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CCOO de Catalunya reclama al 2010 més protecció social per a
les persones aturades i un pla de xoc que freni la pèrdua de
teixit industrial al nostre país
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El 2009 es va tancar amb una xifra de 561.761 persones registrades com a aturades a les oficines del
Servei d’Ocupació de Catalunya per al mes de desembre, el que significa un increment interanual de gairebé el 32,7% (138.529 aturats i aturades registrades més que fa un any), D’aquests, 54.421 són joves
menors de 25 anys. L’augment de l’atur català continua sent superior a la mitjana de l’Estat Espanyol i
aquest mes es situa en 12 punts percentuals per sobre de la xifra estatal. Barcelona constitueix la 2ª província on més creix l’atur al mes de desembre.
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I PROVÍNCIES
El sector que més incrementa l’atur continua sent la construcció amb un creixement interanual del 55,4%
(36.216 persones aturades més). La contractació nadalenca no ha pogut frenar l’augment de l’atur als
serveis i són aquests els que presenten un major increment de persones aturades al mes de desembre
(76.599). Lleida continua sent la província que més incrementa interanualment el nombre de persones
en situació d’atur, concretament en un 37,5%, seguida de Barcelona amb un 33,1%.
ATUR PER SEXES
Per sexes, els homes continuen sent el col•lectiu que més incrementa el nombre d’aturats, a causa de
la destrucció d’ocupació que encara experimenta el sector de la construcció, representant el 54% de les
persones aturades davant de les dones que constitueixen el 46%. Tal i com s’ha observat durant aquest
any, l’increment interanual masculí ha estat per sobre del femení presentant un creixement del 36,3%
(80.747 aturats més), mentre que les dones presenten un augment interanual del 28,8% (57.782 aturades més).
ATUR COL·LECTIU IMMIGRANT
Les persones immigrades representen gairebé un 22% dels nous aturats i aturades registrats a
Catalunya entre els mesos de desembre de 2008 i 2009. L’atur registrat de les persones immigrades ha
experimentat un increment interanual del 44,3%, percentatge que es tradueix en 37.844 persones més.
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editorial
Comptes clars i
independència sindical
Els atacs brutals i furibunds de
determinats sectors contra el sindicalisme de classe no tant sols
és barroer, és menyspreable.
Els sector ultraliberals, veritables
responsables degut a les seves
polítiques (privatització serveis
fonamentals, manca de control
del sistema financer, una economia basada en el “totxo”, etc.), de
la crisi que estem patint, han estat
dia rere dia exigint al sindicalisme
de classe una vaga general contra el govern, una vaga general
que com molt bé ha dit CCOO no
existeixen motius atès que no
s’estan vulnerant els drets dels
treballadors i s’han mantingut i en
algun cas ampliant les prestacions socials, tot i existir elements
negatius i de crítica al govern com
és el cas de la política impositiva
(increment de l’IVA).

CONTRACTACIÓ
Les dades de contractació registrades avui ens indiquen que els contractes totals a Catalunya presenten un augment del 7% (10.950 contractes més que l’any passat). Malgrat aquesta xifra, observem la
forta davallada que experimenta la contractació indefinida (-14,7%) superior a l’augment que presenta la
contractació temporal (10,6%). En relació a la resta de l’Estat, podem dir que Catalunya es situa en més
de 6 punts percentuals per sobre de la mitjana espanyola en termes de contractació.
PRESTACIONS
El mes de novembre es tanca amb 469.158 persones aturades a Catalunya que rebien una prestació
per atur. D’aquestes persones beneficiàries, més del 60% percebia una prestació contributiva, el 33,6%
un subsidi i un 1,3% la Renda Activa d’Inserció. Però si ens fixem en els increments interanuals, queda
palès el fort increment de les persones beneficiàries de subsidi amb un augment del 113% respecte a
l’any anterior. Aquesta delicada situació de la protecció social reflectida per l’augment tan significatiu de
les persones beneficiàries de subsidi de l’últim any, fa que pugui perillar la cohesió social.
En aquest escenari CCOO de Catalunya considera necessari:
•

Que es garanteixi la protecció social a les persones aturades, en
especial les que han esgotat les seves prestacions, posant en
marxa la Renda Garantida de Ciutadania que asseguri una prestació econòmica a les persones que no tenen ingressos per fer
front a les seves necessitats bàsiques.

•

Establir plans de xoc específics pels territoris que registren un
atur més elevat que la mitjana de Catalunya, signant un Pacte
per la Indústria Catalana que freni la caiguda del teixit industrial
català.

•

Que el Govern de Catalunya impulsi mesures als adreçades als
joves, sobre tot els que tenen una baixa qualificació.
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I com no hem fet la vaga general
que ells voldrien, i els hi ha molestat enormement les nostres mobilitzacions contra la crisi, ara la
campanya barroera està centrada
en el finançament de la nostra
organització.
CCOO no té res a amagar, ja fa
molts anys que presentem els
nostres comptes auditats a la
Sindicatura de Comptes, i que
ningú s’equivoqui, les decisions
de CCOO les pren CCOO de
manera democràtica i independent i ningú ens les dicta des de
fora, ni cap partit, ni cap govern,
ni cap mitjà, ni cap grup de pressió.

1

núm. 15 - 1a quinzena gener 2010

digital

breus
 Signat

el nou conveni de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Finalment, i després de molt temps de
negociació, CCOO va signar el passat
14 de desembre el conveni de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
El nou conveni recull, entre altres
temes, la jornada laboral de 37,5 hores
setmanals i de 35 hores a l’estiu, que
els dies 24 i 31 de desembre siguin festius, que es fixin uns nivells mínims de
complement per a cada grup professional i que es cobri el 100% del salari en
cas de baixa.
La vigència del conveni és fins a 31 de
desembre de 2010 i, malgrat que el
conveni no recull totes les peticions
econòmiques plantejades (la situació
de crisi ha fet deixar-ho per a més
endavant), sí que marca unes bones
bases de negociació per als propers
convenis

Primer

Conveni col•lectiu del
grup ONO

A mitjans del mes passat la Comissió
Negociadora del conveni col·lectiu
CCOO i UGT va signar el primer conveni col·lectiu del grup ONO.
Han estat mesos d’enorme esforç conciliador, de cerca de solucions, de propostes de millora, d’apostes per a l’equiparació, en definitiva, de la preocupació pel progrés laboral, familiar, econòmic i social d’una plantilla que el
mereix perquè ha afrontat amb compromís i professionalitat moments empresarialment complicats.
Conscients d’aquestes dificultats,
CCOO, en un exercici de responsabilitat, serietat i visió de futur, han tornat a
apostar pel diàleg, el consens i la negociació com a instruments de millora en
un entorn econòmic advers.

 S’obre

el Departament de
Psiquiatria del CP Brians 2 sense
la dotació de personal necessari
El passat 18 de desembre va obrir el
Departament de Psiquiatria del Centre
Penitenciari de Brians 2.
La Secció Sindical de CCOO al CP
Brians 2 va transmetre a l’empresa, un
cop més, la seva preocupació perquè
sistemàticament s’obrin nous serveis al
centre sense la corresponent ampliació
de la dotació de personal.

CCOO considera totalment insuficient la pujada de l’1,5% del
salari mínim interprofessional per al 2010
CCOO creu que l’increment de l’1,5% del salari
mínim interprofessional (SMI) per a 2010 que va
aprovar el Consell de Ministres és insuficient. Per
CCOO, aquesta decisió suposa reduir la cohesió
social i castigar les capes més febles dels treballadors, i, alhora, fa molt improbable el compliment del compromís del Govern amb els sindicats d’assolir un mínim de 800 euros el 2012.
CCOO recorda que el salari mínim espanyol és
un dels més baixos de la Unió Europea (UE-15),
només per damunt de Grècia i Portugal, una
situació que no es justifica per diferències en els
nivells de productivitat per hora, sinó per una
remuneració més baixa de l’hora treballada.
CCOO considera que la crisi econòmica no pot
servir com a excusa per fer recaure en els més
febles el pes de les mesures d’ajust i desistir en
l’objectiu d’assolir un salari mínim de 800 euros
en l’actual legislatura, objectiu, a més, compromès pel president del Govern espanyol en el seu
discurs d’investidura, principalment tenint en
compte que la pujada de l’SMI afecta un nombre
relativament petit de treballadors i, per tant, l’impacte sobre l’economia és igualment moderat.

mentre que l’increment de l’SMI ha estat de
l’1,5%, cosa que genera un element de distorsió
en aquesta relació.
Dins l’objectiu general marcat per la Carta Social
Europea de situar el salari mínim en el 60% dels
salaris mitjans negociats, segons el parer de
CCOO és perfectament assumible en l’actual
marc econòmic, i tenint en compte que l’impacte
real que la mesura tindria sobre l’economia, portar l’SMI als 674 euros bruts mensuals en 14
pagues per a 2010, equivaldria a un increment
del 8% i un salari brut anual de 9.436 euros.
En definitiva, al parer de CCOO, un increment el
2010 tan escàs com l’aprovat pel Consell de
Ministres posaria en perill el compliment del compromís de portar l’SMI fins als 800 euros el 2012.
Una pujada d’un 1% el 2010 deixava aquest
objectiu amb 27,87 punts percentuals de diferència amb només dos exercicis pressupostaris per
davant, de manera que fa molt improbable el
compliment del compromís que va adoptar el
president del Govern espanyol en el seu discurs
d’investidura.

Igualment, CCOO creu necessari
que l’evolució de les pensions mínimes ha de tenir relació amb la de
l’SMI, dins un concepte ampli de
rendes mínimes garantides per al
conjunt de la població. La pujada el
2009 va ser d’entre un 2% i un
5,5% a les pensions mínimes,
Dades extretes del BOE sobre
l'SMI 2010 a Espanya:
Els imports són els següents:
a) L'SMI diari 2010 queda en 21,11
euros dia.
b) L'SMI mensual 2010 queda en
633,13 euros.
c) L'SMI anual 2010 no serà, en
còmput anual, en cap cas inferior a
8.866,20 euros.
La pujada suposa un increment de
l'1,5% pel que fa a l'establerta en el
passat any.
SMI 2010: Sou - Salari Mínim Interprofessional 2010 per a treballadors eventuals
Per als treballadors eventuals i temporers els serveis del quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies, el sou o salari per jornada no podrà ser inferior a 30,00 euros.
SMI 2010: Sou - Salari Mínim Interprofessional 2010 per als treballadors de llar
De la mateixa manera, per les treballadores de llar la quantia mínima establerta és de 4,96 euros
per hora treballada.
També publicat al BOE l'IPREM, indicador públic de renda d'efectes múltiples, per a l'any 2010 en
totes les seves variants.
Els imports són els següents:
a) L'IPREM diari 2010, 17,75 euros.
b) L'IPREM mensual 2010, 532,51 euros.
c) L'IPREM anual 2010, 6.390,13 euros.
d) En els supòsits en que la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la
referència a l'IPREM (cas del càlcul per a la desocupació) en aplicació del que estableix el Reial
decret-llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.455,14 euros quan les
corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que
expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13
euros.
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L’empresa EULEN sanciona FSC-CCOO mostra el seu suport al director de la SER i al
un treballador per arribar seu director d’Informatius davant l’absurda condemna del
magistrat Rodríguez Fernández
dos minuts tard
L’empresa EULEN
va posar una sanció a un treballador
per arribar dos minuts tard durant diverses jornades laborals. La secció sindical de CCOO a
l’empresa considera que aquesta i altres sancions demostren que "la bona fe" (que segons
l’Estatut dels Treballadors “ha de presidir les
relacions laborals”) brilla per la seva absència.
En canvi, hi ha molta més flexibilitat cap els
comandaments intermedis. Quan aquests arriben tard l’empresa és molt més permissiva.
Recordem que l’Estatut parla de faltes i sancions (sense diferenciar entre categories).
El malestar és creixent en diversos sectors de
la plantilla, que consideren que si no es recondueix la situació i es canvia la manera de fer
les coses, molt possiblement serà inevitable
una nova vaga durant el 2010.
Ara per ara l’empresa no està disposada a
negociar i prefereix la sanció més que el diàleg.

Solidaritat amb els cooperants segrestats de la caravana solidària de Barce-lona
Acció solidària
L’Agrupació d’Autopistes de CCOO de
Catalunya, en nom propi i de tots els empleats
del sector, vol expressar el seu suport incondicional als tres cooperants de la caravana solidària de Barcelona Acció Solidaria retinguts a
Mauritània, així com a les seves famílies i a tot
el seu entorn.

L’Agrupació de Periodistes de la FSCCCOO mostra el seu suport al director de la
SER, Daniel Anido, i al director d’Informatius
de la cadena, Rodolfo Irago, davant l’absurda condemna del magistrat-jutge Ricardo
Rodríguez Fernández, titular del Jutjat
penal núm. 16 de Madrid, en què condemna
ambdós periodistes com a autors
d’un delicte de
“revelació
de
secrets” a un any i
nou mesos de
presó i a les penes
accessòries
d’“inhabilitació
especial per a la
direcció de mitjans
de comunicació i
l’exercici de l’activitat de periodistes”.
A més, els imposa
la
“inhabilitació
especial per dret
de sufragi passiu”
durant la pena privativa de llibertat i el pagament d’una multa
diària de 100 euros durant sis mesos i d’una
indemnització de 5.000 euros per a cadascun dels
denunciants.
Els fets jutjats es remunten al 17 de juny de
2003, quan la cadena SER va informar de la
denúncia que havia formulat davant els
òrgans interns del partit la llavors presidenta local del PP de Villaviciosa d’Odón, Pilar
Martínez, que en diverses cartes dirigides a
Ricardo Romero de Tejada li demanava que

garantís el procés electoral intern que vivia
l’agrupació local, després d’haver constatat
l’existència de una onada d’afiliacions irregulars amb què es pretenia alterar l’equilibri
intern del partit.
La cadena SER va difondre aquesta informació sobre les presumptes
afiliacions irregulars, i es va
centrar exclusivament en les
78 que, segons la denúncia
interna, eren persones que
no havien seguit els tràmits i
que, moltes d’elles, estaven
relacionades amb els constructors Braus i Vázquez,
posteriorment
relacionats
amb els autors del “tamayazo” que va arrabassar la
Comunitat de Madrid al
socialista Rafael Simancas;
algunes per treballar en les
seves empreses i unes altres
fins i tot per oferir com a
domicili
les
mateixes
instal•lacions de les empreses dels constructors.
Des de l’Agrupació de Periodistes de la
FSC-CCOO es considera “decimonònic”
que un jutge afirmi que la protecció constitucional al dret a la informació s’ha de “matisar” a Internet, que “no és un mitjà de comunicació social en sentit estricte, sinó universal”, en un moment en què les grans empreses de la comunicació estan apostant per la
premsa en línia sobre el paper i en què les
organitzacions de periodistes treballen per
adaptar la normativa laboral a les necessitats especials dels treballadors dels mitjans
de comunicació en aquest suport.

Sentència favorable a una delegada de CCOO del 112-Servei
d'Emergències de Catalunya
Molt especialment, al Sr. Albert Vilalta Cambra,
director general de Túnel del Cadí i Tabasa,
persona amb la qual ens uneix una molt bona
relació derivada del dia a dia en les relacions
laborals pròpies del seu càrrec i les nostres
funcions.
Rebutgem accions com aquesta. Amb aquests
mètodes d’extorsió, al capdavall es perjudica
la població a la qual anava destinada l’ajuda.
Per tal de lliurar-la, els retinguts eren al lloc on
van ser segrestats.
Demanem a les autoritats amb competències
sobre el tema, i a tots els estaments públics i
privats que hi puguin intervenir, que facin un
esforç per intentar que aquesta situació s’acabi al més aviat possible. És una situació difícil,
incerta i complicada pels segrestats, així com
per les seves famílies, altres cooperants i el
seu entorn laboral, tant per la direcció com
pels treballadors.

L’adjudicació del servei 112 Catalunya a l’empresa ATENTO a finals de juny, en un procés que
no va respectar l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors pel que fa a la subrogació empresarial,
va donar com a resultat l’acomiadament de 8 treballadors, entre els quals hi havia delegats sindicals provinents de l’anterior empresa adjudicatària fruit de l’interessada interpretació que va fer
ATENTO del procés d’adjudicació, emparant-se en l’informe del mateix Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya (informe del Departament que contradeia l’articulat del plec de condicions per a l’adjudicació del servei).
La sentència dictada pel jutge estima que el canvi de l’empresa adjudicatària del servei 112 de
Catalunya és una successió empresarial subjecte a l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors i,
per tant, subjecte a la regulació de la subrogació empresarial, i estima així mateix que el mateix
plec de condicions per a la licitació del servei establia l’obligatorietat de la subrogació. Finalment,
la sentència declara l’acomiadament nul per vulneració de drets fonamentals i la llibertat sindical.
Aquesta sentència posa en entredit l’informe que en el seu moment va elaborar el Departament
d’Interior i, òbviament, condemna l’empresa ATENTO a la readmissió de la companya, atesa la
seva pràctica contrària als drets sindicals i fonamentals.
CCOO valora molt positivament aquesta sentència, que dóna la raó al sindicat i a la treballadora. Així mateix considera que les situacions en les quals l’Administració externalitza serveis són
propícies a les actituds empresarials contràries a la llibertat sindical i la vulneració de drets, i per
aquest motiu exigim que l’Administració, com a darrer responsable de la situació, assumeixi la
responsabilitat política que li correspon.
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CCOO de Catalunya denuncia el Govern de l’Estat pel tracte discriminatori en la solució de la
situació de l’edifici de Via Laietana de Barcelona, seu del sindicat a Catalunya
CCOO de Catalunya fa més de quatre anys que exigeix al Govern de l’Estat la
reparació de la façana de l’edifici situat al número 16 de Via Laietana, que
forma part del patrimoni sindical acumulat que és responsabilitat del Ministeri
de Treball i Immigració, on s’ubica la seu nacional de CCOO, primer sindicat de
Catalunya, per tal de garantir la plena habitabilitat i funcionalitat de l’edifici per
on cada dia passen més de 3.000 persones.
El 4 de gener de 2006 es produí el despreniment d’un tros de barana d’un balcó
de la 8a planta de l’edifici que, afortunadament, no causà danys a cap vianant.
Des d’aquell moment, totes les converses mantingudes amb el Ministeri per
solucionar la problemàtica creada i perquè s’assumís la rehabilitació de l’edifici o la reubicació en un altre han estat infructuoses fina ara.
Quatre anys després continuem en la mateixa situació i l’edifici de Via Laietana
està patint una situació de degradació continuada que té repercussió en la
seguretat de les instal·lacions i de les persones.
CCOO de Catalunya reclama a l’Ajuntament de Barcelona que assumeixi les
seves responsabilitats pel que fa a garantir la seguretat de les persones que
treballen a l’edifici i dels vianants i exigeixi al Ministeri de Treball la solució definitiva de la situació de l’edifici de Via Laietana, ja que segons les ordenances
municipals, hi ha un límit temporal per aquest tipus de cobertures, requeriments
que fins ara el Ministeri ha obviat.
CCOO de Catalunya està estudiant dur el Govern de l’Estat davant la Justícia
atesa la negligència que suposa la manca d’intervenció i manteniment sobre la
façana, i per les conseqüències que pot tenir tant per a les persones usuàries
de l’edifici com per als vianants.

Canvi en la coordinació de l’Agrupació del
personal penitenciari
El passat mes de desembre el company José Antonio López, per
motius de caràcter personal va haver de deixar la responsabilitat
de coordinador de l’Agrupació del Personal Penitenciari, càrrec
que ocupava des de feia més d’un any i que havia estat darrerament revalidat en la darrera conferència nacional de l’Agrupació.
Seguint les normes de funcionament, l’executiva de l’Agrupació va
elegir per unanimitat a la companya Cristina Mérida com a coordinadora, un fet que va més enllà d’un simple relleu atès que per primera vegada l’Agrupació elegeix a una dona per dirigir-la, fet que
cal valorar molt positivament.

Generalitat i Estat segellen el
traspàs de Rodalies
La comissió Mixta
de Transferències
Generalitat-Estat
ha segellat l’acord
per al traspàs del
servei de Rodalies
que es va fer
vigent l'1 de gener d’enguany.
Amb l'acord, la Generalitat es farà càrrec de
la gestió del servei, decidirà la freqüència de
pas, els horaris i les tarifes, així com també
els nivells objectius de qualitat i inspeccionarà el servei. Les competències sobre la
infraestructura ferroviària seguirà, però, en
mans de l'Estat, que s’ha compromès a
impulsar una 'important millora' del servei
de Rodalies el 2010.

CCOO critica que l’avantprojecte de la llei de mesures de
l’ocupació pública catalana no hagi estat negociat amb els
sindicats
El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’avantprojecte de la llei
de mesures de l’ocupació pública catalana, per presentar-la a la tramitació del Parlament
de Catalunya.
Aquest és un avantprojecte que no ha estat negociat amb els sindicats i on les converses
d’una comissió tècnica del Consell Català de la Funció Pública va acabar sense cap tipus
d'acord i amb la negociació per darrera de la Generalitat amb les entitats municipalistes,
deixant-nos fora als sindicats representatius: CCOO i UGT.
Aquesta llei planteja elements conflictius en quant a l’accés, temps de prova, i d’altres. Es
modifiquen elements de la llei de conciliació sense cap negociació amb nosaltres, i sense
solucionar el fet que al personal laboral segueix sense ser d’aplicació, excepte pacte o
conveni.
CCOO denuncia aquesta situació amb Funció Pública de la Generalitat, i demana una
negociació d'un acord social amb el Govern de Catalunya seguint els passos de l’acord
estatal.
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La futura Llei Audiovisual no compta amb el suport de CCOO
El text de la Llei de l’Audiovisual
aprovat recentment a la Comissió
Constitucional del Congrés dels
Diputats, ni tan sols en el Ple, no
compta amb el suport de CCOO.

país del segle XXI, és simplement
una concessió perquè els operadors forts facin el que vulguin
sense cap control.
S’elimina la producció pròpia interna, el que comporta la precarització de la feina a totes les empreses audiovisuals. La destrucció
del sector suposa la pèrdua de les
conquestes de la negociació
col•lectiva, que molts treballadors
dels mitjans estan patint, per la
manca de regulació i de control.

CCOO sosté que el sector audiovisual no es pot regular amb pegats
per anar compensant els interessos
corporatius privats. Fruit d’això, els
principals perjudicats són els professionals del sector, pels riscos i la
precarietat que s’introdueixen, i la
ciutadania, perquè se’ls manté al
marge d’aquest procés en el qual
tant han de dir.
S’ha de destacar l’eliminació del concepte de servei públic en el
text de la futura Llei, que queda reduït de forma marginal a les
radiotelevisions de titularitat estatal i autonòmica, i es converteix
en un element marginal, amb la consegüent pèrdua de lideratge
dels mitjans públics i obrint la possibilitat de la gestió indirecta. De
la mateixa manera, en excloure als operadors privats d’aquest servei públic, se’ls exonera de la seva responsabilitat com a operadors d’un servei estratègic que a la seva vegada és un dret dels
ciutadans: rebre informació i continguts de qualitat.
La futura Llei no defineix el model de producció audiovisual en un

Si volem tenir una indústria de la
comunicació audiovisual sostenible i amb valors democràtics, la
llei hauria de comprometre les llicències, els contractes mercantils
subscrits amb l’Estat, a un mínim de producció pròpia interna,
garantia d’estabilitat i ocupació de qualitat.
Amb aquesta reforma, l’estabilitat de l’ocupació i la creació de
nous llocs de treball està en perill.
CCOO continuarà apostant per un sector audiovisual que informi,
entretingui i eduqui, ja sigui des de les radiotelevisions de titularitat estatal com des dels operadors privats, respectant el compliment del marc normatiu tant sectorial, com laboral i social.

El Comitè d’Empresa de Forestal Catalana, en contra de qualsevol retall pressupostari que pugui
posar en perill llocs de treball
El Comitè d’Empresa Intercentres de Forestal Catalana rebutja de ple la intenció de l’empresa de retallar pressupost per a l’any 2010, cosa que
suposaria posar en perill molts llocs de treball.
Ha estat una sorpresa comprovar que la Direcció General del Medi Natural té la intenció de retallar el pressupost en alguns apartats, fet que
comportaria reduccions de personal, en alguns casos, i la manca de mitjans per fer la feina, en d’altres.
Davant d’aquesta situació, el Comitè d’Empresa vol manifestar el seu rebuig a qualsevol acomiadament a Forestal Catalana. El Comitè considera que abans d’acomiadar personal laboral hi ha altres mesures per retallar la despesa. No s’entén que s’hagi d’acomiadar personal quan els
resultats econòmics de Forestal Catalana han estat positius. A més, la directora general havia assegurat que la política del Departament era
assegurar els llocs de treball i defensar el sector públic.

50 %
DESCUENTO
ORTODONCIA
* Incluye todos los aparatos fijos
* Visitas de control mensuales
* Precio financiado total del tratamiento

Ahora
100 €
al mes
Entrada 400 €
24 mensualidades de 100 €
Precio cerrado del tratamiento
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Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30
08006-Barcelona
Tel. 932188080
info@clinicasden.com
www.clinicasden.com
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Assolit un preacord de negociació del II Acord
General de DHL Express
Secció Sindical estatal de CCOO - DHL

Després de la
tan denunciada
espantada
empresarial de
la negociació el
passat mes de
juliol, en la reunió del 17 de
desembre
i
després
de
reprendre els
punts que ens
separaven llavors, es va assolir un preacord de negociació.
En primer lloc, cal assenyalar que aquest preacord, amb vigència
2009-2010, s’assoleix després de molts mesos de feina, i amb destacats condicionants que han marcat la negociació, ja que ha influït
molt la crisi econòmica mundial, i la total desgana per part de la direcció d’afrontar la renegociació. Però que des de CCOO enteníem
necessari abordar, entre d’altres, pels següents motius, però destacats.
-

-

-

L’Acord General va complir vigència a 31/12/2008, per la qual
cosa havíem de salvar l’estat d’ultraactivitat, amb els objectius de
tancar temes importants que assenyalem més endavant, i que
això significarà un punt de tranquil·litat a les nostres i els nostres
treballadors en la situació conjuntural actual que vivim.
Havíem de modificar l’ara obsolet text d’harmonització utilitzat en
el I Acord, adaptar i consolidar la situació actual de la nostra
estructura salarial i drets.
Havíem de pactar la revisió salarial, ja que només estava acordada fins al 2008.

Per al 2009, hem consolidat l’aplicació a Madrid i Barcelona (inclosos
tots els treballadors de Serveis a BCN i d’Express BCN) de la pujada fixada en cada conveni de transport. Fins i tot el 2009, després
d’aquest acord, i a l’espera de l’IPC real del 2009, a Madrid hem
obtingut una revisió a l’entorn d’un 1,75% per damunt del conveni, i
a Barcelona de l’1%.
A València estem a l’espera de l’acord per al 2009 i endavant per trobar-se en plena negociació del Conveni de Transport.
Per al 2010 hem pactat pujada lineal de tots els conceptes d’aquest
preacord, en la mateixa quantia i forma que es pacti en els convenis
de transport de referència per al salari base.
-

-

-

Havíem d’arrencar el projecte del Pla d’Igualtat que l’empresa no
feia altra cosa que obviar. I que des de CCOO sempre hem
defensat que s’havia de fer de manera conjunta, inclosos els centres de Getafe i del CIM, en la confiança de millor capacitat i
resultats de la negociació. Per part de CCOO, la Comissió estarà conformada per dues treballadores i tres treballadors de les
empreses afectades per aquest preacord.
Complint amb un compromís i objectiu, havíem d’adaptar les taules de la progressió econòmica fins a arribar als salaris de referència. Hem eradicat el 2009 les taules d’entrada per sota de
conveni, i per tant el personal de nova incorporació entra a valors
i categories del Conveni de Transport, i es redueix a 4 anys el
temps per assolir el salari de referència de DHL corresponent,
per damunt dels convenis de transport de referència.
En matèria social, i partint de la base de cap tipus de minva o de
pèrdua en aquest sentit, hem modificat text en qüestió de multes
per a una millor gestió, i inclòs matisacions i millores en els apartats B i C de llicències.

federació de serveis a la ciutadania

L’acomiadament d’una treballadora de la zona
blava a Sant Adrià de Besòs és inadmissible i
n’exigim la readmissió
Des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO (FSCCCOO) volem expressar el nostre malestar i descontentament
per l’acomiadament injust i innecessari de la companya Teresa
Alonso de l’empresa pública EUSAB (Estacionaments Urbans de
Sant Adrià de Besòs).
Aquesta companya ocupava el lloc de control i vigilància de la
zona blava de Sant Adrià amb dos companys més. El 25 de
novembre va rebre un burofax de l’empresa amb el motiu d’acomiadament objectiu per amortització de llocs de treball.
Fa aproximadament un any aquesta empresa va contractar un
nou gerent que té com a únic propòsit incrementar la recaptació,
a força d’augmentar el nombre de denúncies i de rebaixar el
temps de cortesia que s’ofereix al ciutadà quan excedeix el temps
del seu tiquet.
Tal com consta a la carta d’acomiadament signada pel vicepresident Joan Callau (PSC) i pel gerent Cristóbal Ferré (PSC), la
recaptació no s’ha incrementat.
Aquesta empresa, a més
de la zona blava, s’encarrega de més activitats,
com la grua municipal, el
dipòsit municipal i l’aparcament municipal, amb
els quals es pot reubicar
personal, si així es decideix, d’altres serveis,
com el de la zona blava,
que es un servei d’estacionament regulat.
En un context de crisi
generalitzat, CCOO no
accepta que s’amortitzi
un lloc de treball en un
servei que no viu una
situació de crisi, sinó més
aviat al contrari. A més,
CCOO no admet que per
culpa d’aquest Ajuntament, els treballadors i treballadores que es
dediquen a l’estacionament regulat tinguin una imatge pública
malmesa i que es consideri que només treballen per tal de recaptar diners.

fsc

la teva federació

http://www.ccoo.cat/fsc
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CCOO considera molt greu la decisió de l'Ajuntament
de Vic de denunciar immigrants en situació irregular
CCOO de Catalunya considera un fet molt greu en una societat democràtica el Decret de l'Ajuntament de Vic que insta a denunciar les persones
immigrades empadronades al municipi que es trobin en situació irregular.
CCOO de Catalunya demana als partits que governen el municipi coherència amb els compromisos que han fet a Catalunya a través del Pacte
Nacional per a la Immigració, i també a la Llei d'acollida que està a punt
de ser aprovada pel Parlament de Catalunya amb el vot a favor d'aquests
partits. El sindicat també demana coherència amb les recomanacions de
les dues entitats municipalistes a les quals pertanyen.

CCOO critica la pujada de les tarifes postals en considerar-la un pegat que no resol
el finançament per al correu públic
La pujada en un 6,25% de les
tarifes postals ordinàries –gairebé 6 punts per sobre de l’IPC–
acordada pel Govern suposa, per
a CCOO, l’exemple més fefaent
de com l’absència de model postal per part del Ministeri de
Foment no només no resol els
greus problemes de finançament del correu públic, sinó que,
a més, converteix els ciutadans en pagadors, per mitjà de
taxes indirectes, d’allò que el Govern es nega a sufragar.
Per a CCOO, la decisió adoptada no pot ser qualificada de
cap altra manera que de conjuntural, ja que la mesura
només pretén pal·liar, en part, la greu situació de dèficit en
el compte d’explotació de Correus (-151 milions d’euros previstos per al 2010) sense que es prevegin altres mesures
que resolguin a mitjà i llarg termini l’agònica situació a què
s’enfronta la principal empresa pública del país; sotmesa, no
només a un dèficit camí de ser estructural, sinó a un retall
progressiu de les aportacions de l’Estat que han passat dels
exigus 94 milions de 2007 als 75 milions actuals, mentre
que el servei universal postal va tenir un cost real al 2007 de
més de 240 milions d’euros, com el mateix Govern ha reconegut.

Així mateix CCOO reclama a la Generalitat de Catalunya, sobretot a la
Conselleria d'Acció social i Ciutadania i a la Secretaria per a la
Immigració, un posicionament més ferm davant el decret de l'Ajuntament
de Vic, un decret que posa en qüestió tota la política d'immigració de la
Generalitat, sobretot el Pacte Nacional i la Llei d'acollida.
Finalment CCOO reclama també a la Federació de Municipis i a
l'Associació de Municipis una intervenció activa per defensar el paper
democràtic i integrador dels poders locals i evitar que un fet com aquest
contamini altres municipis i posi en perill la convivència i la cohesió social.

La gravetat de la situació econòmica hauria d’obligar el Govern a
escometre el debat de preus i
tarifes en el marc d’un sistema de
finançament integral i sostenible,
mai com a conseqüència d’un
ajustament sever provocat al seu
torn per un retall pressupostari i financer. No és absurd pensar que, en vista de la nul•la reacció del Govern, estiguem
assistint a un pla premeditat d’abandonament.
CCOO, en el marc de la seva proposta de “Pacte d’Estat pel
Correu Públic”, continuarà insistint en la necessitat de reorientar la política econòmica del Govern en l’àmbit postal per
dotar el correu públic del finançament suficient que permeti
garantir en condicions adequades la prestació d’un servei
que, sent un dret de ciutadania, contribueix, a més, a la
cohesió social i territorial.

El centre penitenciari de Lledoners es queda a les fosques
El passat 24 de desembre es va produir al centre penitenciari de
Lledoners una apagada general que fa afectar tot el recinte.
Una vegada més els funcionaris/àries van haver de treballar sota
condicions extremes i solucionar els problemes que l’Administració
no va ser capaç de preveure, ni pal•liar, ni resoldre.
Durant la tarda de la vigília de Nadal es van produir diversos talls
del subministrament elèctric a la presó de Lledoners. Les primeres
interrupcions d’electricitat no van afectar el funcionament del centre,
ja que els generadors elèctrics, coneguts popularment com a
burres, van solucionar el problema.
Poc després, sobre les 20 hores, coincidint “casualment” amb un
plante dels interns de l’MR 1, es va produir un nou tall del subministrament elèctric i, aquest cop, a diferència dels anteriors hi va haver
una burra que no va funcionar. Els mòduls 1, 2 i 3 es van quedar a
les fosques a l’hora de sopar, amb les portes bloquejades i els
interns plantats a l’entrada del menjador.
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El cervell del centre,
el CCI, també es va
quedar sense electricitat i va quedar
durant unes hores
fora de servei.
Gràcies a l’actuació i
la professionalitat
dels companys/es es
van poder tancar els
interns a les cel·les i
fer el recompte.
Aquest incident el podem qualificar com el més greu des de la inauguració a “bombo i plateret” del centre. Un centre tant tecnològic i
innovador... que passin aquestes coses és perquè el Departament
de Justícia s’ho faci mirar... al final qui resol sempre els problemes
són els funcionaris/àries.
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Davant els darrers esdeveniments relacionats amb l'incendi d'Horta de Sant Joan

CCOO defensa la professionalitat de Bombers, Agents Rurals i Mossos d'Esquadra
Davant els darrers esdeveniments relacionats amb l'incendi
d'Horta de Sant Joan, les Agrupacions de Bombers, d'Agents
Rurals i Sindicat de Mossos d'Esquadra de CCOO volem transmetre a l'opinió pública, el mutu reconeixement de la tasca professional que cadascun dels homes i dones que integren aquests
col•lectius demostren, i l'alt grau de col•laboració entre ells en
situacions tan greus com els incendis forestals.
Els treballadors i treballadores de CCOO d'aquests col•lectius rebutgem qualsevol intent
mediàtic o polític de descrèdit o culpabilització de companys vinculat al dramàtic fet
resultant d'aquest incendi.
Des de CCOO encoratgem els companys i companyes bombers, agents rurals i mossos
d'esquadra a continuar amb la seva tasca amb la mateixa professionalitat que fins ara ens ha caracteritzat. Això significa que continuarem com
sempre: donant el millor i el màxim de tots i cadascun de nosaltres a la
ciutadania i al servei públic al
qual ens devem.
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