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editorial

Ferms davant la Vaga General

El passat 2 de juliol celebràvem, en l’incomparable
marc del Museu d’Història de Catalunya, l’aniversari
de la nostra publicació LLUITA OBRERA en el
seu número 200 i la presentació del seu nou format.
En aquesta edició extraordinària apareixen les
portades més significatives de la història de LLUITA
OBRERA, portades que ja en altres temps ens deien
que, tot i salvant les distàncies i les circumstàncies
del moment, calia sortir de la crisi- unes altres crisis
-, que calia generar ocupació, que la crisi no l’havíem
de pagar els treballadors i les treballadores.
Res de nou, ja que CCOO sempre ha tingut
clar el seu paper com a sindicat nacional i de classe,
com a organització social. Tanmateix, però, ara
alguns ens qüestionen de manera miserable; abans
perquè ens deien que estàvem adormits o domesticats
i ara, ves per on, perquè convoquem manifestacions i
una VAGA GENERAL. Aquests que ens qüestionen,
que abans ens deien adormits i que ara ens critiquen,
són realment el màxims defensors de polítiques
ultraliberals, les quals han estat les culpables de la
situació de crisi, i ara, en el fons, els molestem, els fem
nosa perquè saben que des de la nostra independència
sindical som els únics capaços d’enfrontar-nos-hi, de
no seguir els seus dictats i de no acceptar les seves
receptes.
Abans no havíem convocat cap vaga perquè no hi
havia hagut actuacions que lesionessin els nostres
drets, tot i que empresa a empresa i de manera
sectorial havíem realitzat mobilitzacions en defensa
de l’ocupació, però ara fem vaga general perquè hi
ha hagut actuacions polítiques que lesionen els drets
dels treballadors i del conjunt de la ciutadania; i és
aquesta claredat d’idees, la nostra independència
sindical, la que també molesta i destorba, fa nosa.
Ara, doncs, com abans, com ens recordaven les
portades del números de LLUITA OBRERA, ens
mantindrem ferms en la defensa dels interessos
dels treballadors i de les treballadores. EL 29 DE
SETEMBRE, VAGA GENERAL.
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Èxit de les manifestacions a Catalunya contra la reforma laboral
Més de 50.000 persones es van manifestar el passat 30 de juny a Barcelona per protestar contra la reforma
laboral aprovada pel Govern de Zapatero, en una mobilització prèvia a la vaga general del 29 de setembre.

CCOO de Catalunya celebra la resposta unitària i massiva a la
sentència de TC sobre l’Estatut
Més d’un milió de persones van col.lapsar
Barcelona, el passat 10 de juliol
CCOO Catalunya comparteix el rebuig a la sentència del
Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut de Catalunya, ja
que cap tribunal pot ni anular, ni esmenar la decisió aprovada
pel Parlament de Catalunya, ratificada per les Corts Generals i
refrendada per la ciutadania de Catalunya.
Així mateix valorem positivament el compromís de les màximes
institucions del país en la manifestació unitària i en la defensa de
l’autogovern i la decisió expressada pel poble de Catalunya en el
referèndum sobre l’Estatut d’Autonomia.
Felicitem els treballadors/es de Catalunya i a l’afiliació que van participar en la manifestació unitària .
federació de serveis a la ciutadania
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Els treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat es manifesten
contra les retallades salarials i en defensa del conveni
Els companys i les companyes de Ferrocarrils de la
Generalitat, després de la vaga dels dies 29 i 30 de
juny, van convocar una manifestació el passat dia
5 de juliol que va discórrer des de Via Augusta amb
Muntaner fins l’edifici NEO, seu de FGC, per oposarse a la retallada salarial del 5%. De cara al mes de
setembre hi ha convocades vagues pels dies 20 i 21.
Amb aquestes aturades, els treballadors de Ferrocarrils
de la Generalitat van voler posar de manifest que
la retallada salarial del 5% a causa dels decrets dels
governs de l’Estat i de la Generalitat significa un
greu atemptat contra els treballadors, ja que vulnera
el conveni col•lectiu vigent i signat per l’empresa i
els representants dels treballadors. CCOO exigeix, per
tant, el compliment del conveni signat, que per això que mentre als treballadors ens retallen sous i drets,
és llei, i el respecte als drets laborals i socials de la s’incrementi el preu del transport públic.
plantilla de Ferrocarrils de la Generalitat.
Per aquestes raons, els companys i companyes de
Així mateix, denunciem que la rebaixa dels nostres ferrocarrils de la Generalitat han fet vaga aquests
salaris va acompanyada d’un increment tarifari per als dies, com a pas previ a la vaga general del proper 29
usuaris en un 2% en una part important de les diferents de setembre. Perquè la crisi no l’hem de pagar els
modalitats de bitllets i títols de transport. És vergonyós treballadors ni els usuaris del transport públic.

Els treballadors del transport sanitari de Catalunya faran vaga els
dies 19, 20 i 21 de juliol
L’Agrupació d’Ambulàncies de CCOO de Catalunya, juntament
amb la UGT i USOC, ha convocat una vaga de 24 hores per als
propers dies 19, 20 i 21 de juliol en el sector del transport sanitari.
Amb aquesta vaga volem manifestar públicament el malestar dels
treballadors i les treballadores del transport sanitari a Catalunya i
la Vall d’Aran per la retallada del 5% dels sous efectuada per les
empreses, de forma unilateral i incomplint el conveni existent.
Aquesta baixada salarial, que afecta 5.000 treballadors i
treballadores, pot ser d’entre 100 i 140 euros mensuals en
funció de la categoria i antiguitat. Així mateix, la patronal
proposa la devolució dels dies de lliure disposició i el noabonament ni compensació de les hores de formació obligatòries establertes en el conveni i recollides
en les licitacions dels contractes amb el Catsalut i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM 061).

federació de serveis a la ciutadania
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La secció sindical de
CCOO de la Diputació
de Barcelona, contra la
retallada de sous
Delegats i membres de la
secció sindical de CCOO,
juntament amb UGT, es
van manifestar en el ple
de la Diputació el dia que
s’aprovava la retallada dels
sous dels treballadors de la
Diputació.

Festes del Carme
El Sector del Mar de la FSC
participarà, el proper dia 17
de juliol, en els diversos actes
que se celebraran arreu de
Catalunya per conmemorar

les festes de la Mare de Déu
del Carme, patrona dels
mariners.

CCOO de RTVE recorre
al Tribunal Suprem
CCOO recorrerà davant el
Tribunal Suprem la sentència
que desestima el conflicte
col.lectiu sobre el tracta
desigual als treballadors i
treballadores des de l’octubre
de 2006, interposat contra la
Corporació RTVE.
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Treballadors de TV3 i de la CCMA fan un
esmorzar de protesta contra les retallades

Uns 200 treballadors de TV3 i la
CCMA es van concentrar el passat dia
30 de juny a les instal•lacions de Sant
Joan Despí i d’Imagina a Esplugues
per protestar contra l’aplicació del
decret llei de retallades salarials i
socials. Aquell dia coincidia amb
l’aplicació a les nòmines dels 250

La FeSP demana
als informadors que
es sumin a la vaga
general del 29-S
La Federació de Sindicats de
Periodistes (FeSP) va expressar el
4 de juliol el seu suport a la vaga
convocada per CCOO i UGT per
al proper 29 de setembre contra la
reforma laboral del Govern i ha fet una
crida als professionals dels mitjans
de comunicació perquè la secundin.
Pels mitjans de comunicació, aquesta
reforma agreuja la precarietat que
actualment afecta la gran majoria
dels periodistes i serà aprofitada
pels empresaris per realitzar més
acomiadaments i fer-ho ‘amb més
facilitat i de manera més barata’,
adverteix
aquesta
Federació
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treballadors d’un “plus negatiu”
que suposa una reducció del 5%
del sou. Amb aquesta mesura, es
consuma l’incompliment del Conveni
Col•lectiu que aplega en el seu àmbit
a TV3 i la CCMA.
El comitè d’empresa de TV3 i la
CCMA ha anunciat la interposició d’un
conflicte col•lectiu per incompliment
del conveni. S’han recollit signatures
per a un manifest de protesta que es
lliurarà al Consell de Govern i a la
Direcció General de la CCMA.

Retallada escandalosa
en la tasa de reposició
de l’Administració
General de l’Estat.
El 30 de juny s’ha publicat en
BOE la convocatòria de places
per l’oferta pública i promoció
interna de l’Administració General
de l’Estat, en total 345 places.
Tot i que, en la publicació també
en el BOE de l’1 d’abril, es feia
referència a que l’oferta pública
de l’Administració General de
l’Estat seria d’un 10% com a
màxim de les places vacants, s’ha
constatat que aquest tant per cent
ha esta reduït en més de 4 punts.
Aquesta retallada comportarà un
dèficit en la qualitat del servei i
l’atenció deguda als ciutadans.
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Els treballadors de
l’Ajuntament de Granollers
contra les restriccions
pressupostàries del RRHH
dels ajuntaments
El passat dia 2 de juliol es va celebrar a la sala
d’actes del Museu de Granollers una jornada
organitzada per ARC, Despatx de Consultors
i Bellavista, i adreçada als ajuntaments de la
comarca. En el transcurs de la jornada van
haver-hi diferents ponències, entre les quals va
destacar:
“Necessitat d’aprimament amb eliminació de
serveis i personal”
“Alternatives d’organització dels recursos
humans: mobilitat de personal, adscripcions i
modificacions de les condicions de treball”
“Processos d’amortització de places, repercussió
en les relacions jurídiques amb el personal al
servei de les administracions locals. L’extinció
de la relació amb el personal”.
El conjunt dels treballadors de l’Ajuntament de
Granollers, així com d’altres administracions
locals, van volern mostrar la seva inquietud
davant del contingut de la jornada i el fet que no
s’hagi comptat amb els sindicats representants
dels treballadors per abordar temes de tal
magnitud.

CCOO adverteix de la no
aplicació de les retallades
als càrrecs electes de
l’Ajuntament de Sant Quirze
Des de la nostra secció sindical volem fer saber
a la ciutadania que les mesures adoptades pel
Govern de l’Estat i la Generalitat, que retallen
el sou dels treballadors i treballadores públiques,
són injustes i no ens faran sortir de la crisi, amb
la consegüent pèrdua de poder adquisitiu de tots
els empleats públics
Tot just en uns moments en els quals, des de
diferents sectors, és busca intencionadament
qüestionar els serveis públics i els seus servidors
per tal de poder en un futur justificar les
externalitzacions i les privatitzacions d’allò que
és públic, el que reclamem més que mai és un
suport polític.
D’altra banda, aquesta secció sindical no té
constància que els càrrecs electes s’hagin aplicat
la retallada emmarcada en el paquet de mesures
per reduir la despesa municipal seguint els criteris
de la Federació de Municipis de Catalunya i de
l’Associació Catalana de Municipis, que estipulen
una rebaixa d’entre el 5 i el 15% segons el sou de
cada càrrec. Volem remarcar que aquesta postura,
a més d’immoral, no és gens exemplificativa, i
accentua encara més la menyspreu de la plantilla
de l’Ajuntament.

És per aquest motiu que van decidir concentrarse a les portes de la sala del Museu de Granollers
a l’inici de la jornada, i expressar així el seu
malestar i la seva preocupació davant d’aquests
fets

Descomptes per a
l’afiliació de CCOO

http://www.ccoo.cat/cultura/
cartellera/cartellera.pdf

federació de serveis a la ciutadania
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CCOO denuncia el descens en les contractacions i serveis a l’estiu
com a símptoma del desmantellament de Correus
CCOO denuncia el desmantellament progressiu de Correus i l’aprimament del
Servei Postal Universal, exemplificat en la campanya d’estiu, amb una supressió
del servei de determinades rutes de transport, la reducció de la contractació a la
província de Barcelona de fins a 420 llocs de treball -fet que impossibilita la cobertura
de les baixes i de les vacances del personal fix, que afectarà la prestació del servei.
Aquestes mesures exemplaritzants
A Barcelona s’ha reduït
d’aprimament de la gestió i de
la contractació de 420
l’activitat empresarial, amb la
retallada de les inversions -dèficit 50%-, del finançament del Servei efectius respecte a l’any
Postal Universal, de salari, d’ocupació -7.000 ocupacions menys
anterior
en els dos últims anys-, de les condicions laborals -bloqueig del
conveni i l’acord des de fa 17 mesos- i amb una retallada de la xarxa
postal que està provocant tancament d’oficines, reducció d’horaris d’estiu i supressió d’horaris de control.
En aquest sentit, CCOO ha denunciat l’avantprojecte de Llei postal presentat pel Ministeri de
Foment, que liberalitzarà completament el sector al gener del 2011 i que, a l’espera del seu
tràmit parlamentari a la tardor, donaria cobertura legal a una reconversió encoberta de Correus.

CCOO alerta sobre la manca de plans de protecció dels centre de
treball propers a les zones boscoses
La bonança del règim de pluges que
hem gaudit darrerament i els forts
temporals de vent i neu que afectaren
Catalunya a principis dels anys 2009 i
2010 signifiquen un augment del risc
d’incendi. Molts centres de treball
poden trobar-se envoltats o a tocar de
masses forestals que no compleixen la normativa sobre
prevenció d’incendis forestals. Davant de tot això, des
de CCOO de Catalunya reivindiquem el següent:

la mateixa Generalitat haurien de donar suport a les
administracions locals, sempre mancades de recursos.

• La valoració de la creació, per part de la Generalitat,

d’una normativa marc específica per als centres de
treball situats al voltant de zones boscoses, ja estiguin
aïllats o no.

Des de CCOO de Catalunya proposem impulsar
l’aprofitament de la biomassa forestal, ja que permetria
avançar cap el compliment dels objectius de producció
energètica renovable recollits en el Pla d’Energia de
• L’avaluació urgent d’aquest risc en tots aquells Catalunya, lluny d’acomplir-se avui en dia.
centres de treball que es puguin veure afectats per
aquesta situació, amb la preceptiva informació,
formació i participació dels treballadors i els seus
representants.

• La implicació efectiva dels ajuntaments, que tenen la

competència de coordinar els plans d’autoprotecció, en
el desenvolupament de les tasques de prevenció encara
pendents. Els Consells comarcals, les diputacions i
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO considera que no s’evidencia un canvi de model
productiu pel caire temporal de la nova contractació
El mes de juny de 2010
deixa una xifra de 554.261
persones registrades com
a aturades en les oficines
del Servei d’Ocupació
de Catalunya, cosa que
significa un increment interanual del 13,5% (66.014 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 1,8 punts percentuals
per sobre de la xifra estatal. Respecte al mes anterior,
podem parlar d’una reducció de l’atur en -20.475 persones
i un -3,6% de variació percentual. Barcelona és la primera
província que més redueix l’atur al mes de juny (-13.432
persones aturades menys respecte al mes anterior).
El sector que més incrementa l’atur aquest mes segueix
sent el sector serveis, amb un increment interanual del
13,8% (38.719 persones aturades més). Tot seguit trobem
el sector de la construcció, que també presenta uns resultats
força negatius, amb un increment del 12,2% respecte a
l’any anterior (10.607 persones aturades

La contractació total a Catalunya augmenta un 4,2%
respecte al mes de juny de 2009 (8.180 contractes més
que l’any passat). La contractació temporal augmenta un
6%, dada que significa 10.268 contractes temporals més,
i la indefinida, en canvi, registra una caiguda del -9%. És
per això, que podem dir que s’accentua la tendència que la
insuficient nova creació d’ocupació és només de caràcter
temporal. Una tendència que la reforma laboral no resoldrà,
sinó que afavorirà la perpetuació de la situació precària del
nostre mercat de treball.
El mes de maig es va tancar amb 458.377 persones aturades
a Catalunya que rebien una prestació per atur. Si ens fixem
en els increments interanuals, cal destacar el fort increment
de les persones beneficiàries del subsidi, amb un augment
del 88,7% respecte a l’any anterior, en detriment de les
prestacions contributives, que han disminuït un -10,8%
(-31.757 persones beneficiàries menys que en el mateix
període de l’any anterior). La delicada situació de la
protecció social reflectida per l’augment tan significatiu de
les persones beneficiàries del subsidi d’atur continua sent
preocupant.

50 %
DESCUENTO

ORTODONCIA
* Incluye todos los aparatos fijos
* Visitas de control mensuales
* Precio financiado total del tratamiento

Ahora
100 €
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Precio cerrado del tratamiento
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