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editorial
Les 55 mesures del Govern estan molt lluny de
ser l’acord que resolgui la crisi
Els objectius a assolir amb la constitució de la Comissió
per buscar “un gran pacte per a la sortida de la crisis
i la generació d’ocupació”, el Govern mitjançant una
negociació amb els diversos grups parlamentaris
pretenia establir mesures per millorar la competitivitat
de l’economia espanyola i fomentar la creació de llocs de
treball, desenvolupar la política industrial per impulsar
la renovació del model productiu, el compliment del
Pla de consolidació fiscal per assegurar la reducció del
dèficit públic i garantir l’estabilitat del sistema financer,
reduir la morositat i restablir l’accés al crèdit.

La majoria sindical de Correus (CCOO, CSIF, Sindicat
Lliure, CGT, ESK i Intersindical Valenciana), amb el 75%
de la representació, va realitzar una manifestació el passat
14 d’abril a Barcelona, que va partir de la Plaça Universitat.
Els manifestants van reivindicar un pla de viabilitat
econòmica que inclogui regulació i finançament per tal
d’evitar l’apagada postal que està patint Correos amb una
retallada en el finançament proper al 50% a nivell estatal
i un 37% a Barcelona, que posa en risc la prestació d’un
servei públic essencial per
a la ciutadania com és el
de Correus.
Els manifestants van exigir
un canvi de rumb per part
dels ministeris d’Hisenda,
com a propietari, i de
Foment, com a regulador,
per evitar la més que
previsible “apagada postal”
a la qual està condemnada,
si no hi ha una rectificació
clara, la major i més antiga
empresa pública de l’Estat
(més de 500 anys) i 65.000
treballadors, que compta
a Barcelona amb més de
8.400 treballadors.
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Les 55 mesures recollides al document inicial del Govern
es sustentaven en la seva majoria, en el suport de les
mesures contingudes a la Llei d’Economia Sostenible
o en les mesures a desenvolupar contemplades a
la denominada Estratègia d’Economia Sostenible.
Un altre bloc referenciava al desenvolupament de la
recent actualització de línies ICO, o bé eren propostes
que variaven la intensitat de mesures actualment en
vigor.
Per CCOO, les mesures adoptades pel Consell de
Ministres, encara que s’han presentat com elements
de desenvolupament de la “Comissió de Zurbano” i
fruit de la voluntat d’assolir grans acords en matèries
concretes, no té les característiques d’un pacte
d’estat necessari per enfocar una nova dinàmica en
el funcionament de l’economia i la societat espanyola,
i compleix molt parcialment amb els objectius fixats
pel Govern al posar en marxa aquesta iniciativa, a la
vegada que mostrem la nostra preocupació davant la
falta de mesures concretes per donar resposta a les
necessitats existents en matèria de política industrial.
A falta d’aprofundir en el desenvolupament concret
de l’aplicació de les mesures, es pot afirmar que
moltes matèries recollides, haurien de formar part
del contingut contemplat a l’Acord de Diàleg Social
subscrit al juliol de 2008, i que tenia la consideració
de Diàleg Social Reforçat, però el que s’ha fet és
desplaçar aquesta negociació exclusivament a l’àmbit
dels diferents grups parlamentaris, sense definir el
procediment de participació dels interlocutors socials
en aquest procés.
1

digital

breus
DLourdes

Beneria en

“Els dilluns del Cipri”

El passat 12 d’abril la
Fundació Cipriano García
va fer nova sessió d’Els
dilluns del Cipri, amb la
participació de Lourdes
Beneria,
doctora
en
Economia i catedràtica
de la Universitat de
Cornell a Nova York,
amb la conferència: La
crisi econòmica: una
perspectiva global i de
gènere. La conferenciant
va reflexionar sobre la
crisi actual i el paper
de les dones en el
desenvolupament
d’un
nou
model
econòmic
socialment més just.

DCCOO

inicia
una
campanya de suport al
jutge Baltasar Garzón
CCOO
de
Catalunya
volem mostrar la nostra
solidaritat amb el jutge
Baltasar Garzón i amb
totes aquelles persones
qui, com ell, actuen amb
valentia davant els crims
de lesa humanitat, per
la greu campanya de
difamació i persecució
política promoguda per
sectors ultra conservadors,
que podria suposar la
separació del magistrat de
la carrera judicial.
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CCOO de Catalunya alerta que cau el nombre de
prestacions contributives per atur
El mes de març de 2010 va deixar una
xifra de 604.038 persones registrades
com a aturades en les oficines del
Servei d’Ocupació de Catalunya, cosa
que significa un increment interanual
del 21,2% (105.686 aturats i aturades
registrats més que fa un any). L’augment
de l’atur català continua sent superior a
la mitjana de l’Estat espanyol i se situa
en 5,6 punts percentuals per sobre de la
xifra estatal, sent la primera comunitat
autònoma en augment de l’atur.

el femení. En aquest sentit, els homes
han patit un creixement interanual del
22% (58.215 aturats més), i les dones,
del 20,3% (47.471 aturades més).
Les persones immigrades representen
el 22,4% dels nous aturats i aturades
registrats a Catalunya entre els mesos
de març de 2009 i març de 2010. L’atur
registrat de les persones immigrades ha
experimentat un increment interanual del
28,1%, percentatge que es tradueix en
29.702 persones més.
Els contractes totals a Catalunya
augmenten un 16,9% respecte al març
de 2009 (25.604 contractes més que
l’any passat). La contractació temporal
augmenta un 20,5%, dada que significa
25.783 contractes temporals més, i la
indefinida, en canvi, registra una caiguda
del -0,7%.

El sector que més incrementa l’atur és
el sector serveis, amb un creixement
interanual del 19,5% (56.968 persones
aturades més). Tot seguit trobem el sector
de la construcció, que també presenta
uns resultats força negatius, amb un
increment del 18,1% respecte l’any
anterior (16.230 persones aturades).
Lleida continua sent la província que
més incrementa interanualment el
nombre de persones en situació d’atur,
concretament en un 23,6%, seguida
de Tarragona, amb un 22,2%. Girona i
Barcelona les segueixen molt de prop.
Els homes continuen sent el grup que
més incrementa el nombre d’aturats, i
representen el 53,5% de les persones
aturades, per davant de les dones, que
suposen el 46,5%. L’increment interanual
de l’atur masculí comença a reduir-se i
s’apropa molt a les xifres que presenta

Catalunya supera
els 600.000 inscrits
en les llistes d’atur
En aquest escenari, CCOO de Catalunya
exigeix al Govern mesures que activin
l’economia, sobretot en aquells sectors i
territoris amb taxes d’atur més elevades
que la mitjana de Catalunya, i recorda
que la prioritat, per sobre de l’estabilitat
pressupostària, és la recuperació
econòmica, la creació d’ocupació i la
protecció social.
D’altra banda, CCOO reclama actuacions
específiques adreçades als joves, i insta
el Govern a millorar els mecanismes de
protecció social i econòmica d’aquelles
persones que perden la feina i la resta
de prestacions per atur.

Aqui teniu els enllaços per:
signar en suport al jutge
Baltasar Garzón
veure la resolució de CCOO
de Catalunya de suport al
Jutge Baltasar Garzón

fsc
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la teva federació
http://www.ccoo.cat/fsc
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La FSC de CCOO de Catalunya fa una primera
valoració de la sentència de la invasió de les pistes
a l’aeroport del Prat
El passat 29 de març, i davant del
que disposa la sentència respecte als
fets ocorreguts a l’aeroport del Prat
l’estiu de 2006 i jutjats recentment, la
FSC de CCOO, tot i esperar a fer una
anàlisi més exhaustiva i profunda de
la matèria, va fer la valoració inicial
següent:
1.- És positiu que quatre dels encausats hagin estat absolts.
2.- Discrepem, i per tant presentarem els recursos pertinents davant del
Tribunal Suprem, de la condemna a la resta d’encausats pels fets
esdevinguts i tipificats com a desordres públics, fets pels quals se’ls
imposa una condemna de 2 anys de presó més el pagament de costos
judicials.
3.- CCOO farà declaracions més exhaustives quan haguem fet una anàlisi
més profunda i acurada de la sentència i les seves repercussions.

Els independents no aconsegueixen revocar els representants sindicals de CCOO
de Transportes A. Martín SL
El passat 26 de març, i després d’una assemblea de treballadors, es va votar la proposta feta per delegats sindicals
independents quant a la revocació dels delegats de CCOO a l’empresa Transportes A. Martín SL, del Baix Llobregat.
El resultat de la votació no va aconseguir imposar la voluntat dels independents i, per tant, els companys Salvador
Salvador i Francisco González continuaran com a delegats sindicals de CCOO. La defensa per part dels delegats dels
interessos dels treballadors i treballadores sempre ha molestat l’empresa, cosa que ha fet que en les darreres eleccions
aquesta promogués la candidatura dels anomenats “independents”, amb l’únic objectiu d’aniquilar els representants de
CCOO.
Per això, i abans de la votació de la proposta, una cinquantena de delegats i delegades de CCOO es van manifestar
davant de l’empresa per denunciar aquestes males maneres.
Gràcies als vots en contra i a les abstencions en aquesta desafortunada proposta, hem aconseguit que l’empresa no
pugui imposar la seva voluntat sense tenir cap resposta ni oposició per part dels representants dels treballadors i les
treballadores.

Davant la necessitat de
millorar i actualitzar els nostres
coneixements en relació als
expedients de regulació, en
els seus vessants d’extinció
i suspensió, el proper dia 20
d’abril es farà una jornada
informativa sobre el tema a la
sala d’actes del sindicat.
federació de serveis a la ciutadania
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Desconvocada
Catalunya
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la

vaga

d’autopistes

a

El passat dia 1 d’abril, els comitès de vaga d’ACESA i AUCAT,
convocats per la representació de CCOO, UGT i USOC per
tal de presentar i sotmetre a votació la proposta de mediació
presentada pel Departament de Treball i que recollia els
continguts relatius a increment salarial, distribució de jornada i
vacances i contractació, van decidir desconvocar la vaga que
estava prevista per als dies 4, 5 i 6, per unanimitat dels comitès
de vaga.

En el decurs de la reunió, celebrada en els locals de la seu
d’Abertis, a la Zona Franca, els representants sindicals de
CCOO, UGT i USOC, reunits al Departament de Treball fins
a les 6 del matí, van explicar el contingut i l’abast de l’acord
subscrit amb l’empresa a través de la mediació de la consellera
de Treball, Mar Serna, i el seu equip. Els acords assolits van
comportar tant la desconvocatòria de la vaga com la continuació
de la negociació col·lectiva, que va començar el 14 d’abril.

Agents de la Guàrdia Urbana de
L´Hospitalet denuncien la mala
situació del cos

El passat dia 9 d’abril i aprofitant la presentació
que va fer l’alcaldessa, Núria Marin, dels nous
vehicles que s’incorporen al parc mòbil de
la ciutat de L’Hospitalet, agents adscrits al
sindicat de CCOO de la Guàrdia Urbana es van
manifestar per denunciar la precària situació
del cos.
Els manifestants van denunciar la mala situació
de les instal·lacions, la manca de personal
en el carrer els caps de setmana i la pèssima
coordinació policial amb els Mossos d’Esquadra,
entre d’altres coses.

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

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
federació de serveis a la ciutadania

Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30
08006-Barcelona
Tel. 932188080
info@clinicasden.com
www.clinicasden.com
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El Govern de Catalunya vol congelar el complement específic al personal funcionari
Malgrat haver-se signat a Madrid el 0,3% d’augment retributiu per al 2010, aquí el Govern de Catalunya vol ser encara
més restrictiu amb els seus treballadors/es i ha decidit que només s’apliqui a sou, triennis i complement de destinació.
CCOO, apel·la al diàleg i al consens, i demana per activa i per passiva que on
l’Administració general no limitava, ara no ho faci la Generalitat, ja que deixaria
els seus funcionaris/es en una situació de greuge comparatiu envers la resta de
l’Estat.
Després de tots aquests intents de negociació, el Departament d’Economia ens va
comunicar que no pensava augmentar el complement específic. Amb això pretenia
tancar el tema ràpidament i de manera totalment unilateral, ja que consideren que,
amb l’augment de l’específic fins al 100% a la paga extra de juny, ja compleixen.
CCOO seguim reivindicant l’augment de tots els conceptes i no ens quedarem de
braços plegats. Presentarem les signatures de tots els que se sentin discriminats per
aquesta mesura injusta. Per això demanem la col·laboració de tothom i sol·licitem
que ens sigui aplicat l’augment retributiu del 0,3% també sobre el complement
específic, en aplicació dels acords estatals i tal com s’ha aplicat en altres comunitats
autònomes i al personal de l’Administració de Justícia, també de Catalunya.

CCOO denuncia l’encobriment, per part de la Generalitat, d’un enginyer forestal que es
va negar a aturar unes feines amb risc d’incendi
Els fets van succeir el 23 de juliol de 2009, quan Catalunya
estava en ple dol i commocionada per la mort i les ferides
greus dels bombers que participaven en l’extinció de
l’incendi d’Horta de Sant Joan. L’enginyer forestal del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Sr. Pere
Frigola Vidal, va ser imputat
per una falta de desobediència
als agents de l’autoritat.
Per la seva banda, el
Departament
de
Medi
Ambient i Habitatge, màxim
responsable de la prevenció
d’incendis forestals, “no va
observar motius per obrir un
expedient disciplinari”.
El Cos d’Agents Rurals,
que
depèn
del
mateix
Departament, té encomanada
la funció d’aturar treballs en
terrenys forestals que puguin ser causa de l’inici d’un
incendi quan el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals,
també del mateix Departament, així ho determina. El
passat 23 de juliol el perill d’incendi forestal a la comarca
de l’Alt Empordà era molt elevat. Molts mitjans d’extinció
de Catalunya encara estaven treballant en l’incendi d’Horta
de Sant Joan. Ateses les condicions meteorològiques, es
va trametre a diferents comarques, entre elles la de l’Alt
Empordà, l’ordre d’aturar totes les feines forestals que
poguessin originar un incendi.
Agents Rurals de l’Alt Empordà van trametre in situ l’ordre
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d’aturar les feines forestals del Departament, de les quals
era responsable l’enginyer de forest Pere Frigola. Aquest
enginyer de Medi Ambient va obstruir l’acció dels agents, a
més d’increpar-los i desobeir directament l’ordre d’aturada
de les feines amb el consegüent risc d’incendi a la zona.
El Cos d’Agents Rurals, com
hauria fet amb qualsevol altre
ciutadà que es negués a obeir
una ordre d’aquesta índole, amb
el consegüent perill d’incendi
forestal, va denunciar els fets al
jutjat corresponent. En tractar-se
d’un treballador del Departament,
responsable de la gestió dels
boscos i també de la prevenció
dels incendis forestals, va informar
la Conselleria perquè l’acció del Sr.
Frigola contravé el règim disciplinari
de la funció pública, a més de posar
de manifest la poca sensibilitat i fins
i tot la imprudència d’aquest treballador.
Malgrat això, la directora general del Medi Natural, la Sra.
Núria Buenaventura, de qui depèn aquest treballador, no va
trobar indicis per ni tan sols obrir un expedient informatiu.
Ara entenem que, casualment, fos el mateix Sr. Frigola qui
va aparèixer en tots els mitjans de comunicació per posar
en dubte la tasca del Cos d’Agents Rurals, després de
conèixer-se la detenció dels presumptes autors de l’incendi
d’Horta de Sant Joan. I entenem també el silenci de la
Conselleria després del desprestigi ocasionat per aquest
enginyer a tot un cos de la Generalitat de Catalunya.
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Els treballadors de TVC i
CCMA aproven el preacord del
conveni 2009-2011
El pacte inclou un compromís per
defensar la capacitat productiva i la
plena ocupació dels recursos propis de
TVC
Els
treballadors
de
Televisió de Catalunya
(TVC) i la Corporació
Catalana de Mitjans
Audiovisuals
(CCMA)
han aprovat en assemblea general per
una amplíssima majoria el preacord de
conveni 2009-2011. Després de mesos
de negociacions, aquest bon acord
ha estat possible gràcies al suport i la
mobilització de la plantilla, que va secundar
majoritàriament la vaga de quatre hores
del dia 4 del passat mes de febrer.
Els punts més destacats d’aquest acord
són:
- Increment de sou del 2% per al 2009 i de
l’IPC estatal per als anys 2010 i 2011.
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CCOO es mobilitza a l’Ajuntament de Cabrils
Una cinquantena de companys/es de CCOO es van mobilitzar el passat
25 de març a l’Ajuntament de Cabrils contra l’externalització dels serveis
de brigada de jardineria, un capítol més dels processos de transferència
de serveis municipals a la gestió privada, que té com a intenció fonamental
desprendre’s dels 3 delegats de CCOO recentment escollits en les
eleccions sindicals.
Com ja havien fet en anteriors mobilitzacions, van ocupar la sala on se
celebrava el ple municipal. En tractar-se el punt en el qual es proposava
l’externalització, els regidors de l’oposició van abandonar el ple en senyal
de protesta.
Després d’un temps d’espera i manifestada la seva voluntat de no abandonar
la sala, l’alcalde va demanar la intervenció dels Mossos d’Esquadra i de la
Policia Local per procedir al desallotjament. Els agents que van actuar van
utilitzar la força amb una contundència excessiva vers alguns dels nostres
companys. Com a resultat d’aquesta intervenció policial, va resultar ferit en
una cama un company de la Federació de Serveis a
la Ciutadania (FSC) de CCOO, que va ser evacuat en
ambulància. Després d’aquests fets, vam abandonar
l’Ajuntament. El company ja ha manifestat la seva
voluntat de presentar denúncia davant el jutjat.
Des de la FSC valorem com un èxit la mobilització, que va tenir ressò en
els mitjans de comunicació i que va constituir un pas més en la lluita contra
l’actitud antidemocràtica de l’alcalde, Joaquim Colomer.

- Signatura d’un pacte per a la producció
que explicita el compromís per defensar
la capacitat productiva i la plena ocupació
dels recursos propis de TVC, amb la
constitució d’una comissió paritària de
producció.

Acord al Parc d’Atraccions Tibidabo

- Avenços en les mesures de conciliació
de la vida laboral i familiar, en línia amb
la Llei de conciliació de la Generalitat de
Catalunya.

En trets generals, l’acord preveu:

- Compromís de cobertura de les vacants
de llocs de treball operatius que es
produeixin arran del Pla de prejubilacions
i altres durant el període 2009-2011.
Des del sector de Mitjans de Comunicació,
Oci, Cultura i Esports de CCOO de
Catalunya, volem felicitar el comitè
d’empresa de TVC per haver aconseguit
aquest preacord i per l’ampli suport que ha
obtingut dels treballadors i treballadores.
Des de fa mesos hem sabut l’enorme
esforç que ha fet el comitè d’empresa de
TVC per arribar a aquesta solució. Ara cal
continuar treballant per al compliment dels
compromisos pactats i per fer realitat el
pacte per a la producció i el manteniment
de la plantilla.

Reunits a la seu del Departament de Treball dels Serveis Territorials
de Barcelona, representants del comitè de vaga del Parc d’Atraccions
Tibidabo i de l’empresa van arribar a un acord laboral i van desconvocar
la vaga programada per al passat 24 de març.

- Ambdues parts acorden que el percentatge mínim dels contractes fixos
i fixos discontinus de la plantilla total, quan el parc és obert, s’estableix
en un 65% a Operacions i un 60% a Restauració. Aquest és un acord
molt important, que permet consolidar la plantilla reduint les taxes de
temporalitat existents, que eren d’un nivell molt elevat.
- La reivindicació relativa a la mobilitat dels treballadors de l’empresa queda
reflectida de manera
positiva i satisfactòria en
aquest acord.
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CCOO es felicita per
la consecució d’aquest
acord, que ha estat
possible
gràcies
a
l’actitud ferma de la
secció sindical de CCOO
a l’empresa i al suport i
l’assessorament de la
FSC-CCOO.
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Els treballadors del diari
‘Avui’ faran vaga els dies 22
i 23 d’abril
L’assemblea
de treballadors
del diari ‘Avui’
ha decidit per
unanimitat
convocar
vaga els dies 22 i 23 d’abril com a
mostra de rebuig al pla de viabilitat
presentat per l’empresa, que
inclou com a principals mesures
65 acomiadaments i una rebaixa
salarial de com a mínim el 6%. Els
acomiadaments afectaran gairebé a
la meitat de la
plantilla, tant de
redacció com
d’administració.
CCOO alerta que aquestes mesures
afectaran greument la qualitat de
la informació que aquest important
mitjà de comunicació ofereix a la
ciutadania de Catalunya.
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El Departament de Justícia vol acomiadar 85 treballadors de
l’Administració de justícia
El Departament de Justícia ha comunicat als sindicats
la seva intenció de suprimir 85 llocs de treball a
l’Administració de Justícia de Catalunya. Tot i que
l’Administració pretén disfressar aquesta reducció
dient que crea places en altres llocs, a la pràctica
acomiada vuitanta-cinc persones.
No s’ha intentat dotar de més plantilles a òrgans altament afectats per la
situació de crisi econòmica -penals, jutjats de poble, mercantils i socialssinó que s’intenta amagar la històrica manca de previsió del Departament
de Justícia, que els darrers deu anys no ha dimensionat el personal d’acord
amb les necessitats que es produïen, col•locant interins de reforç allà on
calia incrementar les plantilles, aprofitant que els contractes de reforç són
renovables o no cada tres mesos. Cap empresa podria dur a terme una política
de personal tan precària per als seus treballadors.
Aquests 85 acomiadaments es produeixen coetàniament amb la negociació
de la Nova Oficina Judicial a totes les comunitats autònomes. Paradoxalment
el Ministeri de Justícia ha garantit als territoris que gestiona el manteniment
íntegre de les plantilles i la conversió en places fixes del setanta-cinc per cent
dels reforços actuals.
A CCOO pensem que la nefasta gestió de l’Administració exigeix responsabilitats
polítiques i que aquesta no és la millor manera d’afrontar una negociació que
haurà de canviar tota l’Administració de Justícia a Catalunya.
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