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MULTITUDINÀRIA MANIFESTACIÓ CONTRA
LES RETALLADES EN EL SECTOR PÚBLIC
150.000 PERSONES ES VAN MANIFESTAR I UN 75% VA SECUNDAR
LA VAGA

La FSC felicita al conjunt de les estructures i l’afiliació per l’èxit de la vaga i
la manifestació del 8 de juny, una de les més importants i multitudinàries que
recordem en els darrers temps.
federació de serveis a la ciutadania

editorial

Continua la mobilització
Els decrets, tant del Govern espanyol com
el del Govern català, no només signifiquen
un atac brutal vers els empleats públics,
tot i que la retallada de sous ja suposa
prou agressió. Els decrets signifiquen
una vulneració del dret a la negociació
col.lectiva, vulnera els convenis signats
entre els representants dels treballadors
i les empreses o patronals en casos de
convenis sectorials, gravíssim, brutal, i
necessita respostes fermes i continuades.
Però així mateix, els decrets van contra
l’estat del benestar, encara amb més
duresa a Catalunya, retallant en els
àmbits de la sanitat i l’educació i els
serveis socials, i també amb la congelació
de pensions en el cas espanyol, i tot això
sense parlar de la paralització de l’obra
pública.
Tot això va provocar la convocatòria de
la vaga el dia 8 de juny i la magnífica
manifestació de Barcelona, que va tenir
una continuació en la concentració de
delegats i delegades el dia 9 davant del
Parlament de Catalunya.
Però les agressions continuen, la reforma
que planteja el Govern, que agrada força
a la patronal tot i que voldria molt més,
és una altra agressió, si es confirma, als
treballadors i les treballadores, i llavors
caldrà fer un esforç mobilitzador contra
aquests atacs. Ens mobilitzarem perquè
no es tracten de decrets conjunturals
i del moment, sinó que són veritables
càrregues de profunditat contra els drets
socials, laborals i l’estat del benestar que
generaran més desigualtats socials i en
cap moment afavoriran la recuperació
econòmica ni d’ocupació, i tot això per
acontentar als que volen continuar tenint
beneficis a costa de la gran majoria de la
societat. MOBILITZEM-NOS
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Els treballadors/es es llencen al carrer per protestar per
les propostes dels governs espanyol i català per lluitar
contra el dèficit
150.000 persones es van manifestar el passat
8 de juny pels carrers de Barcelona en la
jornada de vaga del sector públic convocada
en protesta per les mesures proposades pel
govern per lluitar contra el dèficit, que
inclouen importants retallades en el sector
públic. Les altres capitals catalanes també
van respondre a la crida: 5.000 persones
es van manifestar a Tarragona i Girona,
respectivament, mentre les concentracions de Tortosa
i Amposta van aplegar 500 i 200 persones. A Lleida la
manifestació va ser secundada per unes 2000 persones.
L’èxit de les manifestacions no va fer més que reflectir
un importantíssim triomf de la vaga a Catalunya, amb un
75% de seguiment global.
Al sector de la Justícia l’aturada va ser seguida pel 85%
de la plantilla; el 80% a l’administració local i el 75% als
departaments de la Generalitat.
A l’ensenyament públic va haver un seguiment d’un 50% de mitjana, depenent del territori, mentre
a les universitats es va arribar a un 80% d’aturada. En el sector de la sanitat, per la seva banda, el
seguiment va ser del 52%, fora dels serveis mínims.
Per empreses, el Port de Barcelona va ser tancat i el seguiment de la vaga va ser total. A Correus,
va haver una aturada del 70% mentre que a FGC només funcionaren els serveis mínims. Finalment informar que
les plantilles de les empreses de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals van seguir la
vaga amb un 90 % d’incidència i només van
funcionar els serveis mínims, fet que va alterar
totalment les programacions.

força
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El Govern de la Generalitat dóna unes dades de vaga que fan riure: o
no saben sumar o pateixen d’oblits imperdonables
Les reaccions a la convocatòria de vaga i el seu
desenvolupament han estat molt dures per part dels poders,
polítics i mediàtics, déu ser que els hi preocupa la nostra
mobilització, la nostra resposta a les seves agressions, ells
ens voldrien callats, resignats, immòbils, però no ha estat
així ni serà així.
Abans de la realització de la vaga alguns ja deien que ni
es faria i seria ridícula, durant el seu desenvolupament
des de l’administració, millor dit des del Govern ja deien
que la incidència era gairebé nul•la, alguns mitjans també
es dedicaven a intoxicar una mica ( malgrat la magnifica
feina que desenvolupen els professionals , les polítiques
editorials són les que són), i llavors al finalitzar la jornada
de vaga i magnífica manifestació, va arribar l’esperpèntic
comunicat del Govern de la Generalitat que xifrava de
manera ridícula la participació de la vaga. Sincerament
creiem que algú a la Generalitat té problemes greus de
percepció de la realitat perquè no van comptabilitzar les
dades de vaga a l’Administració local, la gran i eterna
oblidada dels governs espanyol i català, i tampoc sembla
ser van comptabilitzar empreses com FGC o la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals ( TV3, Catalunya Ràdio
i altres de la Corporació) entre d’altres.
Refresquem potser algunes dades que sembla que a la
Generalitat o no han sabut sumar o pateixen d’oblit.
Pel que fa a les empreses de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, la incidència va ser altíssima, i de
manera concreta van ser les següents:
Descomptant els treballadors de serveis mínims i els caps,
el Comitè de vaga de TVC i la CCMA xifra la participació
en la vaga a TV3 en més d’un 80% i a la CCMA en un
90%.
A les altres empreses de la Corporació el seguiment ha
estat aquest:
Catalunya Ràdio 90%, CCRTV-Interactiva 95%, Activa
Multimèdia Digital 100%, Fundació La Marató 100%,
TVC Edicions 100%.

la vaga de pràcticament un 95% si comptabilitzem tots els
serveis.
Tot plegat a veure si sumen millor o fan alguna cosa per
no tenir aquests oblits tan importants en els moments
de comptabilitzar la protesta perquè per retallar no van
oblidar a ningú.
ALGUNS EXEMPLES DEL SEGUIMENT
DE VAGA A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
EMPRESA

PERCENTATGE DE VAGA

AJUNTAMENT OLIVELLA
AJUNT ST MARTI SARROCA
AJUNT ST.LLORENÇ HORTONS
AJUNTAMENT BORGES BLANQUES
AJUNT CERDANYOLA DEL VALLES
AJUNT CORNELLA DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT D’AGRAMUNT
AJUNTAMENT D’ARTÉS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
AJUNTAMENT DE BERGA 60,58
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
AJUNTAMENT DE CUBELLES
AJUNTAMENT DE GIRONA
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
AJUNTAMENT DE JUNEDA
AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

91,67
91,67
92,11
100,00
70,09
90,07
100,00
95,16
50,00

AJUNTAMENT DE MANRESA
AJUNTAMENT DE MARTORELL
AJUNTAMENT DE MASQUEFA
AJUNT DE MOLLET DEL VALLES
AJUNTAMENT DE PREMIA DE MAR
AJUNTAMENT DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SALLENT
AJUNTAMENT DE SITGES 50,30
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE VACARISSES
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT
AJUNTAMENT D’IGUALADA
AJUNT EL PRAT DE LLOBREGAT
AJUNT MONTORNES DEL VALLES
AJUNTAMENT ST.ADRIA DE BESOS
AJUNT ST.FELIU DE LLOBREGAT
AJUNTAMENT ST.FRUITOS DE BAGES
AJUNTAMENT ST.JUST DESVERN
AJUNT STA.COLOMA DE GRAMENET
AJUNT STA.MARGARIDA I ELS MO
AJUNT STA.MARGARIDA MONTBUI
AJUNT VILAFRANCA DEL PENEDES
AJUNT VILANOVA I LA GELTRU
CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF
MANRESANA D’ESPAIS ESCENICS S.L
PATRONAT MPAL. DE S ERVEIS I ATENC
Martorell
PATRONAT MPAL. SERVEIS SOCIALS
Martorell

60,07
80,31
60,27
95,22
60,11
90,07
95,15

80,11
69,93
50,08
60,05
100,00
100,00
70,43
80,08

80,10
90,74
69,93
80,22
90,10
65,42
85,27
60,39
95,95
80,43
80,00
91,38
60,00
60,12
50,10
81,25
81,63
60,00
80,30
80,00

A l’àmbit del transport la incidència a Ferrocarrils de la
Generalitat, va ser altíssima, superant quasi bé el 80 %
amb la suma dels diferents torns de treball.
I tot això sense oblidar als companys i companyes de correus
que van participar de manera massiva a la vaga, amb una
incidència global de la jornada del 70%, i que el port de
Barcelona, per posar un exemple va tenir un seguiment de
federació de serveis a la ciutadania
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breus
Premi Aurora Gómez
El passat 14 de
juny va tenir
lloc l’acte de
lliurament del
Premi Aurora
Gómez a la
lluita feminista
en
l’àmbit
laboral. Aquest premi ha
estat creat per la Fundació
Cipriano Garcia.

Josu Joan Imaz a “Els
dilluns del Cipri”

El passat 7 de juny,
a la sala d’actes de
CCOO, va tenir lloc
una nova sessió d’”Els
dilluns del Cipri” amb
la participació de Josu
Jon Imaz, president del Clúster
d’Energia del País Basc i director
executiu de Noves Energies de
Repsol, que amb la conferència
“Energía y sostenibilidad” ens
va aportar les seves reflexions
sobre la situació en que es troba
el sector de l’energia i el repte que
suposa complir els objectius de
competitivitat i sostenibilitat.

Acte a El Prat contra la
crisi

El passat dia
11 CCOO
del
Baix
Llobregat va
realitzar un
acte públic
a la Plaça de la Vila de El Prat
per explicar les posicions del
sindicat davant de la situació de
crisi, amb l’assistència de més de
800 delegats i delegads. A l’acte
van intervenir Silvia Castilla de
la secció sindical de CCOO a
l’Ajuntament de El Prat, Toni
Mora secretari general de CCOO
del Baix Llobregat i Joan Carles
Gallego secretari general de la
CONC.

Els treballadors/es es llencen al carrer per
protestar per les propostes dels governs espanyol
El passat 9 de juny, al matí, delegats
i delegades de CCOO i de la resta de
sindicats convocants de la vaga del sector
públic ens vàrem concentrar davant del
Parlament de Catalunya per protestar
contra l’aprovació, aquell mateix dia, del
decret de mesures de reducció del dèficit
públic presentat pel Govern català.
Mentre el Ple del Parlament debatia la
retallada dels sous dels treballadors per
reduir la despesa de l’Administració,
uns dos-cents delegats sindicals de
CCOO, UGT, USOC, IAC i CSI-F vàrem
protagonitzar davant les portes del palau
de la Ciutadella una sonora protesta.
En la concentració, es va viure algun

moment de tensió quan companys/es
nostres van intentar acostar-se a la porta
principal de la cambra i més d’una trentena
de Mossos d’Esquadra els ho va impedir
formant una cadena humana, cosa que va
acabar amb algun forcejament.

CCOO recorre davant el Suprem el decret del
Govern
CC.OO. ha presentat davant el Tribunal Suprem un recurs contenciós administratiu
contra el Reial decret Llei (RDL) per a la reducció del dèficit públic, que va aprovar
la reducció generalitzada dels salaris dels treballadors del sector públic.
CC.OO. entén que en la tramitació i aprovació d’aquest decret, que va ser publicat
al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el passat 24 de maig i convalidat pel Congrés
dels Diputats tres dies més tard, el Govern va vulnerar el dret de llibertat sindical
recollida en la Constitució Espanyola (CE).
En la demanda presentada, el sindicat sol•licita que es declari
la nul•litat de l’actuació de l’Executiu i que es reconegui
el perjudici causat tant a la llibertat sindical com al dret a
la negociació col•lectiva. Així mateix, el sindicat reclama
al Suprem que elevi una qüestió d’inconstitucionalitat
al Tribunal Constitucional contra el decret aprovat pel
Govern.
Després de la presentació d’aquest anunci de recurs, el
Tribunal Suprem haurà de decidir sobre la seva admissió
a tràmit.

fsc
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CCOO de Catalunya mostra el seu rebuig a l’augment de les tarifes
elèctriques perquè són un nou atac a les rendes més baixes
CCOO de Catalunya mostra el seu rebuig a l’anunci del govern d’augmentar com a mínim un 3% el rebut de la llum,
fet que tindrà un efecte directe sobre el poder adquisitiu de les rendes més baixes i especialment dels pensionistes, ja
que aquesta mesura afectarà també a la tarifa d’últim recurs, sobre la que té el control el
Govern.
CCOO DONA

SUPORT A
L’APAGADA
DEL 21 DE JUNY

CCOO considera intolerable que les companyies elèctriques externalitzin sobre els
ciutadans les seves responsabilitats de millora de les xarxes, i reclama al Govern que
exigeixi a les elèctriques que assumeixin aquesta
responsabilitat i cobreixin el dèficit de les inversions en
infraestructures amb els seus beneficis. FECSA-ENDESA ha fet públic que durant el
primer trimestre d’enguany ha triplicat els seus beneficis respecte l’any passat, arribant
a la suma de 1.535 milions d’euros.
A més, CCOO denuncia que la liberalització del sector hagi suposat un important
augment del diferencial de les tarifes, sobre tot en un moment com l’actual de crisi
econòmica, i hagi comportat a la vegada un deteriorament del servei que presten les
companyies elèctriques i un empitjorament significatiu de les condicions laborals i
l’ocupació del sector.
CCOO de Catalunya dona suport a la iniciativa de la CONFAVC que ha promogut pel
proper 21 de juny una apagada popular a les 22.30 i durant 10 minuts.

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
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Èxit de participació en la vaga de Correus
El passat 10 de juny va tenir lloc la vaga de Correus contra els plans del
Govern de reconvertir Correus a costa dels drets dels treballadors.
La jornada de vaga es va desenvolupar amb normalitat, sense greus incidents
i amb una participació a Barcelona i província del 80% similar a la de la resta
de l’Estat.
El 80% de la plantilla de Correus a nivell Estatal, de més de 60.000
treballadors funcionaris i laborals, van secundar la vaga convocada per
CCOO, CSI•F, Sindicat Lliure, CGT, ESK i Intersindical Valenciana, amb
el 75% de la representació sindical, per la viabilitat de l’operador públic i
contra l’apagada postal. A la província de Barcelona els aturs van ser del
80% amb una elevada participació en el CTA de Sant Cugat del Vallès amb
un 90% i el bloqueig total de les rutes del transport de correspondència a tot Catalunya i la resta de l’Estat. En algunes
poblacions es van tancar les oficines de postals com a la Llagosta, Sant Feliu C., Lliça de Vall.
En la jornada de vaga general es va realitzar una concentració a l’Oficina Principal de Barcelona.
L’àmplia participació del col•lectiu deixa patent el seu rebuig a les retallades econòmiques, de plantilla i a l’avantprojecte
de Llei Postal que emmascara una reconversió encoberta de 1.000 treballadors menys a curt termini i 18.000 a mig
termini.

56 treballadors de l’AVUI s’acullen al pla de
baixes voluntàries del diari pactada entre el comitè
d’empresa i la direcció
Corporació Catalana de Comunicació, SLU, l’empresa editora del diari AVUI, ha
presentat al Departament de Treball de la Generalitat un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) que afecta un total de 56 treballadors dels 128 que configuren la
plantilla. L’expedient de regulació, que l’empresa i el comitè d’empresa, de CCOO,
que han estat pactant al llarg de les darreres setmanes, es va tancar i presentar el pasta
dia 4 de juny amb un acord entre les dues parts que va ser ratificat posteriorment i per
unanimitat per l’assemblea de treballadors.
L’expedient de regulació s’ha presentat a Treball sis
mesos després que Hermes Comunicacions, editora
del diari El Punt i d’altres publicacions, formalitzés
la compra del cent per cent de l’AVUI, fins a aquell
moment propietat dels grups Godó (40%), Planeta
(40%) i l’Institut Català de Finances (20%). L’AVUI i
El Punt sumen actualment més de 54.000 exemplars i,
segons les darreres dades de l’EGM, s’acosten als 300.000 lectors.
Tant l’AVUI com El Punt treballen ara en una nova reorganització interna que els
permeti afrontar el futur amb totes les garanties de viabilitat i fer que el lector noti
millores substancials en els dos diaris.
El sector de Mitjans de Comunicació, Oci, Cultura i Esports, de la Federació de Serveis
a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya, dóna el seu total suport al comitè
d’empresa del diari AVUI per haver aconseguit aquest acord després d’un període
molt intens de negociacions en les quals s’han pogut mantenir els drets laborals dels
treballadors afectats.
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO denuncia els incompliments de l’empresa Hispano Igualadina
CCOO s’ha dirigit al director de Transport Terrestre de la Conselleria de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per
denunciar els incompliments constants de l’empresa Hispano Igualadina
en matèria laboral (quadrants d’horaris, modificacions de serveis i torns)
així com deficiències en el servei que presta als ciutadans (incompliment
d’horaris, dèficit en la neteja i manteniment dels vehicles...).
CCOO entén que l’empresa Hispano Igualadina té una concessió de
servei i, per tant, l’administració concessionària també ha de vetllar pel
compliment de les condicions laborals així com pel bon servei que es
presta a la ciutadania.
CCOO durà a terme les accions necessàries -com ja ha fet adreçant-se al director general- per cercar solucions. També
anuncia que, si continuen els incompliments, iniciarà en breu un procés de mobilitzacions.

Mor Angel Rozas, històric lluitador
antifranquista i fundador de la CONC
Al voltant de les 7 de
la tarda de dimarts 1
de juny ens va arribar
la colpidora notícia
de la mort d’Àngel
Rozas Serrano, a
l’edat de 82 anys,
després d’una llarga
malaltia.
L’Àngel
Rozas va ser una
persona clau en la
recuperació de les
llibertats democràtiques, polítiques i sindicals d’aquest país,
i va ser uns dels pares fundadors de les Comissions Obreres.
En l’actualitat era el president d’honor de la Fundació Cipriano
García - CCOO de Catalunya.
CCOO de Catalunya li vàrem fer una
cerimònia de comiat en un acte que
va tenir lloc el passat divendres, 4 de
juny, a les 18.30 hores a la sala d’actes
de la seu de CCOO de Catalunya, Via
Laietana 16 de Barcelona. Cal dir que
l’Àngel ha estat solidari fins al darrer
moment de la seva vida i ha donat el
seu cos a la ciència. Moltes gràcies,
Àngel, per tot el que ens has ofert, per
tot el que hem aprés de tu, per haver
existit.

federació de serveis a la ciutadania

Presentació de “Mis manos,
mi capital”. L’organització
de la protesta a la Gran
Barcelona (1964-1978)
EL 15 de juny es presenta a la seu del sindicat el
llibre “Mis manos, mi capital” -els treballadors
de la construcció, CCOO i l’organització de la
protesta a la Gran Barcelona (1964-1978)-, amb
el qual s’inicia la col•lecció “Materials d’història
de l’arxiu.
A l’acte de presentació intervindran: Javier Tébar
Hurtado, director de l’Arxiu Històric de CCOO
de Catalunya, Miguel Peláez García, secretari
general de la Federació de Construcció i Fusta
de CCOO de Catalunya, i José Fernando Mota
Muñoz, historiador i autor del llibre.
“Materials d’història de l’arxiu” és una col•lecció,
impulsada per l’Arxiu Històric de la CONC, de
la Fundació Cipriano García, que vol ser una
eina per difondre els estudis sobre el món obrer
contemporani, segles XIX i XX .
La voluntat és la d’incloure-hi els resultats
de recerques de caràcter inèdit que des d’una
una multiplicitat de perspectives històriques
s’aproximin de forma rigorosa i original als
subjectes (homes i dones, grups, etc) i les realitats
(econòmiques, polítiques i culturals) que han anat
configurant les formes de vida obrera i les seves
manifestacions més diverses.
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CCOO de Catalunya denuncia les retallades en despesa pública
perquè frenaran la creació d’ocupació
El mes de maig de 2010 deixa una xifra de 574.736 persones registrades com aturades
a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que significa un increment
interanual del 13,8% (69.695) 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 es situa en 1,5 punts percentuals per sobre de la xifra estatal. Respecte el
mes anterior, podem parlar d’una lleu reducció de
l’atur en -18.920 persones i un -1,8% de variació
percentual. Barcelona és la primera província que L’AUGMENT DE
més redueix l’atur al mes d’abril (-12.613 persones L’ATUR CATALÀ
aturades menys respecte el mes anterior).

CONTINUA SENT
El sector que més incrementa l’atur és aquest mes, SUPERIOR A LA
segueix sent el sector serveis amb un creixement MITJANA DE L’ESTAT
interanual del 13,6% (39.827 persones aturades més). Tot seguit trobem el sector de la construcció ESPANYOL
que també presenta uns resultats força negatius amb un increment del 12,2% respecte l’any
anterior (11.014 persones aturades).
CCOO de Catalunya reclamem:

• als poders públics que enfrontin la crisi protegint les persones més afectades, garantint la seva protecció social, impulsant
l’activitat econòmica i promovent el canvi del model productiu
• que la reducció del dèficit públic passi per l’augment dels ingressos i no només pel retall de la despesa pública, sobretot de caràcter
social. Cal una reforma fiscal que garanteixi recursos públics, la reducció de les ineficiències del sistema i el frau i l’economia
submergida i assegurar la inversió pública suficient per a estimular la demanda i l’activitat econòmica
• mesures d’ajustament del mercat de treball que fomentin l’ocupació, sobretot dels joves, mitjançant programes que combinin
formació i treball i que, en general, facilitin la creació i el manteniment de llocs de treball i no només l’abaratiment dels costos
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