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29 DE SETEMBRE = VAGA GENERAL
CCOO i UGT convoquen a la mobilització general els treballadors i les treballadores
en contra de les retallades socials del Govern, en contra de la reforma laboral
imposada, que obre les portes a un acomiadament més fàcil i barat, que fa més
lleugeres les causes que delimiten l’acomiadament objectiu.

MANIFESTACIONS
CCOO de Catalunya convoca manifestacions a les principals ciutats el dimecres
30 de juny, juntament amb UGT, per
protestar per la reforma laboral aprovada pel Govern de Zapatero. És una
mobilització prèvia a la vaga general
prevista per al 29 de setembre de 2010.
Les manifestacions són les següents:
-Barcelona: pl. d’Urquinaona, 18.30h
-Tarragona: pl. de la Font, 19.00h
-Tortosa: pl. dels Dolors, 19.30h
-Lleida: pl. de Víctor Siurana, 19.00h
-Girona: pl. de la Independència, 18.30h

3O DE JUNY,
TOTS A LA MANIFESTACIÓ
PROU RETALLADES!
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RESOLUCIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL
APROVADA PEL CONSELL DE MINISTRES I CONVOCATÒRIA DE
VAGA GENERAL PER AL PROPER 29 DE SETEMBRE

CCOO i UGT de Catalunya rebutgem la reforma laboral
aprovada pel Govern de l’Estat perquè és regressiva
en els drets de les persones treballadores, empitjora
les nostres condicions laborals i dificultarà encara més
la possibilitat d’accedir a una ocupació a les persones
aturades. Ens reafirmem en la idea que el mercat de
treball no és la causa de la crisi i que, per tant, la sortida
de la crisi no depèn de reformes laborals. La sortida
de la crisi vindrà de la generació d’activitat econòmica,
que als nostres ulls cal fonamentar en la centralitat
de la creació d’ocupació. La reforma aprovada ahir
pel Govern trasllada a la classe treballadora una part
substancial dels costos de la crisi, està desequilibrat
a favor de les posicions empresarials i afegirà més
dificultats a la sortida de la crisi econòmica cap a un
nou model productiu. Aquest atac intens als drets
de les persones treballadores ens dóna tota la raó i
legitimitat per convocar vaga general el proper dia 29
de setembre.
UGT i CCOO de Catalunya lamentem que, després de
mesos de negociació tripartida, el Govern de l’Estat
no hagi tingut en compte gran part de les propostes
sindicals per afavorir l’ocupació estable i de qualitat
i eliminar la temporalitat injustificada, i hagi cedit, en
canvi, a les pressions de les organitzacions empresarials
i als lobbys econòmics internacionals amb una reforma
que facilita i abarateix l’acomiadament, no limita la
temporalitat, dinamita la negociació col•lectiva ampliant
el poder discrecional de l’empresariat per imposar les
seves condicions i autoritza les agències privades de
col•locació amb afany de lucre al mercantilitzar amb la
desocupació, privatitzant i i fent més precaris els serveis
públics d’ocupació. La proposta de reforma laboral que
hem conegut ens perjudica especialment en:
- La generalització de l’abaratiment de 8 dies
en el cost de l’acomiadament a càrrec del FOGASA,
l’extensió del contracte amb indemnització de 33 dies
i la no-penalització de la contractació temporal, que no
fomentarà el contracte de treball indefinit ordinari per
acabar amb la dualitat del mercat de treball, sinó que
provocarà una rebaixa de les condicions dels contractes
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indefinits i que es doni via lliure a l’acomiadament
exprés.
- L’ampliació de les causes econòmiques per
a l’acomiadament objectiu, el facilita i l’abarateix,
i empitjora la tutela judicial dels treballadors i
treballadores.
- L’autorització de les agències privades de
col•locació amb afany de lucre sense control ni reforç
dels serveis públics d’ocupació, posen en risc la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació, així com la
transparència i la gratuïtat en l’accés a la feina. També
l’obertura d’actuació de les ETT a l’Administració
pública i la construcció.

- Dóna més eines a les empreses per despenjarse del compliment del convenis i deixa la flexibilitat
salarial i horària en les mans arbitràries dels empresaris,
amb el que això suposa de pèrdua de drets econòmics
i l’atemptat contra la conciliació de la vida laboral i
personal i l’ús del temps propi.
Aquesta reforma laboral és inútil per crear ocupació i
per incentivar un canvi de model productiu, ja que dóna
expectatives als sectors empresarials que continuen amb
l’estratègia de competir amb baixos costos laborals i
precarietat.
Com ja vàrem expressar el passat 8 de juny en la vaga
dels treballadors i treballadores del sector públic,
també rebutgem la retallada de salaris, la no-cobertura
de plantilles i la congelació de les pensions, que ens
allunyarà encara més dels models d’Estat del benestar
europeu i posarà en més dificultats les persones amb
rendes baixes.
Creiem necessari impulsar un pacte de creixement,
ocupació i canvi de model productiu que es traslladi
a l’estabilitat pressupostària. Cal intervenir amb
polítiques que responguin a la crisi de demanda en la
qual ens trobem, que aconsegueixin la transformació del
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model productiu. I això serà possible amb l’enfortiment de la
negociació col•lectiva, amb la creació d’una base industrial
sòlida que inverteixi en R+D+I, amb el desenvolupament
d’una política d’infraestructures que doni suport al canvi
de model, amb una política energètica eficient, amb una
política d’habitatge pública que prioritzi el lloguer, amb
la millora del nostre sistema públic de protecció social,
prioritzant la millora del sistema educatiu i la seva
vinculació al sistema productiu, així com la millora de la
formació professional. Aquest pacte ha d’anar acompanyat
de la millora dels ingressos del sector públic a través de la
reconstrucció de la fiscalitat per fer-la progressiva, justa
i eficient, com també ha d’anar acompanyat de la lluita
contra l’economia submergida i l’evasió fiscal.
UGT i CCOO ens adherim plenament a la resolució de la
comissió executiva de la Confederació Europea de Sindicats
(CES) en la qual es fa una crida per establir un Pla de
recuperació econòmic d’àmbit europeu, acompanyat d’un
New Deal social i ecològic, que afavoreixi el creixement i
la creació d’ocupació. Igualment volem constatar que ens
cal una sortida europea a la crisi, i que és en el marc de les
mobilitzacions convocades per la CES el 29 de setembre a
tot el continent que farem pivotar les nostres accions.
Amb aquesta resolució, CCOO i UGT de Catalunya iniciem
una campanya de mobilització i explicació als centres de
treball per tal que els comitès d’empresa es pronunciïn en
contra d’aquesta injusta reforma laboral. UGT i CCOO
de Catalunya rebutgem la reforma laboral regressiva i fem
una crida a tots els treballadors i treballadores catalans
a expressar la seva oposició al text en els diferents actes i
mobilitzacions que es duguin a terme, com en la manifestació
que tindrà lloc el proper dia 30 de juny a Barcelona i en la
vaga general convocada pel dia 29 de setembre.
Barcelona, 17 de juny de 2010
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editorial
Diguem no a la reforma laboral
La reforma laboral aprovada per el govern,
recull i accepta la lògica de les organitzacions
empresarials en apostar per facilitar
l’acomiadament: delimita de manera més àmplia
les causes econòmiques per a l’acomiadament
objectiu; generalitza el contracte pel foment
de l’ocupació amb acomiadament de 33 dies;
i obre les portes a les decisions unilaterals dels
empresaris. No recull les propostes sindicals
per reduir la temporalitat, millorar i protegir
el contracte a temps parcial, desvincular la
temporalitat de l’estacionalitat o els contractes
d’obra i servei dels subcontractes. A més, obre
la porta perquè les empreses de col•locació amb
afany de lucre puguin intervenir de manera quasi
exclusiva en els processos de recol•locació i
intermediació laboral, ja que no hi ha cap aposta
per la millora dels serveis públics d’ocupació
que han de garantir la igualtat de tracte, la
qualitat dels processos i la no-discriminació.
Davant d’aquesta agressió no ens podem
quedar quiets, callats i resignats, cal que ens
MOBILITZEM, que diguem ben fort què NO
i per això hem convocat VAGA GENERAL
per el proper dia 29 de setembre, però abans
i com a primera i important resposta dels
treballadors i les treballadores convoquem
MANIFESTACIONS el proper dia 30 DE
JUNY

- Barcelona: plaça d’Urquinaona, 18.30h
-Tarragona: plaça de la Font, 19.00h
-Tortosa: plaça dels Dolors, 19.30h
-Lleida: plaça de Víctor Siurana, 19.00h
-Girona:plaça de la Independència, a
les 18,30

M O B I L I T Z A’ T
federació de serveis a la ciutadania
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Presentat recurs contenciós-administratiu sobre protecció de drets fonamentals

CCOO de Catalunya recorre el Decret de la Generalitat
CCOO de Catalunya ha presentat davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un recurs contenciós-administratiu contra el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents
de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit
públic, convalidat pel Ple del Parlament de Catalunya el dia 9 de juny del
2010.
CCOO demana que es declari la nul•litat de l’actuació del Govern de la
Generalitat i que s’acordi la reposició a la situació anterior a l’aplicació del
Decret, així com el rescabalament dels danys.
CCOO considera que l’aprovació de la norma constitueix un atemptat a la
llibertat sindical i al dret a la negociació col•lectiva dut a terme pel Govern
de la Generalitat, perquè ha prescindit de la negociació col•lectiva.

Els treballadors de CUGAT.CAT contraris a la desaparició del mitjà
que proposen alguns
En relació amb el “Manifest dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
reunits en assemblea el 8 de juny” promogut pels sindicats CGT i SFP, que inclou una referència a l’eliminació
de Cugat.cat com una possible mesura per reduir la despesa municipal, els treballadors i les treballadores de
Cugat.cat volem expressar que:
Els 14 treballadors en plantilla de Cugat.cat (i els col•laboradors externs i estudiants en pràctiques que cada dia
fan possible la programació de Cugat ràdio, Cugat diari i Cugat TV) rebutgem qualsevol proposta que apunti
a l’eliminació del mitjà de comunicació públic de la ciutat. Una cosa és retallar despeses supèrflues i una altra
ben diferent és suprimir un mitjà de comunicació públic, que és un dels factors que enriqueix i dóna sentit a
una societat democràtica. El tancament d’un mitjà de comunicació és una mala notícia per a la democràcia i un
empobriment de la societat. Per això, ens estranya que organitzacions de trajectòria democràtica com la CGT
i el SFP aaquesta petició.
Els treballadors de Cugat.cat hem acreditat àmpliament el nostre compromís amb l’austeritat. Fins a la signatura
del primer conveni laboral de l’OAMCIC,
el 2007, cap organització sindical, excepte
CCOO, va mostrar interès per la situació
laboral dels treballadors de l’emissora
municipal que, com tothom qui tingui interès
en la qüestió pot saber, no era la més digna.
A partir d’aleshores, la plantilla de Cugat.
cat ha iniciat el camí cap a la regularitzacó laboral, però el camí s’ha interromput aquest any per solidaritat
amb la necessitat de contenció pressupostària de tot l’Ajuntament. Això vol dir que, encara a dia d’avui, els
treballadors i les treballadores de Cugat.cat continuem en situació de discriminació salarial en relació amb
els nostres companys de l’Ajuntament. Volem pensar que els sindicats CGT i SFP no proposen un retorn a la
situació laboral anterior al 2007 com a mesura per reduir despesa municipal.
federació de serveis a la ciutadania
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breus
DCampanya

de CCOO
al Facebook CCOO ha

Mor el Nobel José Saramago
CCOO de Catalunya lamenta la pèrdua de l’escriptor portuguès

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

D

DPrograma 173 de CCOO
a TV3
El proper programa de
CCOO de catalunya porta el
títol: 29S: vaga general.
Dia: 12 de setembre
Hora: 11h, aproximadament
Lloc: Canal 33-Televisió a
Catalunya (TDT).

CCOO vol reconèixer la figura i la
referència moral, cívica i intel•lectual de
l’escriptor portuguès José Saramago.
Fill d’una família pagesa molt humil
d’Azinhaga, poble que el va marcar
personalment i que trobem al llarg
de la seva obra. Va patir la pobresa

i la immigració de la seva família a
Lisboa. Autodidacte perquè va haver
d’interrompre els seus estudis per posarse a treballar en un taller per poder ajudar
la seva família després de la mort del seu
germà Francisco, però va poder estudiar
i llegir els clàssics en una biblioteca
pública.
El 1998 va rebre el Premi Nobel de
Literatura. La seva obra denuncia l’abús
de poder, la pobresa, el seu escepticisme
en aquesta societat de la informació i
tecnològica, la intolerància religiosa...
Activista
d’esquerres
i
militant
comunista des de l’època clandestina de
la dictadura de Salazar, que es definia a
si mateix com a “comunista hormonal”,
combina una extensa obra amb un gran
sentit de la dimensió social i cívica, i una
compromesa trajectòria que reivindica la
necessitat de canviar el món, des d’ara,
amb justícia social i amb drets humans
universals.

Mobilitza’t
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Mobilitza’t contra les retallades de drets laborals i socials, en defensa de l’estat del
benestar, en defensa de la negociació col.lectiva,en defensa de les pensions i dels
convenis i acords, per poder crear ocupació.
Mobilitzat amb:
- els companys i companyes de l’Ajuntament de Manresa contra les retallades i
els acomiadaments.
- les companyes treballadores familiars de l’empresa CSI de l’Hospitalet que
els hi retallen el sou .
- els companys i companyes de transport sanitari
què la patronal es nega a complir conveni i aplica una
retallada de sous.
- els companys i companyes de Mutua Terrassa
- els companys i companyes de RENFE que faran
vaga el dia 25.
- tots els companys/es de diferents empreses que
estan patint amenaces d’Expedients de Regulació

Direcció:
Xavier Navarro

d’Ocupació.
- amb els pensionistes en defensa del poder adquisitiu.

Redacció i maquetació:
Màxim Pujade

PERQUÈ LA CRISI NO L’HEM PROVOCAT ELS TREBALLADORS
I LES TREBALLADORES, MOBILITZEM-NOS

federació de serveis a la ciutadania
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SOM
MOLT
MÉS
DELS
QUE
ELLS
VOLEN I
DIUEN
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
6

