava en la greu
crisi econòmica que està amenaçant
el lloc de treball i el futur de les persones en tot el món i que ha estat
precedida per dècades de desregularització, ambició i grans beneficis per
a una petita minoria, responsable de
la pitjor recessió viscuda en el planeta.

El treball decent no és una idea abstracta, sinó una necessitat real i una
demanda molt concreta dels treballadors en tot el món. El recurs més
valorat de la humanitat ha de ser el
capital humà, i per això és fonamental protegir-ho mitjançant un treball
decent a tall de carta de drets dels
treballadors.

En aquesta nova mobilització, les treballadores i treballadores van reclamar els objectius del sindicalisme
internacional democràtic i de classe
per avançar en la universalització del
treball
decent,
definit
per
l’Organització Internacional del
Treball com aquell que es realitza en
el respecte als drets fonamentals del
treball amb un salari digne i una protecció social bàsica.
És el moment de prendre posicions
davant la intransigència de la patronal espanyola (CEOE), que ha provocat la ruptura del diàleg social, paralitzant la negociació col·lectiva i bloquejant el desenvolupament de 1.500
convenis al nostre país que afecten
quatre milions de treballadors i treballadores de diferents sectors de la
producció i els serveis.
Cursos de preparació d'oposicions
organitzats per l’FSC en col·laboració
amb AULA ACTIVA

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/
publicitatopos.pdf
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