FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Nº 3
Versió Digital

MANIFESTACIÓ
14 DE MAIG A
MADRID:
PLANTEM CARA
A LA CRISI ,
PRIMER LES PERSONES.
Èxit de l’Euromanifestació: La Federació de Serveis
a la Ciutadania va aportar al voltant de 300 delegats i
delegades
Al voltant de 1.800
sindicalistes de CCOO
de Catalunya, amb la
consigna "Plantem cara
a la crisi: primer les
persones", van sortir en
autocar des de diferents
punts de Catalunya, la
nit de dimecres a dijous,
per
desplaçar-se
a
l'Euromanifestació que va tenir lloc a Madrid,
convocada per la CES.

CCOO creu necessari incrementar el
consum i garantir la protecció social
de les persones aturades per evitar
els riscos de deflació.
CCOO de Catalunya considerem
que el fet que per segon mes continuï
la taxa d'inflació negativa incrementa
els riscos de deflació i per tant és
necessari estimular el consum de les
famílies
per
tal
d'afavorir
la
recuperació econòmica.

CCOO de Catalunya considerem
prioritari:
•

Mantenir la millora del poder
adquisitiu dels salaris per sobre
de la previsió d'inflació del BCE
(2%) com a manera de revifar la
capacitat de compra i consum
per part de les famílies. En
especial defensem increments
superiors per als sectors amb
salaris estructurals baixos.

•

Millorar la cobertura de les
persones en atur i assegurar la
protecció social de les persones
que esgotin la seva prestació.

•

L'establiment d'un gran acord
de concertació social per fer
front a la crisi amb mesures a
curt termini que ajudin a
reactivar l'economia i a la
creació de llocs de treball de
qualitat.

Els últims resultats de les EESS
Felicitem als companys per els bons resultats obtinguts a les eleccions sindicals,
en les següents empreses:
Empreses

S.electoral actual

Situació anterior

Ajuntament de Vilanova del Vallès

CCOO 1

CCOO 1

Transports Pastor

CCOO 3
UGT 0

CCOO 0
UGT 3

CCOO 2 per ampliació, amb
aquest resultat CCOO
aconsegueix la majoria

Aj Sant Vicenç Castellet

Foment de Terrassa ( Ajuntament de Terrassa)
Col.legi especialistas ha quedat desert

CCOO 4
SALT 2

CCOO 4

ALITALIA

CCOO 1

CCOO 1

FC Barcelona (Comitè de Fixes discontinus)

CCOO
UGT
CGT
Indep
USO

3
3
0
3
1

ONCE delegació Mollet

CCOO 2
UGT 3
Procés
impugnat
anteriorment i
repetit per
mandat judicial

SURT-Fundació de Dones (Serveis Socials Barcelones)

CCOO 5 (noves eleccions)

CCOO 2
UGT 4
CGT 2
Indep 3
USO 2

CCOO 0
UGT 5
Procés
impugnat i
repetit

CCOO GUANYA LES ELECCIONS A
EMSSA DEL PRAT DE LLOBREGAT
El 22 de maig es van celebrar eleccions sindicals a l'Empresa Metropolitana
de Sanejament, S.A. (EMSSA) del Prat de Llobregat.
CCOO va treure els 5 delegats del comitè d'empresa que fins ara tenia
una composició de 1 delegat per CCOO i 4 per UGT.
Amb aquest resultat CCOO té la majoria absoluta en el comitè intercentres dels 4 centres de treball que
té EMSSA a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En aquesta legislatura els nous delegats es proposen la negociació d'un conveni just que respongui a les
expectatives del conjunt de la plantilla.

Nous cursos, informa’t

Davant la reunió prevista entre
Ibèria i els sindicats CCOO
reitera el seu compromís en la
lluita pel manteniment dels
llocs de treball i la viabilitat
d'Ibèria
Davant la presentació a la CNMV dels resultats
d'Ibèria en el primer trimestre de 2009, i la
intenció de l'empresa de reunir-se amb els
sindicats, CCOO vol informar els treballadors i
l'opinió pública del següent:
• Aviat tindrà lloc la primera reunió entre Ibèria i
aquest sindicat per ser informats sobre el Pla de
contingència, amb el qual Ibèria pretén estalviar al
voltant de 200 milions d'euros.
• CCOO està disposada a estudiar mesures de
caràcter conjuntural que contribueixin a la
recuperació d'Ibèria davant la situació
generalitzada de crisi en el sector i permetin
garantir el futur de la companyia.
• CCOO només contemplarà baixes definitives en
el marc de l'ERO 72/01.
• El principal objectiu d'aquest sindicat és el
manteniment dels llocs de treball.
CCOO, com a sindicat majoritari en el sector aeri,
vol reiterar als treballadors d'Ibèria el seu
compromís en la recerca de solucions que
garanteixin els llocs de treball i la viabilitat d'Ibèria.

CCOO desconvoca la
vaga
indefinida
a
Correus d'Andorra que
havia de començar avui
El col•lectiu de personal
laboral dels serveis postals
de Correus (Espanya)
d'Andorra la Vella, que
estan
realitzant
mobilitzacions des del
3 de novembre de 2008,
i que té convocada una
vaga les dues setmanes
anteriors a la celebració de
les eleccions al Parlament
Europeu, del 25 de maig al
5 de juny, ha decidit:
- A la vista del compromís
remès per Manel Rey
González, director de la
zona V de Correos S.A.E.,
que la nostra reivindicació
sigui
considerada en la
mesa de negociació del III
Conveni Col•lectiu.
- A la vista del compromís
adquirit pel futur cap de
govern d'Andorra, Jaume
Bartomeu Cassany, de dur
la nostra reivindicació a la
reunió que mantindrà
pròximament amb el
Govern
espanyol,
propietari i director de
Correos S.A.E.
- I amb el compromís de
CCOO, sindicat majoritari i
convocant de la vaga, més
el suport de CGT, de
traslladar a la mesa de
conveni,
recentment
oberta, el que es va pactar

en l'Acord de 2006 en
relació a l'equiparació
salarial del personal laboral
amb el personal funcionari
d'Andorra la Vella.
I amb la finalitat de no
perjudicar els nostres
conciutadans, víctimes
últimes de la passivitat de
l'empresa, ni l'important
procés electoral, que va
més enllà de Correus i del
Govern espanyol, encara
que l'empresa no ho hagi
considerat així, CCOO vol
demostrar una vegada més
la seva responsabilitat
desconvocant la vaga
indefinida que tenia
convocada des del 3 de
n o v e m b r e d e 2 0 08 .
Agraïm totes i cadascuna
de les mostres de suport
rebudes, ja vinguessin de
ciutadans de peu com
d'institucions,
que
comprenien la injustícia
social i moral que suposa
la nostra situació, i
demanem disculpes a qui
hagi
pogut
veure's
perjudicat per les nostres
accions, ja que només
defensàvem i defensarem
el nostre dret a una
equiparació salarial i el
compliment del que es va
pactar.

SIGNADES LES TAULES SALARIALS DEL 2009 DE
L’EMPRESA AUTOBUSOS DE LLEIDA
El conveni d’autobusos de Lleida té previst un augment salarial per al 2009 de l’IPC previst
més 1 punt. L’empresa, però, abans d’aplicar l’augment va demanar un document que
indiqués quin era l’IPC previst. Com que aquest document no existeix, l’empresa es negà a
aplicar l’augment.
El comitè, que té 6 membres de CCOO, recorre al Tribunal Laboral de Catalunya que emet un laude arbitral que
dóna la raó a allò signat en el conveni. L’empresa accepta el laude i signa les taules, i aquest mateix mes els
treballadors i les treballadores ja cobraran amb l’augment del 2% + 1 punt i, a més, cobraran els endarreriments
des del gener del 2009 abans del 12 de juny d’enguany.

La teva WEB, la nostra web, www.ccoo.cat/fsc

III Conveni Col·lectiu
d'Aparcaments d'àmbit de
Catalunya 2008-2011
III Conveni Col·lectiu d'Aparcaments d'àmbit de
Catalunya 2008-2011
»més informació

LA VANGUARDIA
A què ve aquest ERO?
Des de principis de l'any passat, gairebé un
centenar de treballadors i treballadores de La
Vanguardia Ediciones han deixat l'empresa, en un
procés de jubilacions i baixes incentivades i
voluntàries que, a parer nostre, ha estat quasi
modèlic. I diem quasi perquè fou acompanyat per
la creació d'un clima de por què, en alguns casos,
sols pot qualificar-se com a coactiu.
»més informació

AGRUPACIÓ PERSONAL
PENITENCIARI
Comissió de seguiment 12.05.09
Agrupació Personal Penitenciari informa de la darrera
comissió de seguiment 12.05.09
»més informació

Resolució de CCOO de
Catalunya davant de la
convocatoria d'eleccions
al Parlament europeu el proper
7de juny
La crisi econòmica suposa una greu amenaça per a
la classe treballadora europea. Fruit del fracàs del
model neoliberal, la situació actual
necessita
polítiques fermes que permetin assolir un model
de creixement sostenible i solidari.

Declaració de CCOO de
Catalunya sobre la
situació
de Renfe i les transferències
de Rodalies
Davant de l'acord polític existent de transferències
de rodalies de RENFE a la Generalitat de Catalunya,
i davant de la situació creada en el si de l'empresa
des de la perspectiva laboral amb la convocatòria de
vaga per els dies 9 i 10 de juny, CCOO de Catalunya
vol manifestar les següents consideracions
»més informació

CCMA
Publicitat, finançament
i contracte programa
L'anunci del Govern espanyol d'eliminar
la publicitat a RTVE per via legislativa ha
provocat un debat públic sobre aquesta
iniciativa. El Govern català ja ha anunciat
que no en seguirà l'exemple.

»més informació

SERVEIS PÚBLICS
GARANTIA DE DRETS

»més informació

CCOO de Catalunya dóna suport a la UPEC
Aquest juliol, un any més, la Facultat de Geografia i Història de la UB serà escenari de la Universitat Progressista
d'Estiu de Catalunya (UPEC), amb el lema 'Més enllà de la crisi'. Les jornades tindran lloc entre el 6 i el 10 de juliol i
pretenen ser un espai de trobada de les diverses sensibilitats progressistes, on responsables polítics, representants
socials, experts acadèmics i del món de la cultura, comparteixin experiències, coneixements i reflexions.

»més informació

serveis per mitjà de concurs públic, de
crèdits o de subvencions de diners públics,
l'obligació d’aplicar els Convenis Col·lectius
dels sectors implicats. Exigim que no es
repeteixin més situacions com les què
estan vivint els companys i companyes de
8tv on el Grup Godó rep 900 mil euros i
després externalitza els seus informatius i
acomiada a la meitat de la plantilla.

LLEI DEL CINEMA
Una delegació de CCOO es va entrevistar el passat
dimarts dia 12 de maig amb l’equip directiu del
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat.
Vàrem analitzar la Proposta de bases per a la Llei
del Cinema de Catalunya que en aquests moments
està a debat entre els agents socials del sector
audiovisual.
En l’entrevista vàrem plantejar el següent:

Valorem positivament el projecte de crear una
xarxa pública de sales d’exhibició de
pel·lícules en català, en qualsevol cas caldrà
veure com es concreta aquesta proposta.

Valorem positiu aquest projecte de Llei per
estimular la Producció, la Distribució i
l’Exhibició de produccions en català.

Manifestem la nostra preocupació sobre el futur
del doblatge i subtitulació de les pel·lícules al
català.

Com sindicat amb forta implantació en els
sectors de la Producció, de la Distribució i
de l’Exhibició desitgem participar activament
en els debats d’aquesta Llei.

Manifestem el nostre posicionament de què els
mitjans públics, tant ràdios com TV han
d’apostar decididament en la promoció del
cinema en català.

Demanem que per tal de protegir els interessos
legítims dels treballadors i treballadores
s’incloguin en l’articulat de la llei l’obligació
de les empreses públiques o privades que
es beneficien de les adjudicacions de

Finalment CCOO participarà i promourà amb
altres sectors professionals i sindicats, debats
en positiu respecte a la Llei del Cinema de
Catalunya.

Primera conferència
de la Federació de Serveis a la Ciutadania
de les Comarques Gironines
El dia 22 de maig es va realitzar la primera conferència de la
Federació de Serveis a la Ciutadania de les Comarques
Gironines amb la participació de 200 delegats i delegades
representants de les diferents seccions sindicals i àmbits
sectorials que acull la nova federació (Administració Local,
Telecomunicacions, Generalitat, Administració de l'Estat, Mar,
Aeri, Mitjans de Comunicació Oci i Esport, Postal, Serveis
Socials i Atenció a les Persones, Aigües, Carretera, Ferroviari, i GGG
Gràfiques).
Com a convidats van assistir el Secretari General de la FSC
de Catalunya, Josep Lluís Moure, i el Secretari
d'Organització, Manolo Fages, també va assistir-hi el
Secretari General de la Unió Intercomarcal de les Comarques
Gironines, i d'altres secretaris generals de diferents
federacions.
La Conferència es va desenvolupar amb absoluta normalitat i
un altíssim grau de consens, i el company Miquel Pérez
Bueno, va ser elegit com a nou secretari general del sindicat
intercomarcal.

S

