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EDITORIAL

EL SINDICALISME,EL GRAN
OBSTACLE, L’ENEMIC DELS
CAL QUE HI HAGI RECTIFICACIONS QUE MODIFIQUIN MERCATS FINANCERS

LA REFORMA LABORAL, AQUESTA ÉS LA CONDICIÓ PER
OBRIR UN PROCÉS DE DIÀLEG.

Ens ataquen, ens insulten i ens calumnien, fan
fins i tot afirmacions que delaten la seva conCONTINUAREM LES MOBILITZACIONS CONTRA LES
dició ultradretana, dir-nos que hauríem de ser
POLÍTIQUES ANTISOCIALS I EN DEFENSA DE L’ESTAT DEL il•legals o estar encarcerats no és res més que
BENESTAR
manifestar una condició clarament antidemocràtica.
Calumniar impunement sense cap tipus de
vergonya i sense límits,denota clarament que
hi ha un clar objectiu, destruir el sindicalisme de classe,el que s’oposa als desitjos dels
mercats i la seva l’avarícia. Volen destruir el
sistema de control democràtic de l’economia,
volen una Europa sense sistema de garanties socials, sense drets laborals, en definitiva volen una Europa sense estat del benestar, imposant arreu plans d’ajust i reformes
antisocials(l’espanyola la més antisocial del
conjunt dels països d’Europa), i a això ens
oposarem amb força.
Els sindicats de classe som el seu obstacle,el
seu darrer obstacle perquè ens hi enfrontem
de manera organitzada contra les mesures que
han aprovat els governs(els governs o s’han
rendit als seus designis o en altres casos són
coparticeps d’aquests), i per aquest motiu ens
ataquen i calumniem sense miraments.
Però continuarem sense parar, incansablement,
oposant-nos a qui vol destruir allò que tant ens
ha costat aconseguir, drets socials i laborals i
llibertats democràtiques, elements bàsics del
nostre sistema.

federació de serveis a la ciutadania



serveis a la

CIUTADANIA
digital
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Via Laietana 16 l 08003 Barcelona								

núm. 38
www.ccoo.cat/fsc

Ha mort Simón Rosado, secretari d’Acció Sindical i
Política Sectorial de CCOO de Catalunya
El dia 11 d’octubre ens vàrem despertar amb la trista notícia de la mort del nostre company Simón Rosado, secretari d’Acció Sindical i Política sectorial de
CCOO de Catalunya i membre històric de la nostra organització.
Nascut l’11 de març de 1957 a Hervas (Cáceres), va treballar a Derbi entre el
1974 i el 1984, i va ser-ne president del Comitè d’Empresa des del 1979. El
1974 va ingressar a CCOO dins de la Coordinadora de CCOO del Vallès Oriental. Aquell mateix any va ingressar a les Joventuts Comunistes del PSUC.
El seu compromís el va portar a ser detingut el 1976, arran de la vaga organitzada per la COS contra la reforma política i per la llibertat política i sindical, i
l’any 1977, arran de la vaga pel Conveni
provincial siderometal•lúrgic.
Del 1980 al 1988 va ser secretari general de la Unió Local de CCOO de Mollet
del Vallès. Entre el 1984 i el 1988 va ser
secretari general de la Unió Comarcal
de CCOO del Vallès Oriental i posteriorment, va ocupar el càrrec de secretari general de la Federació del Metall i la
Mineria de CCOO de Catalunya.
Des de l’abril de l’any 2000 era membre
del Secretariat de CCOO de Catalunya. Actualment, a més, era membre del
Consell Nacional d’Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).

Simon sempre estaràs amb nosaltres, al nostre cor, al nostre pensament, en les nostres lluites i
reivindicacions perquè ets part de l’ànima de CCOO. Fins sempre
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CCOO de Catalunya exigeix a
l’administracions públiques que
expliquin els recursos públics que
es destinen a la visita del Papa

La Diputació de Barcelona juntament amb la Generalitat aporten
200.000 € per muntar el centre de
premsa, i la seguretat anirà a càrrec
de les forces de seguretat amb un
El cost de la visita del Papa ha es- dispositiu important, i resta per satat valorat entre 500.000 i 600.000€ ber si la resta de les quanties econòsense que aquesta quantitat inclogui miques fins arribar als 500.000 €
les despeses del centre de premsa seran cobertes també per les admii la seguretat. Les administracio- nistracions del nostre país.
ns aporten una quantia important
d’euros per sufragar un esdeveni- CCOO considera que aquesta desment religiós, mentre als treballa- pesa pública es contrària als interesdors públics se’ls ha retallat el sou sos de la ciutadania, és un important
en un 5%.
greuge i una injustícia per als treballadors públics que han vist minvat
En declaracions al mitjans de co- el seu sou en un 5% per acords dels
municació l’arquebisbe de Barce- responsables polítics d’aquestes adlona, Lluís Martínez Sistach, ha de- ministracions, i considera que el toclarat que del conjunt de la despesa tal de costos, més enllà del necessari
prevista, l’església havia recaptat manteniment de l’ordre i la segure300.000 € entre aportacions priva- tat, han de ser sufragats únicament i
des i públiques, i això evidentment exclusivament per l’església catòlino cobreix el conjunt de la despesa ca. No entrem a jutjar el viatge del
sense incloure el centre de premsa Papa, no valorem les qüestions de
i la seguretat. En un moment que fe i creences, només valorem i així
els governants de les nostres ad- ho manifestem que és inadmissible
ministracions han acordat mesures que els responsables polítics de les
antisocials i regressives, congelant administracions públiques destinin
pensions o retallant sous dels treba- aquestes importants quanties econòlladors públics, les administracions miques i al mateix temps maltractin
decideixen posar diners a disposició els seus treballadors i el conjunt de
d’una visita del màxim mandata- la ciutadania amb mesures antisori d’un estat, el Vaticà, i al mateix cials i contràries als interessos dels
temps màxim mandatari de la jerar- treballadors amb l’excusa del dèfcit
quia de l’Església catòlica.
públic.

CCOO exigeix als governs de les
administracions implicades, explicacions públiques d’aquesta despesa, saber el conjunt de la despesa
realment destinada a aquest esdeveniment i així mateix exigeix que es
retirin les mesures antisocials dictades contra els treballadors i les treballadores.

LA LLUITA CONTINUA: Cop a la Retallada salarial als empleats públics
( us reproduim text literal de la informació tramesa per la Federació de
Servicios a la Ciudadania , estatal )
La Audiencia Nacional abre la vía procesal a la inconstitucionalidad del
decreto de medidas extraordinarias.La Sala de lo Social de la Audiencia
ha dictado “por unanimidad” conceder plazo a las partes para que presenten alegaciones al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad.
CCOO mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas
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La direcció de TVE Sant Cugat permet la desaparició de la figura del corrector/a de
català per raons organitzatives
La directora Montse Abbad, juntament amb el seu
equip directiu de TVE Catalunya, acata les ordres de
la Direcció de RRHH de Madrid i envia a l’única persona que feia aquesta tasca al nostre centre al Departament d’Arxiu i Documentació de Sant Cugat amb
efectes de l’1 d’octubre de 2010. Les explicacions
donades a aquest Comitè d’Empresa per part dels responsables del nostre centre demostren que la direcció
de TVE a Sant Cugat no té ni tan sols l’autonomia suficient per decidir la necessitat d’aquest lloc de treball.
Per la seva part, Madrid demostra una vegada més la
seva falta de sensibilitat envers la pluralitat cultural i
lingüística.
El corrector/a de català desenvolupa la seva tasca a
Sant Cugat principalment en els serveis informatius.
però també dóna suport a la resta de programes en català, informant sobre l’ús de la llengua catalana, vetllant per la seva qualitat i proposant el model d’estil
més apropiat en les comunicacions orals i/o escrites.
Coneix perfectament l’estil de cada redactor, domina
el llenguatge informatiu i corregeix els rètols que apareixen en pantalla. Ja en el seu moment (28/06/10), quan
aquest Comitè d’Empresa es va assabentar de les intencions que tenia la direcció, va enviar un escrit de queixa
tant a la directora Montse Abbad com al director d’Informatius, a la Dir. de RRHH i al Consell d’Administració
de la CRTVE i no hem tingut contestació. També el mateix Consell d’Informatius va fer un escrit de protesta, on
afirmava que aquesta decisió abocava els informatius cap a una degradació progressiva. La direcció de la CRTVE
té l’obligació, per la llei 17/2006 de la televisió de titularitat estatal,”d’establir criteris de correcció lingüística per
promoure i garantir tant la puresa com la riquesa de l’idioma”.
També el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució en la qual declarava que “la responsabilitat i la tasca que correspon als mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat o participació pública en la
preservació, la difusió i la projecció de la diversitat cultural i lingüística de l’Estat, és especial pel que fa a les
llengües cooficials i pròpies com són el català, l’euskera i el gallec”.El Comitè d’Empresa denuncia aquest fet
flagrant i el considera un atac contra el centre de producció de Sant Cugat, per la qual cosa prendran les accions
que considerin oportunes.
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CCOO de Catalunya denuncia que el
diferencial d’inflació a Catalunya té
efectes negatius sobre el poder adquisitiu dels salaris i les rendes baixes
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preus més elevats dels aliments bàsics i del sector educatiu i afecta negativament en el poder adquisitiu de la
població catalana.
En aquest escenari CCOO de Catalunya:
• Denuncia que la reforma laboral del Govern Zapatero no resoldrà els problemes de la nostra economia
per sortir de la crisi, ja que aposta per la precarietat i
l’abaratiment dels costos laborals en lloc de cercar nous
paràmetres de competitivitat.
• Considera que la influència del preu del petroli en la
inflació posa en evidència la necessitat de resoldre la
dependència energètica espanyola, ja que repercuteix
directament en la competitivitat de les empreses.

L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes d’agost,
en l’àmbit de l’Estat, se situa en l’1,8% de taxa interanual, 1 dècima menys que el mes de juliol, a causa
de la baixada del preu del petroli, el que reflecteix un
cop més la dependència que té la inflació espanyola del
preu dels carburants.
La inflació subjacent, és a dir l’estructural, que no té
en compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels
carburants, continua incrementant-se fins a l’1%, per
l’augment del preu dels aliments bàsics. Aquest efecte
és més negatiu per a les persones amb rendes baixes,
especialment pensionistes, i fa més injustes les mesures
de retallada de despesa pública del Govern de l’Estat.

• Constata que l’evolució de la inflació el 2010 fa necessari el manteniment de les clàusules de revisió salarial
dels convenis col•lectius que permeten mantenir el poder adquisitiu dels salaris tal i com recull l’acord estatal
de negociació col•lectiva signat per les organitzacions
empresarials i sindicals i que és plenament vigent.
• És contrària a les retallades de recursos i serveis públics del Govern que juntament amb la congelació de
pensions i salaris públics faran empitjorar el poder
adquisitiu de les persones, en especial les de rendes
més baixes, alhora que no serveixen per reactivar
l’economia.
• Reclama la continuació de les polítiques públiques de
suport a l’activitat econòmica i de protecció social a les
persones que han perdut la feina. La retirada d’aquestes
mesures d’estímul podria endarrerir encara més la recuperació de l’economia, posar en risc la cohesió social
i augmentar el nombre de persones que estan per sota

En l’àmbit europeu, l’IPC harmonitzat continua estant
2 dècimes per sobre de la mitjana europea, que és de
l’1,6%, el que repercuteix nagativament en la competitivitat de les empreses pel que fa a l’exportació dels
seus productes.
Catalunya, amb una taxa interanual del 2,1% és la
comunitat autònoma amb una inflació més elevada.
Aquesta diferencia amb l’IPC estatal ve motivada pels
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