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ÈXIT ROTUND DEL SINDICALISME DE
CLASSE, ÈXIT DE CCOO
3 de desembre a Barcelona

núm. 14

editorial
El passat 3 de desembre, i sota la convocatòria feta per CCOO i UGT, 20.000
treballadors/res es manifestaven pels
carrers de Barcelona per exigir solucions justes contra la crisi i per deixar
ben clar que els sindicats no toleraran
cap fórmula que suposi una amenaça
pels drets dels treballadors i un retall
de la protecció social. Una setmana
després, Madrid, era la protagonista
d’aquestes reivindicacions amb la participació de més de 200.000 persones
provinents de totes les comunitats
autònomes.
Amb la important presència de companys i companyes de Catalunya
podem confirmar que el resultat de les
dues concentracions ha estat un èxit
rotund i, a més, que ha estat una
important acte de demostració del sindicalisme de classe i confederal que
representen CCOO i UGT.
Una vegada més, CCOO ha tornat a
demostrar amb escreix la seva força
amb una importantíssima presència de
companys i companyes de la FSC.
Per tot això des de la FSC volem felicitar al conjunt de companys i companyes que, amb el seu esforç, han fet
possible aquest important èxit de la
mobilització, i els encoratgem a continuar lluitant per fer front a la crisi evitant que aquesta l’hagin de pagar els
treballadors i les treballadores.

12 de desembre a Madrid

La FSC-CCOO agraeix als treballadors i a les
treballadores la seva participació en les mobilitzacions
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO guanya les eleccions a
la Junta de Personal del SOC
CCOO ha estat la guanyadora a les
eleccions a la Junta de Personal de
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
que es van celebrar el dia 15 de desembre.
El resultat per a CCOO per formar part
de la Junta de Personal ha estat de 231
vots (32,67%) cosa que li atorga 7 delegats. El nombre de paperetes favorables a CCOO ha estat de 19 vots superior al segon més votat, CATAC i, 66
vots superior a l’UGT que ha estat el
tercer.
CCOO ha guanyat a les meses de
Tarragona, Sabadell, Lleida i als
Serveis Centrals de Barcelona

Programa de CCOO a TV3:
“Entrevista a Fernández Toxo”
El proper dia 10 de gener de 2010 al
voltant de les 10h, el Canal 33 emetrà
un nou programa de CCOO de
Catalunya; serà el capítol 167, que portarà per títol 'Entrevista a Ignacio
Fernández Toxo'.

Cursos Català
Proper inici de cursos de llengua catalana de nivell B i C adreçats als treballadors i treballadores de l'Administració
Pública,
de
les
Federacions
d'Ensenyament, de Sanitat i de Serveis
a la Ciutadania.

CCOO de Catalunya considera que la recuperació de la inflació
posa en evidència la utilitat de les clàusules de revisió per
garantir el poder adquisitiu dels salaris
L'índex de preus de consum (IPC) del mes de
novembre, en l'àmbit estatal, abandona l'indicador negatiu, a causa de l'efecte del preu dels
productes energètics, situant-se en una taxa
interanual del 0,3%.

La inflació espanyola continua estant per sota
de la de la zona euro, que també comença la
seva recuperació i se situa en el 0,6%.
A Catalunya, igual com a l'Estat, la inflació del
mes de novembre recupera els valors positius
fins al 0,7%. El diferencial amb l'IPC estatal (4
dècimes), un cop més, està motivat pels preus
més elevats dels aliments bàsics i dels serveis,
en especial el sector educatiu i sanitari, atès el
major pes que tenen els concerts a Catalunya.
L'efecte del preu dels carburants és, en part, el
causant de l'inici de la recuperació de l'IPC, el

La conferència va
elegir al company
Candido Ruiz com a
nou coordinador del
Sector.

CCOO de Catalunya considerem que la baixada del consum que també reflecteix l'IPC posa
en evidència les dificultats de la ciutadania per
mantenir el poder adquisitiu, en especial les
persones aturades i qui té rendes baixes, i per
tant és necessari que la recuperació econòmica tingui efecte en el manteniment i la millora
del poder adquisitiu de les persones.

CCOO de Catalunya considerem que no cap més que felicitar-se per
la definitiva engegada del Registre d'Empreses Sancionades en
matèria de Prevenció de Riscos. És la plasmació d'una antiga reivindicació sindical davant la qual s'havien compromès des del 2003 els
diversos governs de la Generalitat i fins ara no s'havia concretat en
la pràctica.
L'existència del Registre significa finalitzar amb part de la impunitat
amb la qual actuaven moltes empreses sancionades, les quals no
solament incomplien les normes més bàsiques de prevenció posant
en risc la salut dels seus treballadors i treballadores, sinó que a més,
de forma farisaica i hipòcrita volen donar una falsa imatge de responsabilitat social.

http://www.ccoo.cat/areapublica/aspnet
/pagina.aspx?id=2

El passat dia 1 de desembre es va
realitzar la segona conferència sectorial, una conferència que per primera
vegada acull també als treballadors i
treballadores de les agències de viatgers, cotxes de lloguers i altres
empreses que actualment formen part
del sector.

subjacent indica que continua la frenada del
consum que, juntament amb el creixement de
l'atur i les dificultats que tenen les empreses
per accedir al finançament, dificulta la sortida
de la crisi econòmica.

CCOO valora positivament la posada en marxa del Registre
d'Empreses Sancionades en matèria de Prevenció de Riscos

Per a més informació:

Serveis Turístics

Tot i així, el fet que no es traslladi a la inflació

La inflació subjacent, és a dir
l'estructural, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants, se situa al 0,2%, el que
demostra que continua la frenada del consum i per primer
cop des d'octubre de 2008 es
veu superada per la inflació
general.

Subvencionats, organitzats per l'Àrea
Pública de CCOO, amb el reconeixement de l'Escola d'Administració
Pública i el Consorci de Normalització
Lingüística.

II Conferència del Sector Aeri i

que posa en evidència la utilitat de les clàusules de revisió salarial dels convenis col·lectius.

També considerem que és una eina molt eficaç perquè les diferents administracions públiques puguin
aplicar adequadament la llei de contractació pública, en la qual s'estableix la prohibició que les empreses sancionades de forma greu en matèria de prevenció de riscos puguin licitar o ser contractades per
aquestes administracions.
Així mateix també significa plasmar les situacions d'indefensió i de condicions de treball insalubres a
les quals està sotmesa la població treballadora. És per això que davant el recurs presentat per Foment
del Treball contra l'existència del Registre, CCOO ha volgut personar-se com a part i del costat de la
Generalitat de Catalunya en defensa de l'existència i publicació d'aquest registre.

fsc
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Més de 1.500 treballadorsi treballadores de Correus van exigir la moratòria de la Directiva Postal en
la manifestació del 12 de desembre, amb una amplia presència de companys i companyes de
Correus de Catalunya
En la multitudinària manifestació sindical convocada per CCOO dissabte passat 12 de desembre a Madrid, i sota el lema de "el 12 D també és
postal. Per la viabilitat de Correus", més de 1.500 treballadors i treballadores de Correus es van afegir a les reivindicacions generals perquè
els treballadors/es no siguin els qui paguin el cost de la crisi i a favor del
desbloqueig dels espais de negociació col·lectiva.
Amb la seva presència, els/les empleats/es de la companyia postal pública, van mostrar la seva solidaritat amb el conjunt dels 65.000 treballadors de l'Estat. Els manifestants es van queixar de l’injustificat retall de
les aportacions públiques aplicades pel Govern al Servei Postal
Universal (SPU) -més de 100 milions d’euros anuals menys- i a la poca
inversió en modernització de la companyia -un 43% anual menys-.
Els treballadors i les treballadores de Correus van exigir la moratòria de
la Directiva Postal Europea que, en plena crisi, obre les portes a l'esmentada liberalització en les pitjors condicions possibles per a l’ocupació.
Van reclamar l’obertura immediata d'un procés de negociació amb els responsables polítics dels Ministeris de Foment i d’Economia, així
com la incorporació del sector postal com part essencial en el canvi de model productiu, la defensa del Servei Postal Universal com a dret
de ciutadania, i, en tot cas, una transposició consensuada de la Directiva a la legislació espanyola que, per a CCOO, passa per regular
adequadament el SPU, garantir el seu finançament amb més de 1.000 milions d’euros per al període 2007-2009, regular la competència
i l'ocupació al sector, la designació per Llei de Correus com a prestador del SPU, i un Pla de xoc per garantir la seva viabilitat que comporti inversions per un muntant de 1.200 mill. € per als pròxims quatre anys.
Per a CCOO la manifestació de dissabte 12 és un punt de partida, que no d'arribada, d’una marea postal groga que s’estendrà al primer
trimestre de 2010 si el Govern no canvia d’actitud.

Una sentència del Tribunal
Suprem reconeix a CCOO el
dret de presentar un recurs
només en català
El Tribunal Suprem ha
dictat una sentència
que reconeix el dret al
sindicat CCOO a presentar un recurs escrit
només en català.
El 27 de juliol d’enguany, CCOO va presentar un recurs de cassació contra el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
sense acompanyar escrit en castellà.
Davant d’aquest fet el TSJC va presentar
una Diligència on es donaven deu dies per
presentar el recurs en castellà. Davant d’aquest fet, CCOO va presentar un recurs de
reposició basat en infracció dels articles
33.5 LO 6/2Q06 (19 de juliol), 231 LOPJ,
142 LECiv i 9 de la Carta Europea de les
llengües regionals o minoritàries (ratificada
per Espanya el 2/2/01).

El 19 de desembre, a Madrid, gran manifestació per la dignitat i
els drets a l'ONCE
Una gran manifestació ha estat convocada
per CCOO el proper dia 19 de desembre, a
Madrid, per reclamar més dignitat i drets a
la direcció de l'ONCE. La convocatòria ha
estat subscrita per les associacions
Alternatives Social i Puc (Plataforma
Unitària
de
Trobada
per
a
la
Democratització de l'ONCE) i li donen
suport els sindicats CSIF i USO.
El sindicat Unió de Treballadors de l'ONCE
(UTO-UGT), lligat a la direcció de l'ONCE, i
el grup polític Unitat Progressista (UP), que
manté afiliats a la majoria dels dirigents de
l'entitat, s'oposen a la mobilització i estan
fent una campanya agressiva en contra de
la convocatòria.
La manifestació, a la què està previst que
assisteixin persones procedents de tot el
país, sortirà de la cruïlla del carrer Jorge
Juan amb Príncep de Vergara i recorrerà el
carrer Velazquez fins al carrer Ortega i

Gasset 18, lloc on es troba el Consell
General de l'ONCE i on estarà instal·lat un
escenari per a l'acte final de la manifestació.
CCOO demanen al personal de l'ONCE de
tot el país que acudeixi a la cita per reclamar:
 Que s'acabi amb la doble escala salarial.
 Que es posi fi a l'eliminació de quioscos
i el tancament de centres.
 Que cessin els acomiadaments, discriminacions i amenaces constants.
 Que l'empresa deixi de ser indiferent
davant els suïcidis de venedores i venedores.
 Que hagi més contractació de persones
cegues.
 Que hagi més compensació al personal
venedor per les vendes en estancs,
gasolineres o quioscos de premsa.

Mort Jordi Solé Tura, un dels pares de la Constitució

Ara la Sala del Social del Tribunal Suprem
ha donat la raó a CCOO i ha acollit el
recurs de reposició del sindicat disposant
que el recurs de cassació presentat per la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya
seria traduït al castellà pel corresponent
Servei de Traducció d’aquell tribunal, i posteriorment es procediria a continuar la tramitació ordinària del recurs.

federació de serveis a la ciutadania

Jordi Solé Tura ens va deixar el passat dia 4 de desembre als
79 anys. Senador, membre de la ponència que es va encarregar
de redactar la Constitució de 1978 i ministre de Cultura en un
dels Governs de Felipe González, va alternar l’activitat política
amb la docent. Natural de Mollet del Vallès (Barcelona), va destacar per la seva lluita antifranquista en les files del Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) i després va passar a
militar al PSC. Apartat de la vida pública des de 2004, any en
que li van diagnosticar Alzheimer.
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CCOO valora molt positivament la participació a la manifestació dels treballadors i treballadores del
transport de viatgers per carretera
La manifestació convocada el passat 11 de novembre, per part de CCOO i la UGT,
per fer palesa l’actitud intransigent i tancada de la patronal en la negociació del conveni de transport de viatgers per carretera de la província de Barcelona va tenir una
resposta molt important per part dels treballadors i les treballadores.
Aquesta nova mobilització de les organitzacions sindicals ha de possibilitar que la
negociació del conveni es pugui desblocar i avançar per poder arribar a signar un
conveni just.
La mobilització va acabar a la Plaça de Sant Jaume on es va entregar al president
de la Generalitat una carta signada per ambdós sindicats.

Una afiliada de CCOO de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya guanya una
sentència del Tribunal Suprem
Com tots i totes sabeu, una sentència del Tribunal de Justícia de les
Comunitats (STJCE), ha obligat a modificar la doctrina del Tribunal
Suprem espanyol, pel que fa referència al gaudiment de les vacances programades.
Fins ara el Tribunal Suprem espanyol considerava que, un cop fixat
el període de vacances, per conveni col·lectiu o acord individual en
una data concreta, si el treballador o treballadora es veia obligat a
passar a situació d’IT i els períodes d’una situació - vacances- i l’altra - IT - coincidien, l’empresa no tenia l’obligació de facilitar el gaudiment de les vacances en un altre període un cop finalitzada la
situació d’incapacitat temporal del treballador o treballadora.

de conciliació, esperem que la Direcció de l’empresa tingui el seny
de acceptar la nova situació i, així, estalviar-nos el judici.
Des de la Secció Sindical de CCOO a FGC valorem molt positivament el treball de divulgació i d’assessorament que hem realitzat, el
treball del nostre lletrat, així com la sentència.

Doncs bé, el passat 15 de desembre, en els Jutjats de lo Social, es
va veure el cas d’una afiliada de CCOO de l’empresa Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, on es reclamava un nou període de
vacances, després d’haver estat en situació d’IT i d’haver-se esgotat el període programat de vacances, tot això recolzat en la sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats. El magistrat ha dictat
sentència favorable, sense possibilitat d’apel•lació, en el transcurs
del mateix judici.
En aquests moments, tenim un altre cas idèntic, pendent del tràmit

Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30
08006-Barcelona
Tel. 932188080
info@clinicasden.com
www.clinicasden.com
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Mentre els usuaris del transport pateixen l’impacte de la crisi i els treballadors i les treballadores tenen problemes per
l’aplicació dels convenis i l’increment dels seus salaris.

L’ATM puja els preus del bitllet per sobre de l’IPC

fsc

la teva federació
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La FSC-CCOO valora
negativament l’augment
per sobre de l’IPC de les
noves tarifes del transport
que s’aplicaran a partir de
l’1 de gener de 2010. El
consorci de l'Autoritat del
Transport
Metropolità
(ATM) que regula la tarifa
integrada (71% de tots els
viatges) va aprovar ahir la
nova taula en què els tres
títols, T-10, T-50/30 i TMes, que concentren el
97% dels desplaçaments,
augmenten el 1’9%. La primera d'aquestes targetes
(70% de les validacions)
s'encareix 15 cèntims per a
una zona i passa de costar
7,7 euros a 7,85. Un any
més, els títols usats per la

majoria de ciutadans s'incrementen per damunt de
la inflació, que el novembre
va ser del 0,4%, segons
l'IPC avançat.
Com a dada dir que la targeta T-10 (una zona) de
transport integrat per a l'àrea
metropolitana
de
Barcelona, l'abonament
més utilitzat pels ciutadans,
augmentarà el seu preu un
1,95% el 2010, mentre que
el bitllet senzill d’autobús i
de metro, també per a una
zona, s'incrementarà un
3,70%.
La FSC-CCOO valora molt
negativament aquesta decisió.

http://www.ccoo.cat/fsc
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