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La majoria sindical de Correus s’encamina cap
a una vaga general
La majoria sindical de Correus, CCOO,
CSIF, Sindicat Lliure i CGT, amb el 70%
de la representació, inicien un procés
de mobilitzacions per a defensar la
viabilitat de Correus i contra “l’Apagada
Postal” que culminarà en la primera
quinzena de juny en una vaga general.

núm. 20

www.ccoo.cat/fsc

A Barcelona
s’han convocat
aturades i
concentracions
el dia 14 d’abril

Correus està debilitat econòmicament,
amb un dèficit de 64 milions d’euros per a
2009 i 151 per a 2010, amb una reducció
de plantilla l’últim any de més de 2.000 llocs
de treball que li impedirà ser competitiu i deixar el servei públic en condicions.
Així doncs Correus té els dies comptats i
està acostant-se a una mort per asfíxia que
es portarà per davant milers de treballadors.
Les noves mesures anunciades per Foment:
retallada del 4% en despeses de personal i
la no reposició de vacants, provocarà un nou
retall de la plantilla de més de 3.000 llocs de
treball.
CCOO, CSIF i Sindicat Lliure han exigit un “Pla
de Xoc” que garanteixi la viabilitat de Correus; per a això, han traslladat als
Ministeris d’Hisenda i Economia 10 propostes que han de definir el futur model
postal espanyol i que passen per un finançament suficient, en inversions i
servei públic universal, i una regulació necessària (transposició de la Directiva)
del Servei Postal Universal, de la competència, dels llocs de treball i de la
consolidació de Correus com a operador públic de referència garantint així la
seva viabilitat econòmica i empresarial.
Els quatre sindicats han aprovat un procés de
mobilització amb una campanya de mobilització
en defensa del correu públic i contra l’apagada
postal amb l’explícita crida a la ciutadania
i als treballadors per a que s’adhereixin a
les aturades parcials i/o concentracions
convocades en tot l’Estat i que a Barcelona es
faran el 14 d’abril, per reivindicar la viabilitat, la
sostenibilitat de l’empresa i el desbloqueig de
la negociació col•lectiva, amb l’objectiu de combatre la condemna anunciada
a mort de Correus a la qual l’executiu sembla haver-li posat data. El procés de
mobilitzacions, que durarà, en la seva primera fase, de març a juny, culminarà
a la primera quinzena de juny amb una vaga general a tot l’Estat.
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editorial
Una vegada més ens trobem
davant d’una proposta, i no és
la primera, que té com gran
obsessió la retallada de despesa
pública.
Estem en un període en el qual
ens cal mantenir els estímuls
econòmics des del sistema
públic, especialment a l’estat
Espanyol on difícilment el
Govern podrà arribar a reduir
l’actual dèficit situat en l’11,5%
fins arribar al 3% del PIB l’any
2013, ja que aquest no és un
objectiu realista.
Ara, tal com ha dit el company
Ignacio Fernandez Toxo, secretari
general del confederació de
CCOO, no és temps de fer
grans plans d’austeritat que
poden comportar el retard de la
recuperació econòmica perquè
restarà recursos per el treball
en el canvi del model productiu
i frenarà la inversió pública tant
necessària per estimular i actuar
com a motor econòmic.
En aquests moments és
necessari fer una reforma del
sistema financer per permetre
que el crèdit arribi a les
empreses i així afavorir l’acció
econòmica (moltes petites i
mitjanes empreses estan patint
greument la manca de crèdit) i
la creació d’ocupació. També
cal mantenir i incrementar la
despesa en protecció social i
complir els acords signats amb
les organitzacions sindicals
pel que fa al manteniment del
poder adquisitiu i els increments
econòmics per el conjunt dels
treballadors públics.
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persecució sindical
El passat 26 de març va
tenir lloc una concentració
per rebutjar l’intent de
revocació dels delegats
de CCOO a l’empresa
Transportes A. Martín, de
Sant Boi de Llobregat.
Els
delegats/ades
de
CCOO, que sempre han
defensat els interessos dels
treballadors i treballadores,
han estat desacreditats
per l’empresa i han
promogut, en les darreres
eleccions, la candidatura
dels “independents”, els
representants de la qual
estan al servei de l’empresa
i volen eliminar els
representants de CCOO.

DCCOO demana un

nou
impuls al Pacte Nacional
per a la Immigració
Més d’un any després
de la signatura del
Pacte Nacional per a la
Immigració, el sindicat
demana un nou impuls a
aquest pacte.
Document “Propostes per a
l’impuls del Pacte Nacional
per a la Immigració”.
Article Recursos per a la
convivència i la cohesió
social, de Joan Carles
Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya
(publicat al seu bloc el 213-2010).

DCampanya

d’ajuda a

Xile

Solidaritat per a les persones
afectades pel terratrèmol
Més informació sobre la
campanya
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La Llei de mesures en matèria d’ocupació pública
suposarà un retrocés molt important
El Govern català pretén aprovar una
Llei de mesures en matèria d’ocupació
pública, una llei parcial, ja que no
actualitza la nostra legislació, tal com
mana l’EBEP, i no negociada, però que de
ser aprovada pel Parlament, suposarà,
entre d’altres retrocessos:
- L’extinció del cos de subalterns i la
no-convocatòria de l’oferta púbica
prevista. Aquesta mesura, a banda
de poder suposar l’externalització
de les seves funcions, barra l’accés
a la funció pública d’aquell segment
de la població que no ha disposat de
possibilitats d’estudis, i nega la mobilitat
als treballadors/es que actualment
l’integren.
- Eliminació dels llocs de doble entrada.
Això significarà que subgrups sencers
ja no podran accedir a segons quines
places. Un bon cop a una de les
possibilitats de carrera professional
més importants!

CCOO valorem com un atac molt greu a
la plantilla actual i futura de la Generalitat
de Catalunya tots aquests aspectes
i lamentem que no s’hagi aprofitat
l’oportunitat que dóna l’aprovació, a
escala estatal, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (EBEP), per fer una Llei
catalana integral de la funció pública.
Tot al contrari, i tal com ens tenen
acostumats els responsables de funció
pública, darrera d’una falsa pretesa
“modernització”, pretenen retallar drets,
motivació i mobilitat, tot potenciant
“vestits a mida” i externalitzacions.

- Indefensió total davant l’assignació
de tasques diferents a les del lloc de
treball.

Naturalment, se salten la legislació quan
tampoc volen negociar, ja que l’estil de
ja fa temps a la funció pública és no
escoltar, imposar i deixar malament
mediàticament els empleats i empleades
públics de Catalunya.

- Període de prova basat en la
subjectivitat i l’arbitrarietat d’un
superior, malgrat haver aprovat unes
oposicions i haver obtingut una plaça.

Per això, CCOO hem mantingut contactes
amb els grups parlamentaris per tal que
algú posi seny davant tants disbarats i es
puguin aprovar esmenes parcials.

CCOO s’oposa a la retallada dels recursos destinats a les
polítiques socials per reduir el dèficit públic
Davant la reunió del Ple del Consejo de Política Fiscal y Financiera
el passat dia 22 de març, on el Govern va proposar a les Comunitats
Autònomes un acord per reduir el dèficit públic, CCOO de Catalunya
reclama que l’ajustament del dèficit públic no es faci a compte de la
retallada de recursos destinats a polítiques socials.
CCOO considera que en un marc de crisi com l’actual no és
moment de retallar recursos que a nivell autonòmic tenen a veure
amb polítiques socials essencials com la sanitat o l’educació, entre d’altres.
Sens dubte cal racionalitzar i fer més eficient l’administració però també cal garantir
més ingressos del sistema fiscal, sobre tot d’aquells que no estan contribuint i en
aquest sentit és capdal la lluita contra el frau fiscal. Així mateix, CCOO reclama
també una reforma fiscal per recuperar la progressivitat dels impostos per que pagui
més qui més guanya, i reclama una reforma de l’IVA que doni progressivitat a aquest
impost evitant la davallada de recursos socials i augmentant l’impost en els articles
de luxe.
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CCOO de Catalunya reclama que
s’acompleixi l’Acord per a l’ocupació
juvenil signat amb la Generalitat

Aturades a les autopistes ACESA i
AUCAT per desbloquejar la negociació
del conveni

Davant l’incompliment de l’Acord per a l’ocupació juvenil
signat amb el Govern de la Generalitat, el 15 de setembre
de 2009, des de CCOO exigim que:

Després de més d’un any de negociar el conveni col·lectiu
d’autopistes sense arribar a cap acord, els comitès
d’empresa i les seccions sindicals de CCOO, UGT i
USOC han convocat als treballadors i a les treballadores
a fer aturades intermitents durants els mesos de març i
abril.

- La Generalitat de Catalunya
compleixi l’Acord per a l’ocupació
juvenil (2009-2012) signat i
procedeixi a la convocatòria dels
programes d’escoles taller, cases
d’oficis i tallers d’ocupació. I, en
tot cas, que expliqui en què s’han
invertit els 57.356.434 € que
hi havia de pressupost, ja que
tenim coneixement que no s’està duent a terme cap
d’aquestes actuacions.
- Les entitats locals de Catalunya mantinguin el compromís
en les tasques de formació i inserció en el treball de
molts joves que hi tenen dificultats d’accés, amb el
manteniment d’aquestes i altres activitats, i l’exigència
cap a la Generalitat de Catalunya de convocatòria dels
programes mixtes de formació i treball.
- Els treballadors i treballadores que han estat treballant
en aquests programes durant molts anys han de poder
seguir col·laborant en la promoció econòmica i la
inserció laboral i formativa.
- Es donin alternatives de nous programes duals de
formació i treball per al col·lectiu de possibles persones
beneficiàries per tal de permetre la continuïtat dels
professionals que actualment treballen a les escoles
taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.

Les reivindicacions se centren principalment en:
- La defensa dels drets laborals conquerits en anteriors
convenis (vacances i distribució de jornada que permeti
la conciliació de la vida familiar i laboral, borsa de
treball).
- Ocupació estable i de qualitat (transformació de
contractació eventual en fix).
- Manteniment del poder adquisitiu i millores socials.
- Garantia de formació i qualificació professional davant
dels processos d’automatització i transformació del
sistema de peatges, per assegurar la qualitat del servei
i l’atenció a l’usuari, així com la no-destrucció de llocs
de treball per aquesta raó.
Calendari de mobilitzacions:
26 de març (torn tarda, de 18 a 21 h, i torn nit de 22 a 1 h).
27 de març (torn matí, de 10 a 13 h).
4 d’abril (torn tarda, de 18 a 21 h, i torn nit de 22 a 1 h).
5 d’abril (torn matí, de 10 a 13 h).
A oficines:
30 de març i 6 d’abril de 10 a 13 h del matí.

Manifestacions, a Barcelona, de treballadors i treballadores d’AGBAR
CCOO valora positivament les manifestacions, a Barcelona, de treballadors i
treballadores contra els acomiadaments a AGBAR
Més de mil persones es van manifestar el passat dia 18 de març a Barcelona per
exigir a l’empresa d’Aigües de Barcelona (AGBAR) que s’aturi en la seva intenció
d’acomiadar 203 empleats, dins d’un pla de reestructuració de l’empresa. La
manifestació va transcórrer des de la plaça de Tetuan fins a la Torre Agbar.
Els treballadors i treballadores van expressar el seu rebuig a la decisió de
l’empresa “d’acomiadar per acomiadar” quan la companyia té uns beneficis que
arriben a ser obscens dins l’actual marc de crisi econòmica.
El dia 25 de març els treballadors i treballadores d’AGBAR es van tornar a
concentrar i manifestar, aquest cop davant del Parlament de Catalunya. El comitè
intercentres d’AGBAR va ser rebut per diferents grups parlamentaris
CCOO desaprova els acomiadaments i valora com a reeixida la participació dels treballadors i treballadores en aquesta mobilització i exigeix un
pla de futur de l’empresa.
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CCOO denuncia les contínues mancances i deficiències del sistema informàtic
dels òrgans judicials de Catalunya
Els treballadors i treballadores de l’Administració de
Justícia estan cansats de patir contínues incidències en el
sistema informàtic, que repercuteixen directament i, fins i
tot, impossibiliten el desenvolupament normal de la seva
feina.
Des de CCOO denunciem aquests fets i exigim a la
consellera que, de la mateixa manera que es vanagloria
en rodes de premsa, ara tingui la humilitat de demanar
disculpes i ja no als treballadors/es –que patim diàriament
i directament la gestió del Departament de Justícia–, sinó
a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hagin vist afectats
per la paralització del servei, ja que evidentment entre
ahir i avui s’han hagut de suspendre un elevat nombre
d’actuacions judicials.
Els treballadors i treballadores, en senyal de protesta, van
fer una concentració, a l’atri de la Ciutat de la Justícia.

Acord entre el Ministeri de Justícia i les organitzacions sindicals integrants de la
mesa sectorial de l’Administració de justícia
S’ha arribat a un acord entre el Ministeri de Justícia i les organitzacions integrants de la mesa sectorial de l’Administració
de Justícia sobre la implantació de la nova oficina judicial en l’àmbit territorial del Ministeri de Justícia.
Mitjançant aquest acord ja no es podrà moure els treballadors a cada servei comú de la manera que es vulgui ni es
podran reduir plantilles ni disminuir les retribucions actuals, incloses les guàrdies.
Acord 10 de març de 2010
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El personal del diari Expansión es mobilitza per exigir un conveni digne
El comitè d’empresa del diari Expansión, amb el suport de
la plantilla, va convocar dues aturades parcials els dies
23 i 24 de març, de 17 a 21 hores i de 16.30 a 21 hores,
respectivament, a més d’una jornada de vaga total el 26
de març. Les raons són el bloqueig de les negociacions
del conveni col•lectiu, després de cinc mesos i mig de
negociacions, i les contínues negatives de l’empresa a
acceptar diverses demandes dels
representants dels treballadors/
es, que, en canvi, sí que van ser
acceptades en els convenis d’altres
societats del grup Unidad Editorial.
El principals objectius d’aquestes
aturades va ser denunciar la
discriminació i buscar una solució
davant els greuges comparatius que
la direcció vol imposar a la plantilla
d’Unidad
Editorial
Información
Económica en temes com les
categories professionals del personal
provinent d’altres convenis i que
forma part de la plantilla d’Expansión,
la negativa a consolidar la retribució
variable amb caràcter retroactiu el
2009, la no-remuneració econòmica

dels diumenges treballats i la forta rebaixa en l’import dels
xecs de dinar proposada per la companyia, com a qüestions
més destacades.
El comitè d’empresa va exhaurir sense acord l’acte de
mediació fet en l’àmbit estatal en el Servei Interconfederal de
Mediació i Arbitratge (SIMA) a Madrid, ja que la negociació
del conveni té caràcter estatal. Tot i això,
els treballadors i treballadores del diari
Expansión a Barcelona s’adhereixen a la
convocatòria de vaga.
El sector de mitjans de comunicació,
oci, cultura i esports de la Federació de
Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO
de Catalunya vol deixar constància
que, després de cinc mesos i mig de
negociacions infructuoses, i malgrat que el
comitè d’empresa ha realitzat nombroses
concessions i propostes no ateses per
la direcció a la mesa de negociació, la
convocatòria de vaga en defensa d’un
conveni digne és l’últim recurs que podien
fer servir tant el comitè com la plantilla
d’Expansión.

fsc
la teva federació http://www.ccoo.cat/fsc

Taules de mercaderies de Barcelona: Inscripció i publicació
Resolució del Departament de Treball que disposa la
inscripció i publicació de l’acord de revisió de l’IPC per a
l’any 2009 i la revisió salarial per a l’any 2010 del Conveni
col·lectiu del sector de transport de mercaderies per
carretera i logística de la provincia de Barcelona.
Això significa que les taules ja estan registrades oficialment
per a la seva publicació i, per tant, les empreses disposen
d’un mes per abonar els endarreriments de 2009 (tot l’any),
els de 2010 (des de gener), i actualitzar els salaris a partir
d’aquest dia.
És important recordar que aquestes taules segueixen sent
provisionals a l’espera de la resolució del recurs presentat
i la seva publicació obeeix únicament a l’aplicació de la
sentència del TSJC, i no canvia la nostra posició sobre la
reclamació de l’IPC previst que indica el conveni (i que va
originar tota aquesta disputa).
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Presentació del còmic “11-M. LA NOVELA GRÁFICA”
Pilar Manjón: “Somos seres dolientes que nos arrebataron a nuestros hijos unos asesinos que
aman tan poco la vida que no aman ni la suya”
El passat dia 25 de març es va presentar a la sala d’actes de CCOO de Catalunya el còmic “11M.
La novela gráfica” editada per Panini. Dins d’aquest marc , també es
va inaugurar l’exposició “En esos trenes íbamos todos” amb originals
d’aquesta mateixa obra.
L’acte va comptar amb les intervencions dels autors: els guionistes Pepe Gálvez i Toni
Guiral, i el dibuixant Joan Mundet. També va participar la presidenta de l’Asociación
11M - Afectados del Terrorismo, autora d’un emocionant pròleg i afiliada de la FSC,
Pilar Manjón.
Els autors d’aquest llibre van voler deixar ben clar que aquest “no pretén alimentar la morbositat ni recrear el patiment
”sinó explicar amb dibuixos el que va passar en aquell fatídic dia a través dels records, la resposta popular i la recerca
dels veritables culpables.
Pilar Manjón, per la seva part, va tornar a reiterar i reclamar la lluita de tots contra l’oblit i la necessitat de seguir apostant
per la justícia. Prisa no tengo y tarde no es”, va dir Pilar Manjón durant la seva intervenció.

Descomptes per a
l’afiliació de CCOO
http://www.ccoo.cat/cultura/cartellera/cartellera.pdf

serveis a la ciutadania digital
Direcció: Xavier Navarro
Redacció: Màxim Pujade
Maquetació: Manel G. Pla

federació de serveis a la ciutadania

6

