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8 DE JUNY, TOTS A LA VAGA GENERAL DEL
SERVEI PÚBLIC
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DE JUNY, TOTS A LA CONCENTRACIÓ
DAVANT EL PALAU DE LA GENERALITAT (12h.)

La Federació de Serveis a la Ciutadania participarà
activament a les manifestacions convocades
federació de serveis a la ciutadania

editorial
8 de juny vaga del sector públic
L’especulació i la dictadura dels mercats són els
responsables de la crisi. L’absència de mesures
per regular el mercat financer així com les
mesures que ha impulsat el Govern Espanyol,
posen de manifest que són els especuladors
financers, els mateixos que van generar la crisi
financera internacional, els que dicten qui l’ha
de pagar.
Les mesures que ha promogut el Govern
Espanyol: congelar pensions, rebaixar salaris
dels empleats públics, suprimir el període
transitori per adaptar el règim de jubilació
parcial, i ajustar el període de carència fins
als 15 anys per tenir dret a pensió , suprimir la
retroactivitat en matèria de dependència, reduir
la inversió pública, són mesures perquè paguem
la crisi els que no l’hem generada, i tot perquè
altres segueixin tenint beneficis.
I enmig d’aquesta situació apareix el senyor Mas,
amb les seves declaracions i el posicionament
del seu grup parlamentari afavorint, amb la seva
abstenció, l’aprovació del decret en el Congrés
dels diputats, per convertir-se en el portaveu
dels sectors financers que han provocat la crisi
i en el defensor de les posicions de la patronal
espanyola més rància i ultraliberal.
Mentrestant, el Govern de Catalunya prepara
un decret amb una major afectació social i més
regressiu en el seu conjunt. Això si, amb una
petita nota de dolçor progressista, en un petit
aspecte de la modificació de l’ IRPF.
No podem restar quiets, callats, resignats,
cal dir ben fort NO, cal fer vaga el dia 8,
MOBILITZA’T
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Les organitzacions sindicals criden a la vaga el dia 8 de juny i la
concentració de l’1 de juny
COMUNICAT UNITARI

Les organitzacions sindicals, CCOO, UGT, IAC, CSIF i USOC ens reafirmem
en la convocatòria de vaga del proper dia 8 de juny i, reunides per valorar les
concentracions del dia 20 i planificar altres actuacions volem, en primer lloc,
agrair als treballadors i les treballadores la seva participació a les concentracions
que ahir es van realitzar davant les diferents subdelegacions del Govern;
concentracions que s’emmarquen en el procés de resposta i mobilització davant
les mesures aprovades pel Consell de Ministres i que comporten retallades de
salaris de treballadors i treballadores públics i retallades de despesa social i
congelació de pensions.
Davant d’aquesta agressió contra pensionistes i treballadores i treballadors públics
i contra l’estat del benestar, les organitzacions sindicals signants criden al conjunt
de treballadors i treballadores dels serveis públics a la vaga general del sector, per
el proper dia 8 de juny.
Així mateix, i com a primera mesura adoptada, les organitzacions sindicals convoquem als delegats i delegades a
concentrar-se davant del Palau de la Generalitat el proper dia 1 de juny a les 12 hores.

A quant puja realment la factura de la crisi?
Si en esclatar la crisi financera del 2008, la xifra de 700.000 milions $ en ajudes del Govern dels EUA als bancs nordamericans ens van semblar una barbaritat, ara, a nivell mundial, ja són 10 bilions € (sí: 10.000.000.000.000 d’euros!) les
ajudes públiques que els estats faran arribar als bancs. A nivell planetari, les ajudes equivalen al 17% del PIB mundial. A
Europa, 6 bilions €, el 31% del PIB.
A Espanya, 222.000 milions €, el 22% del PIB, que vénen a ser 5.000 € per habitant o 12.300 € per cotitzant a la Seguretat
Social.
Aquests diners han de servir essencialment per adaptar al seu valor real els actius bancaris sobrevalorats
especulativament.
Tot això provoca l’increment del dèficit en els comptes públics que els governs europeus combaten amb mesures d’ajust
com les que hem conegut aquests dies al nostre país.
Però això potser no és tot. Diferents experts van assenyalant que les pèrdues reals en
l’economia, després de l’esclat de la bombolla especulativa, podrien ben bé doblar o
fins i tot triplicar les ajudes previstes i acostar-se així al 50% del PIB mundial. El mateix
president del Fons Monetari Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, va fer unes
declaracions en les quals afirmava que possiblement el 50% de les pèrdues del sistema
financer encara no havien emergit i estaven amagades en els balanços comptables
dels bancs i de les seves societats instrumentals, però que no tornarien a rebre ajudes
públiques “si no” esclatava una nova crisi bancària.
De moment, el mateix FMI, l’Ecofin i el BCE dissenyen les polítiques d’ajust contra
la població que els estats han d’aplicar, per recuperar el marges de benefici
empresarial. La OCDE, organisme de coordinació governamental que agrupa
els 31 països que concentren el 70% de la economia mundial, aconsella
reduccions sensibles en despesa social, en ensenyament i en sanitat.
Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), serien suficients 54.000
milions € l’any per eradicar la fam al món. 1.020 milions de persones passen fam, 35 milions de persones
moren anualment de fam. Les ajudes concedides als bancs multipliquen per 185 aquesta quantitat.
federació de serveis a la ciutadania
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breus
Campanya

de CCOO
al Facebook CCOO ha

endegat una campanya a la
xarxa social Facebook que
sota el títol “Qui ha de pagar
la crisi?” pretén reclamar que
la crisi no la paguin sempre
els mateixos i guanyin
els de sempre. Aquesta
campanya la trobareu a
http://www.facebook.com/
pages/Qui-ha-de-pagar-la
crisi/123273471026319



Curs: permís C (camió)

Dirigit a: treballadors en actiu del
sector transport i aturats.
INICI: Principi de juny 2010.
Coordinadora : Raquel Trujillo
Autoescola Aula Activa
autoescola@aulaactiva.net
AULAACTIVA, FORMACIÓ I
SERVEIS, S.L.
Pg. Can Feu 80, 1-1 - Tel. 93 727
77 35 Fax 93 727 89 64 www.aulaactiva.net

Programa 172 de CCOO
a TV3

Títol: “Immigració i
convivència.
Lloc: Canal 33
Dia: 13/06/2010
Hora: 11h, aprox.

Qui ha de pagar la crisi?
Així es distribuiran les partides amb
que es volen retallar 15.000 milions:
6.000 milions en inversions en
infraestructures i obres públiques que
estaven servint per contenir l’atur en
sectors com la construcció després de
l’esclat de la bombolla immobiliària.
2.400 milions en retalls de salaris dels
empleats del sector públic.
1.500 milions en la congelació de les
pensions.
1.300 milions en la despesa sanitària.
1.200 milions en reducció de la despesa
de les comunitats autònomes i els
ajuntaments, afegida als 10.000 milions
que se’ls va retallar el passat mes de
gener.
1.100 milions eliminant la prestació de
2.500 euros per naixement, des de l’1 de
gener de 2011.
670 milions eliminant la retroactivitat en
l’aplicació de la Llei de dependència.
600 milions en ajudes al
desenvolupament.

Fem algunes comparacions:
600 milions en remuneracions als
directius de les empreses de l’IBEX 35.
7.000 milions en finançament públic a
l’església catòlica. Exempcions fiscals a
part.
12.000 milions en beneficis han obtingut
les empreses de l’IBEX en el primer
trimestre de 2010, un 25% més que en
el mateix període de 2008. Emilio Botín
(Santander, 2.215 milions de benefici) i
César Alierta (Telefònica, 1.656 milions)
van estar trucant les darreres setmanes a
Zapatero i a ministres del seu Govern per
reclamar-li les mesures d’ajust).
18.160 milions en despesa militar (465
milions per la guerra de l’Afganistan).
30.000 milions en subvencions públiques
d’activitats empresarials.
60.000 milions en ajudes als bancs a
càrrec dels pressupostos públics. És una
part dels 200.000 milions autoritzats pel
Banc Central Europeu en ajudes a la
banca espanyola.

Joan Carles Gallego reclama la renovació del
Tribunal Constitucional
Davant el nou fracàs del Tribunal Constitucional a l’hora de decidir sobre la
constitucionalitat de l’Estatut de Catalunya, Joan Carles Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya, va reclamar la renovació
total dels membres d’aquest tribunal.
Segons Gallego “els actuals membres del
Constitucional estan absolutament deslegitimats per
prendre cap tipus de decisió sobre la constitucionalitat
de l’Estatut de Catalunya”. Gallego assegura que
“l’Estatut de Catalunya és plenament constitucional
després de passar tres filtres indiscutibles del nostre sistema democràtic com són el
Parlament de Catalunya, el Parlament espanyol i la voluntat del poble de Catalunya,
que el va ratificar majoritàriament en referèndum”.
Joan Carles Gallego lamenta “l’erosió que està patint el Tribunal Constitucional,
un dels estaments clau del nostre Estat de dret, davant la incapacitat de dictar
sentència sobre el recurs de constitucionalitat de l’Estatut, que mai hauria d’haver
estat interposat”,
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Vaga dels treballadors de RENFE-OPERADORA
En exigència de la retirada de l’acord de desenvolupament professional
El passat dia 28 de maig CCOO juntament amb la CGT vam anar a la vaga. Aquesta es va produir com a resposta
a l’agressió de les condicions laborals dels treballadors/es ferroviaris/es produïda per la implantació de l’acord de
desenvolupament professional signat el 30 de març de 2010 per la direcció de Renfe-Operadora i UGT amb el sindicat
corporatiu SEMAF.
CCOO VOL
Prèviament a la vaga, el dia 26 de maig a les 12 hores uns 500 treballadors/es es van
GARANTIES DEL manifestar a la Plaça dels Països Catalans-Estació Barcelona Sants, i va comptar amb
LLOC DE TREBALL la presència dels secretaris generals d’ambdós
Sectors Ferroviaris.
I UN SOU JUST
El motiu fonamentals de la vaga es basa en el no
haver tingut en compte les premises i aportacions
de CCOO durant la negociació del desenvolupament professional contingut en el
Conveni Col•lectiu de Renfe Operadora. Aquestes es resumeixen en els següents
punts:
• Garanties de lloc de treball i estabilitat i que es mantingui i ampliï l’actual nivell
de lloc de treball en cada àrea d’activitat de l’empresa.
• Que afecti a tota la plantilla, a tots els treballadors/es sense exclusions.
• Que contingui i guardi els principis d’equitat interna i promoció professional, equitat i homogeneïtzació normativaretributiva i promoció per experiència i formació per a tots els grups-col•lectius de l’empresa.
• Que comporti un sistema retributiu just i equilibrat, coincident amb els canvis normatius, socials i funcionals que es
contemplin.

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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Trambaix: el pacte ocult
Com ja sabeu el passat dia 7 de maig es va presentar davant l’assemblea de treballadors la proposta d’acord assolit
per UGT amb la direcció de l’empresa. En el seu moment, des de CCOO ja ens
vam mostrar contraris a la firma d’aquest acord perquè era un retrocés davant les
converses mantingudes fins aquell moment. Aquest acord no es va pactar a la mesa de
negociació sinó a través de maniobres i reunions ocultes a les quals els representants
de CCOO no se’ns va convidar a assistir.
Malgrat ser una qüestió greu, els representants d’CC.OO.acudim al TLC en el lloc i
data indicada ja que la nostra responsabilitat i compromís amb els treballadors ha de
pesar més que les formes amb què hem de bregar. Tanmateix quan ens fan lliurament
del text d’acord, comprovem la presència d’uns “ACORDS FINALS” que sota el
nostre punt de vista manquen de la més mínima validesa jurídica:
1. Es pretén que l’acord es constitueixi com un “tot” fins i tot davant resolució judicial o administrativa. Això vol dir que
davant un recurs per qualsevol concepte s’anul•li la validesa de la totalitat de l’acord.
2. S’exigeix als representants dels treballadors una rendició incondicional durant la durada del pacte i respecte a tots els
temes continguts en el mateix. Exigeixen ja que la
absoluta conformitat amb el pacte i eliminen, per decret, qualsevol discrepància, evitant qualsevol possibilitat de
negociació o actualització.
En conseqüència vam proposar la retirada d’ambdós punts. Davant la negativa de l’empresa, no subscrivim el pacte.

L’Ajuntament de l’Hospitalet reestructura la
Guardia Urbana després de les queixes de CCOO
L’alcaldesa de L’Hospitalet cesa al cap de la policia local
Després que el passat dia 6 de maig la Secció Sindical de CCOO de l’Hospitalet
denunciés el robatori de 112 cotxes, una excavadora, 50 metres de tanca metàl•lica, 100
metres de cadena, atribuït a la deficient gestió consistorial del cos de la guàrdia urbana,
l’Ajuntament de l’Hospitalet ha decidit emprendre una reestruccturació de la GU.
L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín (PSC) ha rellevat al cap de la policia, Joaquim
Sánchez, que passarà a coordinar el pla d’emergències municipals.
La policia, amb una plantilla d’uns 370 agents, també presenta deficiències els caps
de setmana, segons denuncien els mateixos treballadors. Els documents d’assistència
nocturna revelen que amb prou feines uns 18 agents solen patrullar per la ciutat la nit
dels caps de setmana.
L’escassetat de policies les nits de discoteca ha estat denunciada pels sindicats i els
grups d’oposició municipal. Ara l’ajuntament ha confirmat un reforç d’aquests torns.
Els sindicats esperen que el canvi de cap
es tradueixi també en una nova gestió. «El
problema més preocupant de la policia local és
la seva estructura interna. El nou cap haurà de
canviar les polítiques anteriors per resoldreho», va assegurar Toni González, representant
de CC.OO de la Guàrdia Urbana.
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serveis a la
ciutadania
digital
Direcció:
Xavier Navarro
Redacció i maquetació:
Màxim Pujade



núm. 24 - 2a quinzena maig 2010

digital

CCOO denúncia que una nova contracta al Parc de la Guineueta pot
deixar al carrer tretze treballadors discapacitats
L’Institut Municipal de Parcs I Jardins de Barcelona, d’un temps ençà,
externalitza la gestió de diferents parcs de la ciutat i en reserva l’adjudicació
a empreses d’inserció de persones discapacitades físicament, sensorialment
i psíquicament. En l’actualitat hi ha sis parcs, amb les seves zones adjacents
gestionades per aquest tipus d’empreses. Al llarg del 2010, cinc d’aquests parcs
han hagut de renovar la contracta, perquè han arribat al límit de temps de la
seva adjudicació, entre ells la contractació del servei de manteniment integral
del parc de la Guineueta.
El que durant anys ha estat un procediment més formal de real competència
entre empreses, enguany -amb l’aparició de l’empresa Can Neteja 5 entre els licitadors- ha suposat que el manteniment
del parc de la Guineueta, que va sortir a contractació per un import de 505.619 euros per dos anys, s’hagi acabat amb
l’adjudicació a l’esmentada empresa per 423.203 euros, amb 82.415 euros de rebaixa sobre el preu de licitació, i que
l’empresa que durant 25 anys ha realitzat el manteniment del parc, BARNA VERD, SCCL, perdi la contracta. Aquest
canvi de contracta pot generar una situació laboral incerta als tretze treballadors,
la majoria disminuïts psíquics.
Des de CCOO denunciem la situació creada, a la qual s’ha arribat per permetre
a l’Ajuntament de Barcelona unes pràctiques en les quals no es preveu la
subrogació del personal, com recull un dels convenis d’aplicació en les empreses
d’integració (Conveni de Discapacitats Físic/Sensorials de Catalunya)
CCOO de Catalunya denúncia la utilització de persones discapacitades per
abaratir costos i exigeix una solució immediata per als
tretze treballadors que poden quedar-se el 31 de maig
sense futur laboral.

federació de serveis a la ciutadania

CCOO de Catalunya
denúncia la utilització de
persones discapacitades
per abaratir costos i exigeix
una solució per els 13
treballadors



