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editorial
“Per la cohesió social i la convivència”
Des de CCOO juntament amb la resta
d’organitzacions i entitats signants del manifest “per
la cohesió social i la convivència” volem manifestar
la nostra preocupació davant de la complicada
situació social actual a Catalunya, i sobretot la
manca de responsabilitat per part del Partit Popular
de Badalona i d’altres ciutats, que un cop més ha
fet ús de la demagògia per treure rèdit electoral del
descontent social fomentant pors i prejudicis vers la
població immigrada.
Per aquest motiu demanen un cop més:
- Responsabilitat política per part del Partit Popular.
S’insta a que des de la direcció del partit es
prenguin les mesures pertinents tant amb el
representants del partit a Badalona com amb la
seva responsable a Catalunya.

CCOO de Catalunya crida a la participació en les
manifestacions que tindran lloc el dia 1r de Maig de
2010 amb motiu del Dia internacional dels treballadors i
treballadores, que enguany porta per lema “Per l’ocupació
de qualitat i la protecció social”.
Les manifestacions tindran lloc en els horaris següents:
Barcelona, 11’30 h, Ronda Sant Pere amb Passeig de
Gràcia
Lleida, 12’00 h, Plaça del Treball
Girona, 12’00 h, Plaça de la Independència
Tarragona, 12’00 h, Plaça Imperial Tàrraco
Tortosa, 11’30 h, Plaça del Carrilet

La Federació de Serveis a la Ciutadania participarà
activament a les manifestacions convocades
Feu clic per veure:
- Manifest conjunt de CCOO de Catalunya i UGT
- Cartell (pdf d’alta resolució)
- Lluita Obrera Digital especial sobre el 1r de Maig
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- El rebuig de tots els discursos que criminalitzen
per motiu d’origen, ètnia, cultura o religió, posant
traves a la construcció d’una societat cohesionada
i amb igualtat de drets.
- Un compromís ferm de la societat civil, del teixit
associatiu, dels poders locals i de totes les
administracions amb la convivència i la cohesió
social.
- El compromís per part dels partits polítics de
no utilitzar la immigració amb rèdit electoral, tal
com s’impulsava des del Pacte Nacional per la
Immigració, i d’aturar l’augment de racisme que
s’està propagant en el discurs polític.
Un moment complicat com l’actual, a conseqüència
de la situació de crisi econòmica i social que estem
vivint, discursos de rebuig a la immigració poden
generar fàcilment l’aflorament d’expressions racistes
i xenòfobes.
CCOO condemnem qualsevol acció que atempti
contra la convivència i instem a treballar amb un
important sentit de responsabilitat per fer evident
que, de fet, Catalunya és una societat rica per
la seva diversitat.

Esforcem-nos tots en consolidar una
CATALUNYA OBERTA,
SOLIDÀRIA I INCLUSIVA.


digital

breus
Vaga dels treballadors
de l’Agència EFE
Els treballadors de l’Agència EFE van fer una vaga
de 48 hores els passats 22
i 23 d’abril, després que
la direcció de l’empresa
decidís
mantenir
una
insòlita retallada salarial
del 4,5% per al 2010 i
estendre-la al 2011 i al
2012. D’aquesta manera,
l’empresa menysprea el
rebuig massiu de la plantilla
en referèndum a qualsevol
retallada salarial.

Signat

l’acord/conveni
dels empleats públics
de l’Ajuntament de
Palamós
Després de dos anys de
negociacions, s’ha signat
l’acord/conveni dels empleats
públics de l’Ajuntament de
Palamós, que substitueix
l’anterior, que era de l’any
94/95; conveni que es va
anar prorrogant any rere any
fins a l’actualitat.
Per CCOO, ha estat un dels
reptes més importants a la
demarcació de Girona, atès
que partíem de dos textos i
aplicacions diferents per als
funcionaris i els laborals, i
s’ha aconseguit un únic text i
sobretot l’equiparació al 100%
dels dos col•lectius.
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CCOO exposa els problemes de la Guàrdia Urbana al ple
municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet
El passat dia 27 d’abril CCOO de
l’Ajuntament de l’Hospitalet va intervenir
al ple municipal per denunciar el reiterat
incompliment dels acords i els problemes
que pateix la Guàrdia Urbana, i que es
resumeixen en els següents punts:
-

-

Aplicació del torn partit als agents en
pràctiques incomplint el conveni

CCOO vol fer-se ressò de la greu situació
que està patint la gestió de la Guàrdia
Urbana i la seva repercussió sobre la
seguretat ciutadana de la ciutat.

Falta de coordinació policial MossosGuàrdia Urbana.
Divisió interna existent a la direcció
de la Guàrdia Urbana
Sistema obsolet d’emissores i falta
de recursos.
Denigrants condicions en les que es
troba el vestuari.
Amiguisme i tracte de favor com a
única via per poder accedir a les
unitats especialitzades.
Manca d’agents al torn de nit,
els caps de setmana, i les seves
conseqüències.

Informació de la intervenció

CCOO reclama que no es baixi la guàrdia durant la
celebració del Dia mundial de la salut en el treball
Més de mil delegats i delegades de prevenció de CCOO de Catalunya es van trobar
a l’Hotel Hesperia Tower, de l’Hospitalet de Llobregat, en una assemblea celebrada
el passat 8 d’abril amb el lema “La salut, el teu dret. CCOO, la teva força”.
Actuar en favor de la prevenció dels riscos laborals va ser l’objectiu central de la
jornada, que va comptar amb cinc tallers de treball, en què es van distribuir els
delegats participants.
Aquesta assemblea forma part de la
programació prevista amb motiu del 28 d’abril,
Dia mundial de la salut en el treball. Diferents
actes i accions tindran lloc arreu de Catalunya,
i a Barcelona es va fer una concentració
conjunta amb UGT, davant la patronal Foment
del Treball, per reclamar que no es baixi la
guàrdia davant els accidents laborals i les
malalties professionals.

Gran

manifestació de
la majoria sindical de
Correus a Valencia
contra l’apagada postal
Milers de treballadors de
Correus de tot l’Estat es van
manifestar el dijous dia 29
a València amb motiu de
la Conferència d’alt nivell
europeu per demandar
davant de Fomento i els
màxims responsables polítics
y postals europeus viabilitat
per l’operador postal públic.

-

L’any passat van créixer un 9% els accidents
laborals mortals a Catalunya, malgrat
haver augmentat el nombre de treballadors
desocupats.

fsc
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la teva federació
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El FOP aprova l’esborrany del
projecte de Llei orgànica del
dret a la informació de la ciutadania

CCOO de Catalunya reclama al nou president del
Consell de Govern de la CCMA que aposti per la
qualitat i la pluralitat dels mitjans audiovisuals
públics de Catalunya

L’Agrupació de Periodistes de CCOO de
Catalunya i el sector de Mitjans de Comunicació, Oci, Cultura i Esport de la FSC de
CCOO de Catalunya van manifestar el passat 19 d’abril la seva total adhesió i el seu
suport al projecte de Llei dels drets de la informació de la ciutadania que ha presentat
el Foro de Organizaciones de Periodistas
(FOP), del qual CCOO és membre actiu.

El passat 15 d’abril, Enric
Marín va prendre possessió
davant el Parlament de
Catalunya de la presidència
del Consell de Govern de
la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Davant d’aquest fet, CCOO de
Catalunya li va demanar una
aposta clara per la qualitat i la pluralitat dels mitjans audiovisuals públics
de Catalunya perquè realitzin la funció de servei públic a la ciutadania
que tenen encomanada.
Davant les constants batalles polítiques que s’han viscut en el si del
Consell de Govern pel seu control, CCOO de Catalunya li reclama
al nou president que treballi per aconseguir el consens institucional
que asseguri una necessària estabilitat per garantir un bon contracte
programa plurianual i, per tant, un bon projecte de futur per als mitjans
audiovisuals públics de Catalunya.
CCOO li recorda al nou president la necessitat d’aconseguir la plena
ocupació dels recursos propis i frenar les temptacions d’externalització
de producció i serveis. També caldrà veure la seva posició davant el
pla de prejubilacions previst, al temps que CCOO li reclama que vetlli
perquè no es perdi cap lloc de treball operatiu.

CCOO del Barcelonès Nord i del Vallès Oriental denuncien la política, la
instrumentalització i les campanyes xenòfobes del PP
CCOO del Barcelonès Nord, denúncia la campanya xenòfoba que el PP de Badalona està
portant a terme contra les persones immigrades que, per raons econòmiques o socials, han
hagut d’abandonar els seus països per instal•lar-se en les nostres ciutats.
D’altra banda CCOO del Vallès Oriental-Maresme, davant la moció presentada pel Grup
Municipal del PP de l’Ajuntament de Mataró on proposava facilitar les dades a la policia de
les persones en situació irregular, considera aquesta una instrumentalització del fet migratori
per confondre a la ciutadania. CCOO considera que amb la presentació d’aquesta moció el
PP es posa a l’alçada de determinades plataformes racistes i xenòfobes.
CCOO considera que tant Mataró com Badalona sempre han estat un exemple d’acolliment
i convivència, sense introduir discriminacions ni per raó d’origen, ni per nacionalitat. En
el segle XXI és necessari trobar fórmules més adequades per continuar sent exemple de
cohesió social.

Curs de mobilitat sostenible als centres de treball de l’Administració pública
Curs presencial de 20 hores
•
8 sessions de dues assignatures de 2,5 hores cadascuna (total 20 h)
•
El curs es realitzarà els dijous de 9 a 14 h.
•
Des del dia 20 de maig fins al dia 10 de juny
Més informació a http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/noticia.aspx?id=122605
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Desconvocada la vaga del diari AVUI, que negociarà el seu pla de viabilitat
L’assemblea de treballadors del diari AVUI va decidir, el passat dia 21, per una àmplia majoria, desconvocar la vaga
que havia previst per als dies 22 i 23 d’abril, després d’haver signat un acord amb l’empresa propietària, Hermes
Comunicació, SLU, al Tribunal Laboral de Catalunya, per iniciar negociacions sobre el nou model de diari, l’organització
del treball i el conveni col•lectiu. El Pla estratègic per a la viabilitat del diari AVUI, presentat el 14 d’abril passat per
l’empresa, es deixa així sense efecte.

El TLC obre
un període de
negociació per
arribar a un acord

El pla de viabilitat que va motivar la convocatòria de vaga preveia 65 acomiadaments
(gairebé la meitat de la plantilla) i una rebaixa salarial de com a mínim el 6%, entre
altres retallades de sou. Amb l’acord signat ahir al Tribunal Laboral de Catalunya,
Hermes es compromet que fins que no s’arribi a acords consensuats no acomiadarà
forçosament cap treballador i, en tot cas, si hi ha baixes voluntàries es respectaran
les indemnitzacions que històricament s’han donat en aquest diari.

El Sector de Mitjans de Comunicació, Oci, Cultura i Esports de la Federació
de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya felicita el comitè
de vaga del diari AVUI per haver aconseguit que el pla presentat per
l’empresa quedi sense efecte, però adverteix que la lluita continua per
mantenir els llocs de treball i unes condicions dignes per a la plantilla
d’aquest diari de referència a Catalunya. Ara s’obre un període molt dur
de negociacions entre els representants dels treballadors i l’empresa
propietària, Hermes Comunicació, SLU, i no s’ha de baixar la guàrdia per
aconseguir que no es vegi malmesa la qualitat de la informació que aquest
important mitjà de comunicació ofereix a la ciutadania de Catalunya.

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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Els treballadors de transport d’autobusos de Nou Barris convoquen una vaga els dies
6 i 7 de maig
El passat mes de gener, la concessió del BUS NOU BARRIS va passar de ser
gestionat per l’empresa LYDIA a ser-ho per l’empresa SAGALÉS. Durant els 21
anys que l’empresa LYDIA va gestionar aquesta concessió no hi ha hagut conflictes
laborals.
Amb la nova situació, l’actual empresa concessionària pretén modificar el quadrant
de feina, reduir la plantilla i repartir la jornada d’una manera inacceptable, amb
jornades interminables en festiu sense respectar la necessària conciliació de la
vida laboral i la familiar i sense respectar els descansos legalment establerts, fixant
ruptures de torn i modificant els serveis, deixant les línies amb un servei deficient per
a la ciutadania i amb greus incompliments d’horaris de servei.
Aquesta posició trenca les condicions que van ser marcades per la subrogació i, a més, malgrat els intents negociadors
per part dels representants dels treballadors, l’empresa no ha modificat la seva actitud i pretén imposar els canvis que
ella ha dissenyat. L’empresa que atorga la concessió del servei és TMB.
Davant d’aquesta situació, els treballadors es veuen en la necessitat de convocar dos dies de vaga per als propers dies
6 i 7 de maig, per defensar els seus drets i defensar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

CCOO alerta del risc que comporta la deficient senyalització
d’aparcament prohibit per motius de seguretat
Les zones d’aparcament prohibit per motius de seguretat, que afectin a edificis que es
troben en situacions de risc, espais reservats per conselleries, consolats, etc, han de
tenir una senyalització específica i suficientment clara per assegurar que la ciutadania les
distingeixi clarament i pugui respectar-les adequadament. Tanmateix això no succeeix,
en la mesura que correspondria, a la ciutat de Barcelona, on es troben situacions de
senyalització insuficient o poc clara.
No existeix una diferencia en la senyalització entre el que són zones de seguretat i
reserves d’estacionament, cosa que dóna lloc a confusions a la ciutadania i a tots els
ens que han d’intervenir en cas d’avís d’estacionament d’algun vehicle. A una zona
de seguretat no hi ha de poder estacionar ningú, ni tan sols vehicles oficials, i a una
reserva tan sols hi poden estacionar els càrrecs oficials pertinents.
La conseqüència d’aquesta senyalització poc adequada és la utilització d’aquests espais
per estacionar vehicles infringint la norma, fet que obliga a partir d’aquest moment, i en
virtut de la reglamentació i els protocols establerts, a actuar als cossos de seguretat.
Davant d’aquesta situació, CCOO demana a l’administració corresponent la senyalització
evident i clara de les zones restringides per motius de seguretat, senyalització tant al
paviment com de plaques; formació en la matèria corresponent a la Guàrdia Urbana
de Barcelona amb la conseqüent dotació de material per al desenvolupament de la
feina; millora en dotació del personal de
Mossos d’Esquadra i augment dels efectius
especialitzats o TEDAX i, finalment, que
els treballadors de B:SM no hagin de retirar
cap vehicle sense tenir la garantia de que
no existeix perill. Això implica que quan un
treballador de B:SM rep l’ordre de retirada
d’un vehicle s’ha d’haver complert el protocol
establert, la patrulla que ha efectuat la revisió
ha de romandre al lloc on es troba el vehicle
fins que aquest és retirat i ha de confirmar que
no existeix cap mena de perill.

federació de serveis a la ciutadania
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Els representants sindicals en l’Administració de Justícia preparen mobilitzacions
CCOO i la resta d’organitzacions sindicals presents en l’Administració
de Justícia de Catalunya han presentat un calendari de mobilitzacions
per protestar per la “gestió i la política de personal” de la Conselleria de
Justícia.
CCOO i la resta de sindicats rebutgem la supressió de llocs de treball que
ha afectat 85 treballadors i critiquem la manca de voluntat negociadora
de la Conselleria, que es nega a negociar el Decret sobre estructura
i organització judicial a Catalunya, que determinarà els nous òrgans i
centres de treball de l’Administració de Justícia a Catalunya, així com
la manca de resposta explícita per part de la Conselleria sobre les
garanties exigides per escrit.
Des de CCOO critiquem l’oblit sistemàtic de la immensa majoria d’òrgans
judicials de Catalunya, col•lapsats crònicament des de fa dècades
sense que s’hagin pres les mesures necessàries que permetessin
fer compatibles les càrregues de treball i la seguretat jurídica, amb el
personal i els mitjans necessaris per aconseguir un servei públic àgil,
eficaç i de qualitat.
-

El dia 5 de maig està convocada una assemblea, una concentració
davant de les escalinates del Palau de Justícia i una manifestació.

-

El 20 de maig s’ha convocat una aturada parcial d’una hora,
concentració al Palau de Justícia i posterior manifestació.

-

El 3 de juny una jornada de vaga general en tota l’Administració de Justícia i una manifestació.

CCOO ha presentat una Iniciativa CCOO de Catalunya dóna suport al jutge
Legislativa Popular sobre la conciliació Baltasar Garzón
laboral i familiar a l’administració CCOO de Catalunya, com a membre de la plataforma ‘Un
pública
clam de justícia’ (que aplega a ciutadans i ciutadanes, a
La Mesa del
Parlament
ha admès a
tràmit, en data
27
d’abril,
una
iniciativa
legislativa
popular
(ILP)
que
proposa
elaborar una llei
sobre la conciliació de la vida laboral i la familiar, i la lluita
contra la violència de gènere i l’assetjament laboral a les
administracions públiques de Catalunya.

diferents entitats, associacions i organitzacions) amb
l’objectiu comú de defensar els valors democràtics i la
memòria democràtica, va donar suport a la convocatòria
unitària que va sorgir, a tot l’Estat, d’una iniciativa ciutadana
que s’aplega sota el lema:
“Investigar els crims contra la humanitat no es delicte.
Jo recolzo a Garzón”
Més informació a:
http://www.jorecolzoagarzon.blogspot.com/
Podeu descarregar el manifest de suport al jutge Baltasar
Garzón.

Aquesta ILP la impulsa l’Àrea Pública de Comissions
Obreres de Catalunya i va ser registrada el proppassat
16 d’aquest mes d’abril.
Amb aquesta Iniciativa Legislativa, CCOO volem recollir,
en una única norma, la dispersió actual sobre les
mesures de conciliació en les administracions públiques
de Catalunya, amb l’objectiu d’unificar i fer pacífica la
seva aplicació.
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Foto de l’acte de
suport del dia 20
d’abril de 2010 al
Paranimf de la UB
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Ni un acomiadament al Cos d’Agents Rurals
CCOO i la resta de sindicats hem demanat una reunió urgent amb el conseller per tal de tractar el tema dels acomiadaments
d’interins i plantejar-li la negociació d’un acord de condicions laborals. Però la resposta del conseller ha estat delegar en
el secretari general i proposar una data llunyana per a rebre’ns.
Als sindicats ens sembla que aquesta és una actitud de menysteniment i
hostilitat, precisament quan més que mai es demostra la necessitat de més
plantilla en el Cos d’Agents Rurals. Ho fan justament quan el Parlament de
Catalunya, per mitjà de la comissió d’investigació de l’incendi d’Horta de Sant
Joan, ha demanat “un increment dels mitjans i els recursos de prevenció
del Cos d’Agents Rurals”, així com “impulsar mecanismes organitzatius que
permetin la presència d’efectius del Cos d’Agents Rurals en cas d’emergència
fora de la jornada laboral”.
Molts agents ens veiem afectats per aquesta limitada plantilla a l’hora de
gaudir dels nostres drets. Es neguen permisos i vacances perquè no som prou per donar el servei. Però el Departament
amortitza les places de guardes de reserva en lloc de convertir-les en places d’agents rurals, com es va comprometre
en imposar el procés de funcionarització.
El manteniment de la plantilla és un tema prioritari per als tres sindicats. No podem permetre ni un acomiadament
al Cos d’Agents Rurals. Els agents afectats han entrat al cos, com molts de
nosaltres, per mitjà d’una dura oposició amb igualtat de condicions davant
Ens concentrarem
la resta dels aspirants, i guanyant-se a pols una puntuació que poc distava
i farem sentir
dels agents funcionaris. Tots ells tenen experiència servint en el Cos d’Agents
Rurals, aprenent l’ofici. I ara, davant la complicada campanya que es presenta,
la nostra veu
el Departament en vol prescindir!
dilluns 3 de maig
Els sindicats no podem confiar a negociar unes condicions laborals dignes
amb aquells que ni tan sols permeten que s’apliquin correctament les de
l’actual acord. Per tant, és la nostra obligació parlar primer amb els màxims
responsables del Departament. Però, com fer-ho si es neguen a rebre’ns?
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a les 12:00 hores
davant del Departament
(Av. Diagonal 523-525)



