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Més de 60 entitats donen suporta a la vaga general 29 Setembre
Al mes de setembre es farà un acte per donar a conèixer el total de les entitats
adherides
Més de 60 entitats socials es reuneixen per preparar actes en suport a la vaga
general en contra de les retallades del Govern i per defensar els drets socials i
laborals

Llistat entitats
Grup promotor :
UGT,CCOO, Moviment Laic i Progressista,
Unió de Consumidors de Catalunya, FETSFinançament Ètic i Solidari, OCUC, SOS Racisme, CONFAVAC

Entitats
Associació de treballadors Pakistanesos
Federació d’empreses d’inserció
Associació Casal Colombiano
AICEC-ADICAE
Arrels Fundació
Fundació Pere Ardiaca
Dempeus per la Salut Pública
Associació Cultural de Catalunya per a
la Integració i Convivència entre Civilitzacions
Grup LGTB UGT Catalunya
AJEC
Associació PTP: Promoció del Transport
Públic
CAPS, Centre d’Anàlisi i Programes
Sanitaris
Germanor Obrera d’AC (segueix pàgina 2)
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Delegació Pastoral Obrera
Greenpace
Consell de la Joventut de Barcelona
Asociación de Uruguayos en Catalunya
Associació d’Estudiants Progressistes
Alternativa Jove - Joves d’EUiA
Sindicat d’Estudiants
Centro Filipino - Tuluyan S. Benito
Taula d’entitats del tercer sector social
AMIC – UGT de Catalunya
COCEMFE CATALUNYA
ACO
ATIMACA
CJC - Joventut Comunista
Fundació ECOM
Ecologistes en Acció de Catalunya
Parroquia Personal Filipina
Asociación de Mujeres Bolivianas
Federación de entidades bolivianas FEDEBOL
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editorial
LA REFORMA LABORAL EN
TRÀMIT PARLAMENTARI
CCOO ens reiterem en la inutilitat
de la reforma laboral presentada
i lamentem l’actuació dels grups
parlamentaris catalans, especialment
CiU i PP, que no només no han estat
receptius a les peticions de millora del
text regressiu presentat pel govern
sinó que amb els seves esmenes
l’han acabat empitjorant, eliminant
tuteles i garanties dels treballadors
i augmentant el poder unilateral de
l’empresari. També, lamentablement,
s’està renunciant a aprofundir en
el marc competencial de Catalunya
i preferint buidar competències
dels serveis públics d’ocupació de
Catalunya i passar-les a les agències
privades de recol•locació amb afany
de lucre i ETTs, renunciant al paper
que la Generalitat ha de desenvolupar
de defensa i tutela dels drets de
ciutadania i en especial a l’accés
al mercat de treball en condicions
d’igualtat.
Les esmenes pactades en la tramitació
parlamentària de la reforma laboral
sobre les causes de l’acomiadament
objectiu augmentaran encara més la
precarietat laboral dels treballadors
i les treballadores i crearan més
inseguretat jurídica. Per això és
necessari aturar la reforma laboral
amb la convocatòria de la vaga
general el 29 de setembre.
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.
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CCOO dóna suport a la plantilla del Gran Teatre del Liceu en les seves
mobilitzacions i fa una crida a les institucions perquè el conflicte es
resolgui sense cap acomiadament forçós
El passat dia 22 de juliol la Secció Sindical del CCOO
al Liceu va realitzar un acte de protesta per manifestar
el seu rebuig a l’ERO que l’empresa vol dur a terme.
A més la Secció Sindical protesta per la retallada salarial del 5% que ja s’ha dut a terme i per la falta
de transparència en la gestió i pels reiterats incompliments que l’empresa demostra davant dels seus treballadors i dels representants sindicals.
CCOO dóna suport a les mobilitzacions que la plantilla del Gran Teatre del Liceu ha realitzat en defensa de l’ocupació i per una solució dialogada al conflicte, amb una implicació activa de la Generalitat.
CCOO vol denunciar davant l’opinió pública que qualsevol mesura que realitzi la direcció del teatre i que
representi acomiadaments forçosos no només no resoldrà el conflicte sinó que l’agreujarà encara més.

CCOO presenta un recurs contra la Generalitat al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contra la licitació del Serevei de Mesures penals
Alternatives
CCOO ha presentat un recurs contenciósadministratiu al TSJC contra la licitació per part del
Departament de Justícia del Servei de Mesures
Penals Alternatives.

El programa de Mesures Penals Alternatives fa
referència al compliment de les penes, mesures
de seguretat o obligacions imposades per l’òrgan
judicial a l’autor d’un delicte o falta, sovint com
alternativa a l’ingrés a presó.
La privatització d’aquest servei suposa una despesa
pública de 22.561.216 euros. Segons el contracte
d’adjudicació, aquesta quantitat s’incrementarà en
un 2% els propers dos anys. CCOO valora aquesta
despesa del tot injustificable i inoportuna en un
moment de retallada de la despesa pública, més i
tenint en compte que, fins ara, aquest servei el
duien a terme empleats públics.
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



Programa 173 de CCOO
a TV3

Títol: “ 29 S Vaga General”
Lloc: Canal 33
Dia: 12/09/2010
Hora: 11h, aprox.

Signat pre-acord del conveni de Transitàries de
la província de Barcelona 2010-2013
En data 15 de juliol de 2010, reunides
les Organitzacions Sindicals Federació
de Serveis a la Ciutadania de CCOO
de Catalunya i Federació Nacional de
Transports, Comunicació i Mar d’UGT
de Catalunya, i les Organitzacions
Empresarials,
Associació
de
Transitaris Internacionals (ATEIA),
i Asociació Agents Logistics, han
assolit un acord pel que fa al primer
Conveni Col•lectiu Laboral del
Sector de Transitaris i Empreses
Duaneres de la Província de
Barcelona, per al període 2010 - 2013.
Les parts mostren la seva
satisfacció per regular per primera
vegada a un sector que es trobava
disgregat en diferents convenis.

Acord en la negociació del conveni de vueling
Després d’un llarg període de negociacions, la Comissió Negociadora
del Conveni Col•lectiu de VUELING,
ha assolit un acord amb l’empresa.
Entenem que aquest Conveni servirà per
integrar les plantilles de dues Companyies
fusionades amb fortes diferències
quan a les seves condicions laborals i
salarials i suposarà una millora en les
condicions laborals de tots els treballadors.
Aquest Conveni suposa un punt d’inflexió
en les relacions laborals d’aquesta
Companyia, i ha estat el fruit de l’esforç
i la fermesa de tots els treballadors
i treballadores.
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La fermesa i la mobilització ha fet possible
l’acord del transport sanitari
Després de tres dies de negociació l’Agrupació d’Ambulàncies
va arribar un preacord amb l’empresa que va fer possible que
es desconvoquès la vaga prevista pel passat 20 i 21 de juliol.
El preacord garanteix la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors, premissa a la qual la part social havia deixat molt clar
que no volia renunciar, com també garanteix l’estabilitat de les empreses passant per la pròrroga dels concursos públics a dos anys
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Direcció
Xavier Navarro
Edita
Secretaria de Comunicació FSC

DIA 29 SETEMBRE VAGA GENERAL
MOBILITZEM-NOS, DIGUEM NO A LA REFORMA LABORAL
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
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Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30
08006-Barcelona
Tel. 932188080
info@clinicasden.com
www.clinicasden.com


