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25 de novembre: Dia Internacional per a l'eliminació de la
violència contra les dones
El proper 25 de novembre celebrem el Dia El total és de cinc-centes vint-i-tres dones
internacional per a l'eliminació de la vio- assassinades, només durant aquests sis
anys, en un país desenvolupat del segle
lència contra les dones.
XXI.
L’FSC-CCOO que està per eradicar totes les
violències de la nostra societat, considera
que totes elles han de ser tractades amb el
mateix rigor i, en aquest cas, quan s'està
parlant de tantes dones assassinades, el
rigor ha de ser absolut. El sindicat no pot
permetre que hi hagi persones assassinades de primer nivell i persones assassinades
de segon nivell.
Per tot això l’FSC serà exigent en temes tant
importants com: reclamar la posada en
marxa definitiva del plans d’igualtat en les
administracions públiques; responsabilitat a
la representació empresarial per negociar
plans d’igualtat; millora dels mètodes assistencials cap a la víctima de violència de
gènere; un estricte compliment de tots els
drets econòmics i sociolaborals, aprovats en
la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, etc.

Des de l’FSC-CCOO estem entestats en
denunciar la gran quantitat de dones assassinades durant tants anys i el poc compromís social que aquest problema genera.
L'any 2003 van ser assassinades norantavuit dones; el 2004, noranta-quatre; el 2006,
vuitanta-quatre; en el 2007, vuitanta-sis; el En definitiva volem que es faci realitat l’eslo2008, noranta; i en el que va de 2009, sei- gan:
xanta-tres dones.
davant la violència, tolerància zero

Massiva resposta dels treballadors i les treballadores del
sector de transport de viatgers per carretera de la província de
Barcelona.
Malgrat els intents de la patronal de dividir a les plantilles, malgrat els intents de
fer fracassar la vaga, els treballadors i les
treballadores del sector han donat una
resposta massiva amb un seguiment del
100 % de la vaga, i el compliment dels
serveis mínims.
Els treballadors i les organitzacions sindicals convocants de la vaga insten, una
vegada més, a la patronal i als sectors
més intransigents d’aquesta, que se
sumin al seny i s’oblidin de les actituds provocadores, antisocials i antisindicals que ens
recorden a altres èpoques i moments, i treballin per la solució del conflicte que passa per
cercar un acord que sigui satisfactori.
Felicitem al conjunt dels treballadors del sector per la seva resposta que de ben segur es
mantindrà durant la resta de jornades de vaga convocades.

federació de serveis a la ciutadania

núm. 12

editorial
EL DIA 12 DEL MES 12 A LES 12
TOTS I TOTES A MADRID, PLANTEM CARA A LA CRISI
-

-

-

-

-

Davant el bloqueig de la patronal
a la negociació dels convenis
col·lectius i el diàleg social.
Davant els abusos d'empresaris
que tracten d'aprofitar la crisi per
destruir ocupació i retallar els
drets dels treballadors i les treballadores.
Davant els intents de la patronal
per imposar l'acomiadament lliure.
Per una acció decidida i real dels
governs per tal de dinamitzar els
sectors econòmics i el consum.
Per garantir la protecció social de
les persones que han perdut el
lloc de treball.

12 de desembre - Manifestació a
Madrid (12.00 h. - Atocha)

3 de desembre - Manifestació a
Barcelona (18.00 h. - Ronda Sant
Pere)
Davant d’aquestes importants convocatòries, cal una presència important
dels companys i companyes de la
Federació de Serveis a la
Ciutadania. De tots els sectors i
empreses, des de les administracions públiques, de transport o del
sector gràfiques on la crisi està sent
especialment dura i colpidora, fins a
les empreses de mitjans de comunicació on la crisi l’estant pagant els
treballadors i les treballadores del
sector mentre que els grups empresarials només pensen en altres
maneres de fer negoci a costa de
reduir plantilla i sous.
No podeu faltar, perquè la crisi no
l'hem de pagar els treballadors i
les treballadores!
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Homenatge a Quintín Cabrera
El proper 26 de novembre CCOO del
Barcelonès organitza en el Centre
Artesà Tradicionarius, un concert
d’homenatge a Quintín Cabrera, que
ens va deixar després d’una llarga
malaltia el passat 12 de març.
Quintín va ser militant de primera
hora de Comissions Obreres, responsable de Cultura de la Unió de
Barcelona i conductor durant anys
dels programes musicals de Ràdio
Obrera, l’emissora de CCOO.
El concert es farà a les 21:30 h en el
Centre
Artesà
Tradicionàrius,
Travessia de Sant Antoni, 6-8, de
Barcelona

Conferència:

Costos socials

CCOO de Catalunya alerta que les dades de destrucció
d’ocupació, no fa preveure una imminent sortida de la crisi
El mes d’octubre es va tancar
amb una xifra
de 543.603 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya, el que suposa un
increment interanual del 43,8% (165.604 aturats i aturades més).
El sector que més incrementa l’atur continua
sent la construcció amb un creixement interanual del 72,4% seguida dels serveis amb un
augment del 41,6% . També s’ha de fer un
esment de la destrucció d’ocupació de les persones immigrades, que ha estat lleugerament
superior, i que es situa en un 21,3% del total de
la població.
Quant a la contractació, segons dades publicades pel mes d’octubre, continuen reflectint la

tendència que experimenta Catalunya a la disminució del total de contractes (-14,4%).
Aquest decreixement és molt més intens en els
contractes indefinits, que experimenten una
reducció interanual del -34,3%.
Durant el mes de setembre el total de persones
aturades a Catalunya que estaven rebent una
prestació per atur eren 417.434. D’aquestes, el
70,4% percebia una prestació contributiva, el
28,3% un subsidi i un 1,3% la Renda Activa
d’Inserció. Hi ha un 21,4% del total de persones registrades com a aturades que no estan
percebent cap tipus de prestació.
Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya
considera que cal exigir que el Govern posi en
marxa les mesures de caràcter urgent que els
agents socials proposem en el marc de la concertació social a Catalunya, que es garanteixi
una prestació econòmica a les persones que
no tenen ingressos i que es garanteixi la protecció social a les persones aturades.

de la masculinitat tradicional
El proper dia 24 de novembre, a les
10 h del matí, a la sala d'actes de Via
Laietana, 16, tindrem una conferència en la qual Daniel Gabarro, membre de l'Associació Homes Igualitaris
(www.homesigualitaris.cat), i una
membre de la Plataforma Unitària
contra les Violències de Gènere
(www.violenciadegenere.org).

Una transició justa per als treballadors No a la retallada dels
pressupostos en políenfront del canvi climàtic
tiques socials

Ens parlaran dels costos de la masculinitat tradicional, el més sagnant
de tots la violència masclista, i de la
necessitat social i personal de l'home
actual de transformar-se, i d'arribar a
nous tipus de masculinitat.

Els sindicats, que van participar en la Conferència del dia 2
de novembre com a observadors, van demanar als líders
mundials que l'acord que surti de Copenhaguen per a fer
front al canvi climàtic reculli una transició justa per als treballadors.

Aquest acte és un més dels que
CCOO del Barcelonès està preparant
per commemorar el Dia Internacional
contra la violència envers les dones.

CCOO guanya les eleccions a
la Junta de Personal del SCT
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals celebrades a la Junta de
Personal del Servei Català de
Trànsit, que representa al personal
funcionari del SCT de tot Catalunya.

La ciutat de Barcelona va acollir, entre el 2 i el 6 de novembre, la cinquena trobada prèvia abans de la Cimera de
Copenhaguen, prevista pel desembre d'aquest any, i en la
que s'ha d'arribar a un acord mundial que substitueixi el
Protocol de Kyoto que expira el 2012.

El sindicat reclama que els efectes del ja inevitable escalfament global
i el desenvolupament
de les polítiques
de
mitigament,
perjudiquin
a les poblacions i els
treballadors
més vulnerables. La
transició justa comprèn tant l'aprofitament de les oportunitats
-noves ocupacions verdes, sostenibles i decents- com el gir
cap a la sostenibilitat de les ocupacions ja existents.

CCOO ha revalidat la majoria que
La lluita contra el canvi climàtic avança amb masses contratenia ara fa quatre anys, al obtenir un
temps. Les negociacions de Barcelona, les últimes abans de
41.54% dels vots que es s’han conla cimera de Copenhaguen, no han estat una excepció. La
cretat en 5 delegats.
postura de la UE i, sobretot, dels Estats Units, d’exigir compromisos vinculants de limitació d’emissions als països en
Cal destacar l’elevat índex de particidesenvolupament i la seva intenció de substituir el Protocol
pació, que ha estat del 78% del perde Kyoto per un nou tractat allunyen, llevat de miracle, la possonal convocat.
sibilitat de tenir un pacte vinculant en un mes. A canvi, s’entreveu un acord polític que dins d’un any pugui haver un nou
text que inclogui a tots els països.
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El Govern central proposa per al
pressupost de l’Estat 2010 retallar en 50% els recursos dedicats
a política social i integració. La
proposta es contradiu amb anteriors declaracions i afirmacions
del president Zapatero on apuntava que no haurien retallades
en polítiques socials i d’enfortiment de polítiques afavoridores
de la cohesió social.
CCOO considera que aquesta
retallada afecta principalment als
ajuntaments i a l’educació. El
40% del pressupost que arriba a
Catalunya estava destinat als
ajuntaments per fer polítiques
d’inversió en els barris i en programes per a la convivència i, el
50% per donar resposta a les
aules d’acollida escolar.
Per això CCOO reclama al
Govern central, que retiri la decisió de retallar el pressupost dedicat a polítiques socials i de cohesió social. Els barris i les escoles
no poden pagar el preu d’una
crisi financera on els culpables
són un model de creixement econòmic i l’especulació bancària.
El que està en
joc és el nostre
model de convivència i cohesió social.
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CCOO alerta de la supressió de trens en el nou iti- Els periodistes es concentren per
nerari de Barcelona - Vallès de Ferrocarrils de la defensar la professió
Generalitat
El passat 5 de novembre es va fer a la Plaça Sant Jaume
una concentració de treballadors dels mitjans de comuniLa Secció Sindical de CCOO a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, cació, seguint els criteris de la Federació Internacional de
davant la imminent posada en servei del nou itinerari de la línia de Barcelona- Periodistes (FIP-IFJ) per defensar els llocs de treball i el
Vallès, va fer els aclariments següents:
dret dels ciutadans a rebre una informació plural i de qualitat.
1. La Direcció dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està donant
una informació parcial i interessada sobre la posada en funcionament del
nou itinerari de la línia Barcelona-Vallès, fent referència a l’augment de
trens en hora punta, sense fer esment de la reducció de circulacions que
es produiran la resta del dia.
2. Aquest nou itinerari, que la Direcció de FGC vol implantar, amb el suport
d'una part del Comitè d'Empresa, s'està fent arribar als usuaris com un
increment de servei (2 trens més, en hora punta), quan la realitat és que,
aquest itinerari, inclou la reducció del 20% de trens en diversos moments
del dia (hores vall), així com el 33% de reducció del servei en dies festius
(1 tren cada mitja hora cap a Terrassa i Sabadell).
3. Tenint en compte que la saturació de circulacions de trens en hora punta
està fregant el màxim de capacitat de la xarxa, l'augment que proposa la
Direcció de l'empresa, de sobrecarregar-la amb 2 trens més, ens fa sospitar que s'incrementaran les incidències que ocasionen retards i perjudicis per als usuaris.
Els lemes triats per aquesta concentració van ser prou
il·lustratius: “Els periodistes, dempeus! La nostra precarietat és la teva desinformació”. A Catalunya la convocatòria va ser unitària i la van fer CCOO junt amb el
Col·legi de Periodistes, SPC, UGT i UPIFC-Sindicat de la
Imatge.
Durant la convocatòria una representació dels concentrats
va lliurar a la Generalitat un escrit on es recollia les propostes que el sector proposa per combatre la crisi del sector.
A Catalunya, des del mes de gener d’aquest any, comptem
que són un total de 400 les companyes i els companys de
diverses empreses de comunicació han deixat de treballar
en el nostre sector, a causa de les moltes regulacions d’ocupació, i ja són més de 1.500 els periodistes en atur inscrits a les oficines d’ocupació de la Generalitat de
més en educació, investigació i qualificació laboral,
alhora que es demanda una consolidació de les
polítiques d'igualtat, amb mesures específiques
per evitar la desigualtat laboral entre homes i
Més de 250 personalitats del món de la cultura i l'e- dones.
ducació signen el manifest 'Un altre política i uns
altres valors per sortir de la crisi'.
De la mateixa manera, el món de la cultura aposta
per tornar l'autoritat als espais públics i als repreL'acte, que es va celebrar en el Cercle de Belles sentants dels ciutadans.
Arts i va comptar amb la presència del secretari el
secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Finalment, considera "imprescindible" apostar pels
Toxo i el secretari general de la UGT, Cándido valors “del diàleg, el compromís, la consciència, la
Méndez.
igualtat, el lliurament, la legalitat, la democràcia o
la dignitat", de manera que substitueixin a altres
En aquest manifest es considera "fonamental" cer- termes més pròxims a la societat avui dia, com
car una resposta progressista davant la crisi, lluitar "corrupció, desigualtat, suborn o desocupació".
contra les manifestacions de desigualtat i garantint el treball decent que proporcioni salaris "dignes i suficients".
Així mateix, reclamen respecte als drets laborals com a fonament d'un creixement econòmic
sostenible, i demanen reformes fiscals que
garanteixin l'equitat i la solidaritat fiscal.

Camping Laspaúles Actors, cantants i escriptors
signen un manifest contra la crisi

Afiliados a CCOO 5% de descuento
sobre estos importes
Precios IVA incluido: Amigos: 135 €,
Parejas: 110 €, Familias: 125 €
Incluye:
* 2 noches de alojamiento en
Bungalow o Apartamento Rural
* visita guiada por los alrededores de
Laspaúles
5 noches de Domingo a Viernes: 225 €.
Oferta válida hasta el 18 de diciembre
(excluido del 4 al 8 de diciembre)
El camping dispone de: Sala de juegos,
Bar, Tienda.
Camping Laspaúles
N-260, 22471 Laspaúles, Huesca
974 553 320?
Más información:
974 55 33 20 y 675 501 076
www.laspaules.com
camping@laspaules.com

En el manifest també es subratlla que una resposta progressista a la crisi comporta invertir
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La nova Llei General de la Comunicació
Audiovisual posa en perill més de 10.000 llocs de
treball
Davant el Projecte de llei general
de la comunicació audiovisual
(PLGCA) que es debatrà en el
Parlament en els propers mesos,
les organitzacions que componen
el Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes (FOP) considerem
que calen una sèrie de modificacions en el text per garantir a la
ciudadania un servei de comunicació audiovisual, entès com a
servei públic essencial, que
garanteixi la seguretat i l'estabilitat en els serveis públics de
comunicació audiovisual, en tant
que afecta la infraestructura, les
plantilles i la producció pròpia.

El Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes demana als grups
parlamentaris que acceptin les
seves propostes i modifiquin el
projecte de llei presentat pel
Govern. El projecte liberalitza tot
el mercat audiovisual, deixa la
porta oberta a la privatització de
les televisions públiques i atorga
el dret d'autoregulació del sector
privat.
El FOP confia que els grups parlamentaris estudiïn i acceptin les
propostes enviades per aquest
grup, que aglutina a les organitzacions de periodistes més representatives de l'Estat espanyol.

El Projecte, que liberalitza tot el
mercat audiovisual, posa en perill
uns 10.000 llocs de treball a tot
Espanya, quan s'estableix que la
funció principal del servei públic
és "difondre continguts", obviant
els funcionis de "la producció i
l'edició".

53 llocs de treball del servei de convergència
de l’empresa ATENTO es converteixen en
indefinits
La Secció Sindical de
CCOO va mantenir, a
començament del mes
de novembre, una reunió
amb l'empresa AtentoMàrqueting telefònic en
el qual se’ns va informar que es procedia a convertir en indefinits a 53 treballadors/es adscrits al servei de convergència.
La Secció Sindical de CCOO, des del mes de juny del 2008,
manté reunions periòdiques amb l'empresa, per tal de trobar
una via de solució per corregir les irregularitats, tant en la categoria de gestor (aconseguida per CCOO a través d'una denúncia davant la Inspecció de treball) com exigint la conversió de
tots els contractes d'aquest servei en situació de frau.
Des de CCOO valorem positivament la solució a aquest problema, i en la propera reunió d'aquesta Secció Sindical, s’estudiarà la documentació aportada per l'empresa, per valorar la retirada de la denúncia interposada per aquesta causa.

Josep Borrell reflexiona sobre Europa a “Els
dilluns del Cipri”

El Comitè d'Empresa de TEMOINSA convoca una
vaga

El passat 9 de novembre a la sala d’actes de CCOO, es va celebrar la segona conferència dins del cicle ‘Els Dilluns del Cipri’.
En aquesta ocasió ens va visitar Josep Borrell, que va fer una
interessant conferència sota el títol: "Europa, de la caiguda del
mur a la crisi".

El Comitè d'Empresa de CCOO i UGT de l'empresa Técnicas
Modulares e Industriales, S.A., situada a Granollers, va convocar
una vaga els dies 2, 3, 4 i 5 de novembre per reclamar el salari del
mes d'octubre i, a més, per exigir-li a l’empresa un pla que asseguri
la continuïtat de l’empresa

El polític Borrell va fer una mirada retrospectiva del paper que
ha jugat Europa des de la caiguda del Mur de Berlin, tot just 20
anys, fins els nostres dies.
Tot i reconèixer el paper important de la Unió Europea en temes
com la posada en circulació de l’Euro o el manteniment de la
pau, Josep Borrell troba a faltar una Europa més política que
actuï com un veritable actor geopolític.
Borrell, durant la conferència, també va parlar del paper que
han de jugar les forces d’esquerra dins de la Unió Europea.

Els treballadors/es pateixen des de primers de l'any 2009 retards
continuats en l'abonament de les nòmines.
El Comitè no comprèn com TEMOINSA, sent una empresa capdavantera en el mercat nacional i internacional en la rehabilitació de
trens, amb contractes en marxa i una cartera pendent d'execució,
estigui en una situació de fallida. És per això que entén que l'únic
motiu que duu a la família Sagarra, propietària de l'empresa, i responsable de la situació actual, a haver de vendre l’empresa, concursar-la o tancar-la, és un simple interès econòmic del tipus "agafa els
diners i corre".
Davant aquesta situació, el Comitè d’Empresa va convocar els treballadors/es de l'empresa a una vaga per exigir a l'empresa
TEMOINSA que assumeixi la seva responsabilitat empresarial,
aboni els salaris que es deuen i ofereixi un pla de viabilitat per a no
deixar 120 famílies al carrer.
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Josep Borrell, que actualment ocupa el càrrec de president de
l’European University Institute, de la Unió Europea (UE), va ser
president del Parlament Europeu entre els anys 2004 i 2007 i
ministre del Govern espanyol de Felipe González entre 1991 i
1996.
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Oferta pública parcial de
Generalitat per a l’any 2009

la

La Direcció General de la Funció Pública ha presentat l’Acord de Govern per l’aprovació de l’oferta pública parcial de la Generalitat per a l’any
2009, de 58 places per al cos de titulació superior: 45 d’arxivística; 4 de patrimoni artístic,
arqueologia; 1 de patrimoni artístic, patrimoni històric i arts plàstiques; 7 de patrimoni artístic, conservació de museus i 3 d’educació física, així
com les bases d’aquestes convocatòries.

L'SME-CCOO considera un èxit l'assemblea d'agents de trànsit sobre les demandes d'aquest col·lectiu a l'Administració
El 5 de novembre es va celebrar a la seu principal de CCOO la primera assemblea
dels agents de trànsit per tractar sobre l' estat de les negociacions amb l'
Administració en relació amb les diverses demandes de l'especialitat de trànsit així
com oferir el nostre suport a la campanya dels companys d' aquesta especialitat i
acordar les diferents mesures de pressió per tal que aquestes millores siguin ateses.

CCOO tot hi haver participat en el grup de treball
i estar plenament d’acord amb totes les dades
presentades, ens mostrem decebuts per la
incompareixença de la responsable del desenvolupament de les convocatòries, ja que teníem
unes consultes per fer, com la desaparició de la
convocatòria dels polítics lingüístics i la concreció definitiva de les dates de la d’auxiliars administratius.
La DGFP no té les respostes però ens assegura
que faran la consulta i ens respondran el més
aviat possible.
També ens fan saber que per problemes tècnics
els topògrafs no han estat inclusos en aquest
grup però que ho faran en breu.

Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30
08006-Barcelona
Tel. 932188080
www.clinicasden.com
info@clinicasden.com

Descompte del 50% en ortodòncies.
Promoció vàlida fins desembre 2009

federació de serveis a la ciutadania

El centenar d'agents de trànsit provinents de les Àrees Regionals de Trànsit de
Catalunya que van assistir a l' acte van arribar als següents acords:
1.- Ratificar les mesures de pressió adoptades pels companys de
trànsit.
2.- Elaborar un document amb tot el recull de propostes de trànsit per presentar a
l' Administració.
3.- Demanar ala assistents una unitat d' acció sindical per tal de recolzar les seves
propostes.
4.- Compromís públic per part del Secretari General del SME-CCOO per convocar a
la resta de sindicats que no van assistir a l' assemblea perquè s'incorporin a la
plataforma reivindicativa de trànsit.
5.- Convocar assemblees territorials informatives.
6.- Que el SME-CCOO segueixi recolzant les mesures adoptades per
l'assemblea.
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CCOO denuncia que amb la reforma de l’Administració de Justícia
s’obstaculitza l’accés dels ciutadans a la mateixa
Les reformes de l'Administració de El Ministeri Fiscal, l’Estat, les CCAA, les
Justícia seran pagades pels ciutadans entitats locals i els organismes autònoms
dues vegades.
quedaran exempts de constituir el dipòsit
referit. A més, en l’ordre social i en els procediments concursals, els treballadors o
pensionistes de la Seguretat Social quedaran exempts de la constitució de tals
dipòsits, però no així els empleats públics
que han d’exercitar els seus drets davant
de la jurisdicció contenciós-administrativa,
que sí que estaran obligats a constituir el
dipòsit corresponent, la qual cosa suposa
una discriminació, totalment conscient,
entre tots els treballadors.

El passat 4 de novembre de 2009 es va
publicar en el BOE la reforma de les lleis
processals per a la implantació de la nova
Oficina judicial, entre les quals s’han introduït algunes reformes que atempten greument als drets dels ciutadans en l’accés a
la Justícia i a l’exercici del dret constitucional a la tutela judicial efectiva.
A partir del 5 de novembre de 2009, és
obligatori per a qualsevol ciutadà que pretengui interposar un recurs davant dels
Tribunals de Justícia constituir un dipòsit
en quantia des de 30 euros fins a 50
euros segons els casos, en els ordres
jurisdiccionals civil, social i contenciósadministratiu (en l’ordre penal només se li
exigirà a l’acusació particular).
El dipòsit s’haurà de consignar en interposar el corresponent recurs i només es tornarà al ciutadà si s’estima de manera total
o parcialment el recurs.

l'Administració de Justícia, no pot resoldre’s a cop d’encarir el seu accés.
Així mateix, en les reformes publicades es
dóna competència als Procuradors per
realitzar actes de comunicació, que fins a
la data només són competents per a això
els funcionaris del Cos d’Auxili Judicial, i a
la pràctica això significa la privatització
parcial de l'Administració de Justícia.

Amb aquesta reforma inacceptable, es
limita la jurisdicció universal en negar el
legítim dret de les víctimes a accedir a
mecanismes efectius de processament i
Els diners que l'Administració de Justícia reparació per les greus violacions dels
"recapti" d’aquesta manera es destinaran drets humans en delictes com el genocidi,
a sufragar les despeses derivades de la terrorisme, ...
modernització i informatització d’aquesta
Administració, que, d’altra banda, ja sufra- • CCOO denuncia que els continguts d’aguem tots els ciutadans mitjançant els
questes reformes són un engany als
impostos corresponents i distribuïts per la
ciutadans, perquè la reforma serà sufraLlei de Pressupostos Generals de l’Estat.
gada per ells dues vegades, amb els
seus impostos i amb els dipòsits judiEl Ministeri de Justícia va justificar tal
cials citats.
mesura en una racionalització dels recursos que accedeixen a l'Administració de • En segon lloc, significa la posada en
Justícia, però des de CCOO denunciem
marxa d’obstacles perquè els ciutadans
que la seva única pretensió ha estat i és
acudeixin als tribunals a defensar els
l’obstaculització per als ciutadans a la
seus legítims drets. A la pràctica és un
defensa dels seus drets i interessos legíatac directe a la tutela judicial efectiva
tims en funció de la seva situació econòperquè moltes persones no poden utilitmica, ja que a l'Administració de Justícia
zar el recurs amb la instauració dels
només acudiran els ciutadans que puguin
dipòsits judicials.
costejar-se tals dipòsits.
• En tercer lloc, significa la privatització
El retard en la durada dels procediments
parcial de la justícia i la limitació a la
en l'Administració de Justícia, l'increment
defensa dels drets humans en un estat
de litigis, en definitiva, la saturació en
de dret.
Secretaria d’Estudis, Projectes
i Formació Sindical de l’FSC

ESMORZARS SINDICALS DE L’FSC
JOAN COSCUBIELA I CONESA
President de la Fundació “Cipriano Garcia “ de CCOO de Catalunya
-

3 idees clau per a interpretar la crisi: Externalització de riscos,
absència de contrapoders i desigualtats socials

DIMARTS 17 DE NOVEMBRE DE 10 A 12 HORES
SALA 11 DE LA CONC ( PLANTA BAIXA)

federació de serveis a la ciutadania
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