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2 de juny, vaga general al sector públic
CCOO denuncia que les mesures anunciades per
Zapatero són inútils per sortir de la crisi
CCOO considera que les mesures presentades avui al Congrés dels Diputats pel President del Govern
espanyol, Rodríguez Zapatero, són:
- Inútils per sortir de la crisi: Reduir la capacitat adquisitiva dels treballadors públics, els pensionistes
i altres col•lectius restringeix la capacitat de consum i per tant debilita la demanda interna i l’activitat
econòmica i allunya la recuperació.
- Injustes socialment: Les mesures carreguen els costos de la crisi sobre els sectors més febles de la societat. Congela les pensions quan actualment la pensió mitjana és de 776,44 euros. Retalla els salaris públics
quan hi ha un nombre molt important de treballadors públics que amb prou feines són mileuristes. Retalla el xec nadó de manera indiscriminada castigant a les famílies amb menys recursos especialment les
aturades. Elimina la jubilació parcial introduint més dificultats a la contractació de joves i al rejoveniment
de les plantilles. Elimina la retroactivitat de la prestació de dependència discriminant l’accés a aquest dret
quan hi ha endarreriments de més d’un any en els reconeixements.
- Regressives laboralment: Les mesures trenquen amb el dret a la negociació col•lectiva i als avenços
legals quan l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) establia i reconeixia el dret a arribar a acords que
s’han de complir.
El no compliment dels acords signats fa sis mesos amb els empleats públics i fa uns anys sobre les pensions posa en qüestió la credibilitat del Govern per assolir qualsevol acord en el marc del diàleg social.
CCOO de Catalunya considera que aquestes mesures no ajuden a sortir de la crisi i per tant reclama la
revisió del Pla d’Ajust i de les retallades de la despesa social.
CCOO urgeix a la reforma dels sistema financer i del sistema fiscal per fer fluir el crèdit a les empreses i
les famílies i per fer aflorar el diner negre que segons l’Associació d’Inspectors Gestha podria fer recaptar
38.500 milions d’euros addicionals a les arques públiques i recuperar l’impost de patrimoni, ja que la seva
eliminació ha representat 1.800 milions d’euros l’any 2009 a Espanya.
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Reproducció de l’interessant article que Vicenç Navarro va fer a la revista digital SISTEMA, el 23 d’abril de 2010 on assenyala que la situació financera i fiscal de Grècia
no és la causa principal de la crisi de l’euro.

Grecia no es la causa de la crisis del euro
La visión que se está transmitiendo,
por la mayoría de medios de información en España, sobre la crisis
del euro es que esta crisis está causada por el comportamiento irresponsable del gobierno griego, que
ha gastado en exceso en su estado
del bienestar, creando un déficit y
una deuda pública que no son sostenibles y que han generado dudas
sobre si el gobierno podrá pagar
sus deudas, con lo cual la moneda
que utiliza Grecia –el euro- quedará muy afectada. Ejemplo de esta
lectura del euro es el artículo
de Sala i Martín en La Vanguardia (17.02.10), en el que
critica a Grecia (y a otros países de la eurozona mediterránea, incluyendo España) de
ser responsables de la crisis de
la moneda europea, debido a
un excesivo gasto público, derrochado –según él- en exuberantes
beneficios sociales y laborales (ver
mi artículo “La crisis, ¿qué debería
hacerse?” Sistema 05.03.10). En
este contexto, aparecen frecuentemente los pensionistas griegos,
muchos de los cuales pueden ya
jubilarse a la temprana edad de 55
años. De esta lectura se deriva que
la solución es que los griegos (así
como los espa ñoles, portugueses y
otros mediterráneos -aunque incluyen también a Irlanda- inclinados
a excesos en sus gastos públicos)
se aprieten el cinturón recortando
su gasto público y reduciendo sus
exuberantes beneficios sociales y
laborales, tal como instruyen el
Banco Central Europeo (máxima

autoridad monetaria de la Eurozona) y el Pacto de Estabilidad.
Hasta aquí el dogma liberal. Veamos ahora los datos. En realidad,
la economía griega en los últimos
quince años (hasta 2009) había sido
altamente exitosa. Su crecimiento
económico (medido en el PIB per
capita) creció más rápidamente que
el promedio de la UE. Es cierto que
ahora su déficit es elevado (13%
del PIB), y su deuda es también
elevada (113%), aunque no mucho
más elevada que la deuda que se

proyecta para el 2011 para el promedio de los países de la OCDE
y mucho menor que la deuda de
Japón (192% del PIB). Lo que ha
ocurrido en Grecia, y en la mayoría de países de la OCDE, es que
la disminución de los ingresos del
estado, consecuencia del descenso
muy marcado de la actividad económica, ha causado el crecimiento
del déficit. Lo que los liberales olvidan es que el problema del déficit
se basa más en el déficit de ingresos al estado (impuestos), que en la
exuberancia del gasto.
Grecia es un país pequeño (que además tiene un fraude fiscal enorme),
y el gobierno conservador anterior
prefirió más conseguir dinero de los
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bancos extranjeros que aumentar
los impuestos de la gente más pudiente y así corregir el fraude fiscal.
El 95% del dinero que consiguió,
vendiendo bonos, fue a bancos europeos. En otras palabras, el 95%
de la deuda del estado griego la tienen los bancos europeos (y muy en
especial los alemanes). Estos bancos compraron los bonos griegos
en masa y a precios muy reducidos.
Tiene millones de euros en bonos.
Estos bonos los tienen asegurados
en lo que se llama Credit Defaults
Swaps (CDS); lo cual quiere decir que el aseguramiento de los
bonos no se basa en su precio
real, sino en un precio ficticio,
resultado de la especulación. De
ahí las campañas de los bancos
y de los hedge funds (fondos de
carácter especulativo) a fin de
inflar el precio de los bonos que
generan un interés exorbitante de
un 7% por año. Y se están forran
do como consecuencia de ellos. De
esto, los liberales ni hablan.
Pero este crecimiento exuberante de los intereses de los bonos lo
tiene que pagar el ciudadano griego a base de ajustarse el cinturón.
Y ahí está el Pacto de Estabilidad,
el instrumento por antonomasia de
rectitud monetaria. Lo que al ciudadano griego se le dice es que tiene que ser más austero, vivir con
menos transferencias y servicios
públicos y reducir sus beneficios
sociales y laborales. Todo ello para
que se puedan pagar a los bancos
sus escandalosamente altos beneficios bancarios, basados en mera
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te Zapatero, Presidente de
la UE, ha organizado, es
una medida necesaria pero
profundamente insuficiente, pues la solución a la
crisis de Grecia pasa por
cambios más profundos
de lo que la UE está considerando, pues se necesita un giro de 180º en sus
políticas, pasando de políticas liberales a políticas
keynesianas de estímulo
de la demanda. Cuando se
creía que la crisis presente
(generada por las políticas
liberales) significaría el fin
del neoliberalismo, resulta
que, paradójicamente, estamos viendo como la mayoría de gobiernos de la
UE, alentados por sus instituciones (tanto el BCE
como la Comisión Europea y el Consejo Europeo)
están reincorporando tales
políticas.
Vicenç Navarro

austeridad de gasto público (iniciada ya con las reformas Schroeder)
en Alemania, junto con la falta de
crecimiento de los salarios en aquel
país, hace que la escasa demanda
interna esté imposibilitando el estímulo económico necesario para
salir de la crisis. De ahí que los
círculos liberales y conservadores
que gobiernan en Alemania intenten basar la recuperación económica en el crecimiento de las exportaciones. Pero el problema es que
la gran mayoría de exportaciones
en Alemania (2/3 partes) van a los
países de la Eurozona que no están importando por las mismas ra-

zones: las prácticas de austeridad
(bajada de gasto publico y de salarios), que están imposibilitando
que se importen los productos alemanes. De ahí que el comercio alemán y europeo se está paralizando.
En realidad, en Irlanda, donde más
se han aplicado las recetas de austeridad (al igual que en Lituania),
el PIB ha disminuido nada menos
que un 8% (en 2009), desembocando aquel país en una profunda
recesión. Un tanto igual ocurrirá
en Grecia (y puede ocurrir en España si las políticas de austeridad
no cambian). El paquete de ayuda
de la UE a Grecia que el presiden-
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CCOO lamenta
que CGT intenti
aconseguir de forma
il•legal el patrimoni
sindical

Després de l’intent
d’ocupació de la planta
vuitena de l’edifici sindical
de Via Laietana , CCOO
de Catalunya lamenta que
el sindicat CGT intenti
aconseguir de forma il•legal
el patrimoni sindical que no
els correspon en funció de la
seva representativitat: 1.183
delegats a Catalunya de CGT
per 26.133 de CCOO a 31 de
desembre de 2009

DD

CCOO, entitat
adherida al Pacte
Nacional per a la
Laïcitat

CCOO de Catalunya és una de
les nombroses entitats adherides
al Pacte Nacional per a la Laïcitat.
Aquest gran acord per la laïcitat
vol ser un pacte de país que
compti amb la participació activa
del conjunt de la ciutadania. El
pacte ha de tenir com a objectiu
potenciar els valors de la llibertat
de consciència i de religió, el
pluralisme, la igualtat, el respecte
i la cohesió.
web http://www.pactelaicitat.
cat/

DD

Curs de
subvencionat

Els sindicats majoritaris de l’Administració de Justícia a
Catalunya convoquen mobilitzacions contra la gestió i política de
personal de la Conselleria
Els sindicats CCOO, CSI-F, STAJ i UGT,
majoritaris en l’Administració de Justícia
a Catalunya, posem en coneixement
l’inici de mobilitzacions del personal de
l’Administració de Justícia a Catalunya,
contra la gestió i política de personal de
la conselleria de Justícia.
Calendari de mobilitzacions
Dia 20 de maig de 2010. Aturada parcial
de les 13:00 h, fins a les 14:00 h.
Concentració davant les escales del Palau
de Justícia, i manifestació per la via
pública fins al Departament de Justícia.
També manifestació a Girona, Lleida i
Tarragona.
- Dia 3 de Juny de 2010. Jornada de vaga

general a tota la administració de Justícia
de Catalunya y manifestació per la via
pública des de las 12:00 h. L’itinerari

anirà des de la seu del departament de
Justícia de Pau Claris 81, passant per Via
Laietana, carrer Jaume I,
fins arribar a la Pl. de Sant Jaume (14h.)

Èxit de participació en les manifestacions de l’1 de Maig
CCOO de Catalunya va celebrar diferents manifestacions el dia 1r de Maig de 2010 per
commemorar el Dia internacional dels treballadors i treballadores, que enguany portava per

camió

Curs de camió subvencionat.
Dirigit a: treballadors en actiu
del sector transport i aturats.
Interessats contacteu-hi com
més aviat millor. Raquel Trujillo
Coordinadora Autoescola
Aula Activa autoescola@
aulaactiva.net AULA ACTIVA,
FORMACIÓ I SERVEIS, S.L.
Pg. Can Feu 80, 1-1 - Tel. 93 727
77 35 Fax 93 727 89 64 - www.
aulaactiva.net

fsc
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Negociació de convenis provincials del sector del cicle integral de
l’aigua

Signades les taules salarials del Conveni
d’aparcaments, estacionaments regulats de
superfície, garatges, serveis de rentat i greixatge

Després de la mobilització del sector el dia
20 de febrer, la qual va ser un èxit de participació, i de la feina feta per aconseguir fer
arribar la problemàtica dels quatre convenis
provincials del nostre sector al Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya,
quant a la congelació salarial, a causa de
l’incompliment per part de la patronal del
que es va signar en els convenis provincials
en matèria d’increments salarials.

Després d’una llarga negociació,
per fi, signem les taules salarials
de 2010. La Comissió Paritària
formada per la patronal, UGT i
CCOO, reconeix l’IPC previst
pel Govern en l’1%. A més
no es publica la taula de 2009
regularitzada, ja que, en ser
l’IPC real de 2009 inferior al
2% previst, no hi ha endarreriments. La no- publicació de les taules 2009
reitera la nostra posició que en cap cas no es retornen pels treballadors i
treballadores del sector les quantitats cobrades durant 2009.
Desbloquejats els elements principals de controvèrsia sobre la situació
creada per la fluctuació de l’IPC, s’assoleix l’acord, que normalitza una
vegada més les relacions entre les parts, en benefici del sector.

“La negociació sindical a la Paeria: breu cronologia d’un any decebador”
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO a Lleida va presentar el llibre “La
negociació sindical a la Paeria: breu cronologia d’un any decebedor”, que és un recull de les
reivindicacions de la secció sindical de CCOO a la Paeria de Lleida i que donarà a l’alcalde.
El sindicat va fer arribar a tot el personal de la Paeria i a l’opinió pública el descontentament
amb la nefasta gestió dels recursos humans, la seva preocupació per la indiferència envers els
problemes del personal i el rebuig a una política de personal que utilitza criteris subjectius
per funcionar.
Així mateix per commemorar la Diada de Sant Jordi CCOO va elaborar uns punts del llibre
reivindicatius que entregarà a tot el personal de la Paeria, en els quals manifesta les seves
queixes i inquietuds, les propostes de funcionament i, una vegada més, les reivindicacions
dels últims mesos.

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

federació de serveis a la ciutadania

5

núm. 23 - 1a quinzena maig 2010

digital

Més de 100 cotxes robats d’un dels dipòsits municipals de L’Hospitalet
El robatori va ser de 112 cotxes, una excavadora, 50 metres de tanca metàl•lica, 100 metres de cadena i un contenidor.
A finals d’abril, la policia municipal de l’Hospitalet es va trobar que el dipòsit municipal del carrer de Feixa Llarga,
on es guarden els vehicles abandonats i embargats per ordre judicial, havia estat saquejat. L’ajuntament va decidir
clausurar el recinte i va restar importància a l’incident declarant que els vehicles no tenien cap tipus de valor, ja que
tenien retirat el permís de circulació i havien de ser enviats a desballestar en poc
LES CÀMERES DE temps.

SEGURETAT NO
FUNCIONAVEN

El dipòsit tenia una canonada distribuïdora de gas al nivell del sòl i cables d’alta
tensió i incomplia les condicions de
seguretat laboral.

La guàrdia urbana va detenir cinc homes dedicats a la ferralla pel
robatori i va imputar ,a un sisè, propietari d’un desballestament en un
altre municipi metropolità, on es van trobar els vehicles. «Encara que
hem trobat els vehicles no els tornarem al dipòsit. L’afer ja es troba en
lmans dels jutjats», van declarar fonts del consistori.
La Secció Sindical de CCOO de l’Hospitalet ha atribuït el robatori a
la deficient gestió consistorial del cos de la guàrdia urbana. Es dóna
el cas que les càmeres de seguretat del recinte no funcionaven des de
feia mesos, cosa que ha desmentit l’ajuntament.

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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CCOO de Catalunya anima els treballadors i treballadores de Barcelona a participar en
la consulta ciutadana sobre la reforma de la Diagonal

Proposta A

Proposta B

CCOO de Catalunya, mitjançant la seva presència i suport a la iniciativa de la Plataforma Diagonal per a Tothom, ha
remarcat sempre la importància de la mobilitat sostenible, amb l’objectiu de reduir la congestió, la contaminació, la
sinistralitat, la ineficiència energètica, etc., i la necessitat de reformar l’actual model urbanístic de la Diagonal.
Per això cridem als treballadors i treballadores de Barcelona a participar i a votar favorablement la reforma de
l’emblemàtica avinguda (opció A o opció B), durant la consulta dels propers 10 a 16 de maig, exigint tanmateix una
bona oferta de transport públic i una bona xarxa d’itineraris per poder caminar i circular en bicicleta o altres modes no
motoritzats.
Podeu votar al terminal instal•lat al vestíbul del local nacional de CCOO de Catalunya, a la Via Laietana, núm. 16, de
Barcelona, o també a través de la pàgina web https://decidimdiagonal.bcn.cat/voto/voting/ (entre les 10.00 h del 10 de
maig i les 10.00 h del 16 de maig).

CCOO organitza una protesta per sensibilitzar els poders públics
sobre l’empobriment econòmic i social de l’ONCE
El passat dia 12, entre les 10.30 i les 11.30 h, els delegats i les delegades de CCOO de
l’ONCE, conjuntament amb altres sindicats i organitzacions internes de l’entitat, es van
concentrar davant la seu del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n) per tal
de sensibilitzar els poders públics autonòmics sobre el deteriorament econòmic i social
que està patint l’ONCE des de fa anys. En el decurs de la concentració es va lliurà un
informe on es feien propostes per reconduir la situació.
L’ONCE és legament una institució social, sense ànim de lucre i amb un fort caràcter
públic des de la seva fundació. Ocupa directament 25.500 treballadors i treballadores, i
de manera indirecta, moltes més, milers, a més de tenir delegada l’atenció especialitzada
a les persones amb discapacitat visual severa. Amb tot això, l’empobriment econòmic
i social denunciat pot crear un problema social a curt termini, que recauria sobre
l’erari públic, obligant a l’Administració autonòmica a assumir l’atenció de les
persones invidents i deficients visuals, i a l’Estat a assumir el pagament de pensions o
habilitar prestacions que fins ara era assumides per l’ONCE, complint, a més, la funció
institucional d’integració laboral i de creació d’ocupació.
CCOO i d’altres sindicats i organitzacions internes de l’ONCE, denuncia que a l’entitat
s’està perdent ocupació a marxes forçades; s’està precaritzant l’existent; s’ha truncat
la integració laboral de les persones cegues mitjançant
l’accés a la venda dels seus productes; s’ha iniciat
la venda d’aquests productes per canals aliens a les
persones amb discapacitat; s’està traslladant l’atenció
de les persones invidents cap a les administracions;
s’han tancat un de cada tres centres de l’ONCE;
s’està duent a terme una gestió comercial erràtica i
desprofessionalitzada que multiplica la pèrdua de
vendes mentre, paradoxalment, es mantenen sous
directius opacs i més equiparables a les corporacions
privades que a les administracions públiques.
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO de Catalunya celebra la reducció de l’atur però alerta de la reducció de la
contractació tant temporal com indefinida
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes d’abril de 2010 deixa una xifra de 593.656 persones registrades com
a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que significa
un increment interanual del 17,5% (88.394 aturats i aturades registrades més
que fa un any). L’augment de l’atur català continua sent superior a la mitjana
de l’Estat espanyol i aquest mes se situa en 3,9 punts percentuals per sobre
de la xifra estatal. Respecte al mes anterior, podem parlar d’una lleu reducció
de l’atur en -10.382 persones i un -1,7% de variació percentual. Barcelona és
la primera província que més redueix l’atur al mes d’abril (-7.191 persones
aturades menys respecte el mes anterior).
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I PROVÍNCIES
El sector que més incrementa l’atur és, aquest mes, el sector serveis, amb
un creixement interanual del 17,1% (50.166 persones aturades més). Tot
seguit trobem el sector de la construcció, que també presenta uns resultats
força negatius amb un increment del 14,2% respecte a l’any anterior (12.930
persones aturades). Tarragona és aquest mes la província que més incrementa
interanualment el nombre de persones en situació d’atur, concretament en un
20,3%, seguida de Lleida amb un 22,2%. Girona les segueixen molt de prop i
Barcelona és la província que es distancia més amb un increment del 16,7%.
ATUR PER SEXES
Els homes deixen de ser el grup que més incrementa el nombre d’aturats, ja que els increments interanuals són
pràcticament iguals entre ambdós sexes. Els homes representen el 53,3% de les persones aturades davant de les dones,
que constitueixen el 46,7%. Respecte al mes anterior, els homes han reduït l’atur en un -2,0% i les dones, en un -1,4%.
ATUR COL•LECTIU IMMIGRANT
Les persones immigrades representen el 22,5% dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya entre els mesos
d’abril de 2009 i 2010. L’atur registrat de les persones immigrades ha experimentat un increment interanual del 26,4%,
percentatge que es tradueix en 27.927 persones més.
CONTRACTACIÓ
Els contractes totals a Catalunya augmenten un 5,7% respecte al mes d’abril de 2009 (8.877 contractes més que l’any
passat). La contractació temporal augmenta un 8%, dada que significa 10.637 contractes temporals més i la indefinida,
en canvi, registra una caiguda del -7,3%. Si ens fixem en els resultats respecte al mes anterior, podem veure com totes
dues modalitats contractuals es redueixen en un total de -6,9%. Els contractes temporals es redueixen en un -5,6% i els
indefinits, en un -14,4%.
PRESTACIONS
El mes de març es tanca amb 488.117 persones aturades a Catalunya que rebien una prestació per atur. D’aquestes
persones beneficiàries, el 58,3% percebia una prestació contributiva, el 40,4% rebia el subsidi i un 1,3% la renda activa
d’inserció. Si ens fixem en els increments interanuals, cal destacar el fort increment de les persones beneficiàries de
subsidi amb un augment del 115,7% respecte a l’any anterior. La delicada situació de la protecció social reflectida per
l’augment tan significatiu de les persones beneficiàries de subsidi segueix sent preocupant.
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO INTERPOSA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VILADECANS PER AL 2010
Les relacions de llocs de treball (RLT) en les administracions públiques estan regulades per l’Estatut bàsic de l’empleat
públic (EBEP) i, en el cas concret de Viladecans, també, pels acords entre l’Ajuntament de Viladecans i els sindicats.
Aquesta regulació condiciona la creació, la modificació o la supressió d’un lloc
de treball a la negociació amb les centrals sindicals.
La relació aprovada per a l’any 2010 no només no ha estat negociada amb les
centrals sindicals, sinó que conté, al nostre parer, les següents irregularitats:

vistiplau dels canvis que han fet.

• La preceptiva negociació amb els sindicats per poder portar a terme la
modificació de la RLT no ha existit o, almenys, CCOO no entén com a negociació
que et posin un paper sobre la taula amb lesfitxes de tots els empleats/ades ja
valorades, amb presses i sense temps de llegir-lo, perquè el signis i donis el

• Es determina com a sistema de provisió “tipus” de determinats llocs de treball (caps de departament i unitat) el de
lliure designació, sense que es justifiqui per quina raó s’utilitza aquest sistema
de provisió.
• Creació de les classificacions de llocs de treball de “gestió i suport” en tots
els llocs de treball, de manera arbitrària, assignades sense negociar i de manera
subjectiva, que no han estat negociades i que poden suposar en un futur canvis
en les retribucions i en les condicions de treball. Aquestes figures, gestió i
suport, no estan previstes en l’EBEP, per tant és tracta d’un invent poc clar i de
finalitat opaca.

Les centrals sindicals
exigeixen el dret a negociar
en nom dels treballadors
i les treballadores de
l’Ajuntament de Viladecans

Per tot això interposem un recurs contenciós administratiu.

federació de serveis a la ciutadania
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