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Toxo reclama un pla de xoc contra la crisi abans
d’acabar el mes de juliol
juliol pel risc del nostre país a
patir una deflació a causa de
la baixada cada vegada més
pronunciada de la inflació. Per
això Toxo va afirmar que
“CCOO vol trobar un acord en
temps útil i amb mesures
útils”.
Toxo va reclamar actuacions
imprescindibles com: l’activació de tots els mecanismes
necessaris per desbloquejar
els procesos de negociació
col.lectiva que encara estan
per aprovar i, alhora, exigir a
caixes i bancs que obrin,
d’una vegada per totes, l’aixeta dels credits a les empreses
i a les famílies.
El passat 29 de juny, CCOO es
va celebrar al Teatre Romea de
Barcelona, una assemblea
general de delegats i delegades al Barcelonès, per presentar les propostes davant la crisis
a nivel d’Espanya, Catalunya i
la cormarca del Barcelonès.
L’acte va comptar amb la presència del Secretari General de
CCOO d’Espanya, Ignacio
Fernández Toxo, el Secretari
General de CCOO a Catalunya,
Joan Carles
Gallego i, el
Secretari
General
de
CCOO
del
Barcelonès,
Àngel Crespo.

D’altra banda Fernández Toxo
també va demanar mesures
urgents per ajudar a les persones més desfavorides com les
que no han trobat encara la
seva primera feina així com els
aturats de llarga durada.
Quan a l’ampliació del subsidi
d’atur, CCOO reclama que
s’amplïi el període de 6 mesos
que proposa el Govern Central,
així com una rebaixa dels requisits exigits.

Fernández
Toxo va començar la seva intervenció
dient que és
imprescindible
un pla de xoc
abans d’acabar el mes de
federació de serveis a la ciutadania
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editorial
La utilitat de l’FSC cada dia és més evident, arreu és nota el fet d’haver construït
una Organització, una Federació, més
gran i més forta.
La presència organitzada de companys i
companyes de diferents àmbits en les
diverses mobilitzacions d’espais sectorials diferents com ara, mitjans de comunicació, Administració Local, Generalitat,
carretera i d’altres, són l’exemple de la
importància i la força que esdevé dia a dia
la nostra organització. Però no tant sols
en la mobilització, també en la negociació
col•lectiva i l’assessorament sindical dels
nostres companys i companyes ens ha
permès i ens permet actuar amb millors
garanties en diferents àmbits de negociació ja sigui en el conveni de Garatges de
Catalunya, en el d’empreses del sector de
l’Audiovisual, o a l’Administració Local.
La nostra aposta per configurar una organització més gran i més forta troba en
aquests exemples quotidians el veritable
objectiu de crear l’ FSC. Constituir una
Federació més gran per afrontar els múltiples reptes socials i laborals d’una societat cada vegada més complexa i que es
troba immersa en una greu i profunda
crisi que no hem generat els treballadors
i treballadores i que de cap de les maneres ens ho poden fer pagar.
El primer Comitè Federal que es va reunir
el passat dia 23 de juny va analitzar la
situació de conflicte i crisi que viuen diferents sectors, elaborant la declaració
pública que trobareu en aquest número
del SC digital, la qual es va fer arribar als
diferents mitjans de comunicació.
Aquesta declaració no és un mer exercici
intel•lectual, sinó un ferm posicionament
sobre diferents situacions que es viuen a
diversos sectors, amb una ferma voluntat
d’intervenció i actuació per cercar i consensuar solucions que no signifiquin perdre drets, condicions laborals ni depauperació del serveis públics.
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Dades Electorals
AIR FRANCE
CCOO 5 (abans 0)
UGT 0 (abans 5)
LUFTHANSA CARGO
CCOO 1 (abans 1)
TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA
CCOO 9 (abans 9)
SOCIETAT MUNICIPAL COMUNICACIÓ
TERRASSA
CCOO 1 (abans 1)
UGT 1 (abans 1)
SPC 1 (abans 1)
SONOBLOK, SA
CCOO 1 (abans 3)
APARCAMENTS
MUNICIPALS DE
TARRAGONA
CCOO 1 (abans 0)
UGT 0 (abans 1)
BARCA LA PERLA
(Port de Tarragona)
CCOO 1 (abans 0)
UGT 0 (abans 1)
HERA AMASA, SA
(Aigües-Barcelona)
CCOO 1 (parcials)
AUTOPULLMAN
PADROS (Barcelona)
CCOO 5 (abans 1)
UGT 0 (abans 2)
AJUNTAMENT
DE
JORBA (Laborals)
CCOO 1 (abans 0)
UGT 0 (abans 1)
DATAL LABEL, SA
(Arts Gràfiques - Rubí)
CCOO 1 (abans 1)

Declaració del Comitè Federal de la Federació de Serveis a la
Ciutadania de CCOO davant el conflicte laboral i social que està
provocant la situació de crisi
La crisi ni l'han de pagar els
treballadors i les treballadores ni ha de significar la
devaluació dels serveis
públics.
El Comitè Federal de la
FSC-CCOO ha valorat diferents situacions de conflicte
laboral i social i ha realitzat
les consideracions següents
sobre alguns dels casos
més significatius:
1. FSC-CCOO considera
del tot inacceptable les
premisses sobre les
quals
s'ha
elaborat
l'Acord de govern de la
Generalitat de Catalunya, ja que aquest vincula l'ajust de la despesa
al dimensionament de la
plantilla. Entenem que
aquest acord de govern
comportarà, a més de
pèrdues de llocs de treball del tot necessaris, la
devaluació del servei
públic.
Així mateix considerem
del tot inacceptable el
posicionament del Govern quan nega el diàleg i
la negociació amb els
representants legals dels
treballadors de la Generalitat i considerem especialment greu la vulneració de drets quan
nega el dret dels treballadors i treballadores a
assistir a una assemblea
convocada legalment i
correctament en temps i
forma per les organitzacions sindicals.
2. FSC-CCOO constata els
problemes existents en el
finançament de les corporacions
locals.
Les
administracions locals
han estat i són les administracions més maltractades financerament per
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part de l'Estat i en el cas
de Catalunya també per
part de la Generalitat, i al
mateix temps són les
administracions que han
hagut d'assumir una gran
quantitat de serveis del
tot necessaris per a la
ciutadania, sovint sense
tenir totes les competències ni el finançament
necessari.
A les històriques dificultats de les corporacions
locals, cal afegir-hi la
situació de crisi que ha fet
minvar una part dels
ingressos. CCOO exigim
la millora substancial del
finançament de les corporacions locals que s'ha de
veure reflectit en la Llei
de pressupostos de
l'Estat, però al mateix
temps exigim als responsables polítics de les
diferents corporacions del
país que no vulguin fer
pagar als treballadors ni
als serveis públics un problema polític i econòmic
que no han generat ells.
En aquest sentit la FSCCCOO es manifesta
solidària amb els/les treballadors/res de l'Ajuntament de Roda de Barà
que veuen perillar el seu
lloc de treball.
3. FSC-CCOO exigeix a la
patronal de Transport de
Mercaderies que compleixi allò que està pactat
en el Conveni de transport de mercaderies i
logística de la província
de Barcelona, i apliqui els
increments de l'IPC corresponents i que no pretengui, amb l'excusa del
context de crisi, renegociar aspectes fonamentals de la lletra del conveni i, a més, es negui a

implementar els increments econòmics establerts.
4. FSC-CCOO manifesta la
seva total i absoluta solidaritat i suport als treballadors i treballadores
de les empreses afectades pels convenis
provincials del sector
d'aigües, en la seva justa
reivindicació que s'apliquin els increments salarials pactats en aquests
convenis, en un sector
estratègic i essencial en
el qual el conjunt de la
ciutadania ha vist com
s'incrementaven
els
preus dels rebuts de
l'aigua en uns percentatges superiors a l'IPC,
però per contra les empreses que gestionen
aquest servei essencial
es neguen a fer increments als treballadors.
5. FSC-CCOO manifesta la
seva preocupació pels
diferents expedients i
situacions de crisi en
diferents sectors i en concret en els mitjans de
comunicació i de gràfiques.
La vulneració de drets, la
voluntat de fer pagar els
problemes de gestió
administrativa o política
als treballadors, els incompliments en l'aplicació del que ja ha estat
negociat i pactat, així com
d'altres situacions quotidianes són aspectes
especialment greus que
la FSC-CCOO denuncia
públicament i mantindrà
un posicionament de fermesa en defensa dels treballadors i en defensa
dels serveis públics com
a millor garantia de drets
per a la ciutadania.
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El Govern català impedeix el dret d’assemblea dels treballadors i treballadores de la
Generalitat
CCOO, juntament amb CATAC-IAC i UGT, denunciem
l’actitud antidemocràtica i anticonstitucional del Govern de
la Generalitat en impedir l’assistència a una assemblea
convocada per aquests sindicats el passat 23 de juny.
Els treballadors i les treballadores de la Generalitat no van
poder assistir a una assemblea convocada sobre la
reducció de plantilla que pot afectar prop de 1.000 llocs de
treball, i que estava convocada en la forma i terminis preceptius.
Tots els departaments van rebre instruccions d’impedir el
dret de reunió previst per llei.
Aquesta vulneració de drets fonamentals és el primer cop
que succeeix en la història de la Generalitat i ha estat un
Govern que es diu "catalanista i d’esquerres" el que l’ha
perpetrada.

Exigim al president
de la Generalitat
que es prenguin
mesures contundents vers els/les
responsables tant
directes com polítics d’aquest fet
tant greu.
CCOO, CATAC-IAC i UGT manifesten, també, que aquesta vulneració de drets no ha d’emmascarar el que vertaderament és preocupant: la pèrdua de prop de 1.000 llocs de
treball en el servei públic de la Generalitat, malgrat que el
conseller Castells jugui amb el llenguatge dient que no
"acomiadarà" ningú, i mentre es mantenen –i fins i tot augmenten– els diners destinats a alts càrrecs i assessors.

Culmina el procés d’ingrés a Correus com a laboral fix dis- CCOO denuncia el desgavell al sercontinu amb la incorporació de 410 empleats a Barcelona i vei postal al Prat de Llobregat
prop de 1.500 en tot l’estat
El 22 de juny, la Comissió de
Seguiment i l’Òrgan de Selecció,
de la qual forma part CCOO com
a sindicat majoritari, van resoldre
el procés d’ingrés a Barcelona i
19 províncies més, pel qual 1.500
treballadors en tot l’Estat, 410 a
Barcelona, han entrat a formar
part de les llistes d’expectativa
d’ingrés com a fixos discontinus, amb la possibilitat d’optar a curt i a mitjà
termini a una plaça com a fix a temps complet a l’empresa pública
Correus, pactat per la direcció amb CCOO, que és el sindicat majoritari.
Des de l’entrada en vigor del circuit de l’ocupació pactada per CCOO,
dins l’Acord general 2006-2008, més de 15.000 persones han aconseguit
una ocupació fixa. Aquest fet demostra que és un sistema més àgil i dinàmic que el de l’Administració, i que promou l’ocupació estable com a la
millor eina per afrontar la crisi.
Aquest ingrés es produeix en un context econòmic marcat a escala estatal i internacional per una crisi econòmica amb altíssims nivells de destrucció d’ocupació (més de 3.600.000 parats al maig), fet que dóna una
especial rellevància que a Correus estiguem parlant de creació d’ocupació i, a més, posa de manifest el valor de la negociació col•lectiva.
CCOO ha incidit en la necessitat de coordinar la formalització d’aquests
nous 1.500 contractes fixos discontinus amb la cobertura de la totalitat de
llocs per cobrir, per personal fix o eventual. CCOO recorda que, en molts
casos, s’està procedint a deixar sense cobertura per aquest estiu fins a
un 25% dels llocs de treball.
Per tot això, a un any i mig de la liberalització postal, CCOO ha exigit al
Govern un pacte d’Estat per a la viabilitat del correu públic. Un pacte que
ha d’assegurar no només la prestació del servei postal universal, sinó
també la consolidació de nous llocs de treball a Correus per a l’any 2010.

federació de serveis a la ciutadania

Actualment l’oficina d’atenció al públic de
Correus al Prat de Llobregat està desplaçada provisionalment al carrer de Narcís
Monturiol, en principi per les obres d’adaptació i millora que s’havien de realitzar a
l’oficina del passatge d’Arús. Però la retallada pressupostària que la Societat Estatal
de Correus i Telègrafs està imposant en les
obres de remodelació de les oficines ha
motivat la paralització d’aquesta obra.
A la retallada d’inversions al Prat i la deficient gestió dels recursos de Correus per
part dels responsables de l’empresa pública, s’hi uneix el requeriment d’Inspecció de
Treball que insta Correus a esmenar les
deficiències en matèria de seguretat i salut
laboral després de la denúncia presentada
per CCOO pel mal estat de l’oficina provisional.
Per CCOO, el sector públic, al qual pertany
Correus, és vital per a la sortida de la crisi,
i insta el Govern a apostar-hi decididament.
Per això CCOO ha proposat un pacte
d’Estat “pel futur del correu públic” que
adopti les mesures necessàries per mantenir i incrementar la seva qualitat i extensió
sense retallar les inversions com en el cas
de l’oficina del Prat de Llobregat i deixar
els seus més de 60.000 habitants amb
unes deficients instal•lacions que els ciutadans i els treballadors i les treballadores de
Correus no es mereixen.
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ABERTIS: continuen els judicis

L’Ajuntament de Barcelona vol privatitzar
l’Institut Municipal d’Informàtica
Després de la satisfacció que ha comportat la firma, per
part de CCOO i UGT d’un conveni que preveu nous avenços importants per als treballadors i les treballadores municipals, l’Ajuntament aboca un gerro d’aigua freda, glaçada,
manifestant la seva intenció de privatitzar l’Institut
Municipal d’Informàtica i el trasllat forçós de tots els funcionaris i laborals al nou ens.
Tots els sindicats i els òrgans de representació de personal, per decisió unànime, s’hi oposen frontalment.

Continuen els judicis de les reclamacions individuals per reclamar els endarreriments generats en
concepte de plusos d’antiguitat i experiència.
Com ja vam informar en el seu moment, la sentència del conflicte col•lectiu sobre aquesta qüestió,
que va dictar l’Audiència Nacional a final de 2008,
no resolia l’abast econòmic del dret reconegut i ens
remetia a les reclamacions individuals.
L’empresa, fins ara, s’ha agafat a això per no aplicar
el dret, però amb la publicació de les primeres sentències favorables a les nostres reclamacions individuals l’advocat de l’empresa cada vegada ho té
més difícil en els judicis i l’estratègia de la Unitat de
Recursos Humans fa aigües per tots costats davant
la campanya de reclamacions que hem presentat,
unes 200 fins ara.
Així es va demostrar en el darrer judici que es va
celebrar el 9 de juny on, per cert, a la cinquena
reclamació agrupada presentada pel Gabinet
Jurídic de CCOO en representació de 17 companys
i companyes més, l’empresa va sol•licitar que s’hi
acumulés la primera reclamació presentada per un
company d’UGT, a la qual donem la benvinguda al
procés.
Des de la Secció Sindical de CCOO volem recordar
que a partir de final d’any prescriu la possibilitat de
reclamar endarreriments generats des de novembre
del 2006. En reclamacions posteriors només es
podran reclamar els endarreriments generats l’any
anterior a la data de reclamació.

fsc
la teva federació
federació de serveis a la ciutadania

CCOO-GUB de l’Ajuntament de Barcelona
s’oposa a la reutilització de la gorra dels
nous agents
Encara no s’han incorporat a les unitats operatives de la
GUB i els alumnes que han superat el curs bàsic de policies de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ja han
presentat la seva primera queixa a la nostra secció sindical. Els agraïm la confiança que això comporta.
Per primera vegada, la Prefectura vol fer retornar la gorra
que es llança simbòlicament a final de curs perquè la
puguin fer servir les noves promocions, segons sembla, a
causa de la crisi. Els alumnes volen la gorra com a record
i estan disposats a pagar-la de la seva butxaca.
No obstant això, allò que no saben encara els nous
agents és que la gorra de plat és material de dotació
reglamentària de tots els agents de la GUB i, tot i que
està reservada per actes protocol·laris, és clar que tenen
dret al fet que se’ls doti d’aquest element.
Més enllà de raons extrapolades, CCOO ens oposem, per
higiene i per evitar transmissió
de malalties, que es traspassi
aquest material d’una persona
a una altra.
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L’Associació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) incompleix els convenis sectorials
provincials
Informació dels processos endegats per CCOO en referència als dos incompliments del Conveni col•lectiu de treball
de les empreses de captació, elevació, conducció, tractament, distribució i depuració d’aigües i el seu personal de la
província de Barcelona per part de la patronal (ASAC).
1. IPC 2009

2. HORES EXTRES

a. El dia 26 de maig es porta a terme al Tribunal Superior
de Justícia el judici per reclamar el compliment de l’article 47.3 del conveni d’aplicació. L’increment previst
per a l’any 2009 ha de ser del 2% sobre tots els conceptes salarials, amb l’excepció del plus de lloc de
feina, en el qual l’augment és de 30 euros bruts mensuals.

a. El dia 27 de maig es porta a terme al Tribunal Superior
de Justícia el judici per reclamar la incorrecta aplicació i interpretació de l’article 42 del conveni en referència al valor de l’hora extra.

b. El dia 9 de juny de 2009 es dicta sentència (núm.
10/2009) i es dóna la raó a la patronal. Dels tres
magistrats n’hi ha un que ens dóna la raó i fa un vot
particular. Ja hem interposat el recurs al Tribunal
Suprem. Si vols llegir la sentència està penjada al
nostre web www.ccoo.cat/fsc/aigues.
c. CCOO ha interposat recurs al Tribunal Suprem per tal
de continuar defensant el que considerem un clar
incompliment del conveni per part de la patronal
(ASAC), patronal que no està en crisi, com ho demostren els números d’AGBAR, per exemple, i patronal
que ja ha tingut congelats dos anys (2007-08) el salari base dels treballadors.

b. Es decideix per acord de les parts un ajornament de
quatre mesos per solucionar un defecte de forma i
aprofitar per mirar de resoldre el tema sense entrar a
judici.
c. El dia 17 de juny es reuneix la Comissió Paritària per
tractar el tema, però finalment després de tractar
altres temes es posposa la reunió fins a nova data, i,
per tant, no hi ha acta de la Comissió Paritària, sense
la qual hi ha un defecte de forma per tirar endavant la
demanda.
Des d’aquí sol•licitem a UGT i ASAC que facin l’acte de
no-acord, o convoquin la Comissió Negociadora per arribar a un acord.

Des de CCOO volem deixar clara la nostra posició de continuar defensant els
drets dels treballadors d’aquest sector tot i els molts impediments amb què
ens trobem. Esperem fermament que aquests dos temes se solucionin favorablement per als treballadors/es i poder afrontar la pròxima negociació del
conveni provincial ja amb la majoria sindical obtinguda per poder dirigir la
negociació del conveni i aconseguir els objectius plantejats.

CCOO signa el conveni col•lectiu estatal de la indústria de producció audiovisual (tècnics)
pel període 2008-2011)
Tot i que som davant d’un conveni de mínims, aquest conveni
actualitza les taules salarials
dels treballadors/es i aconsegueix una sèrie de millores que
cal destacar:

concatenades (fixos discontinus).
- Conciliació de la vida laboral i la personal i la igualtat
laboral.

- Augments sobre l’IPC per
l’any 2008 a la producció cinematogràfica, més 2 punts i, a la
producció de televisió, més 0,60.

- Nomenament per a tot el territori nacional de 10 delegats/ades sindicals nomenats pels sindicats signants
del Conveni a fi i efecte de garantir la presència sindical en les produccions. És un avenç notable per garantir la protecció dels drets dels treballadors/es on, fins
ara, hi havia un buit sindical.

- Aplicació, l’any 2010, de l’IPC més 1 punt a la producció
cinematogràfica i un 0,50 a la producció de televisió.
Els anys següents, al 2011, aplicació de l’IPC més 1
punt a la producció cinematogràfica.

- Clàusula de subrogació per a les empreses que deixin
serveis assolits per concursos públics, o per ofertes
públiques de contractació, garantint la ultra activitat,
tant normativa com d’obligació.

- Constitució de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral.

- Inclusió de noves categories professionals. En aquest
apartat, CCOO ha presentat una proposta per incloure
les categories d’infografistes, els guionistes, el sector
de la producció d’animació i de les televisions locals.

- Introducció, principalment per a la producció cinematogràfica, de la modalitat de contractació de trucades
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CCOO de Catalunya presenta la versió virtual de l'antologia fotogràfica Un treball digne per
a una vida digna

CCOO de Catalunya presenta la versió virtual de l'antologia fotogràfica Un treball digne per a una vida digna, que consta de més de seixanta fotografies d'Antonio Rosa i que van acompanyades d'un comentari de persones vinculades al
món de la cultura des d'àmbits ben diversos, com l'educació, les arts plàstiques, l'arquitectura, les arts escèniques, el
disseny gràfic, la literatura, la música, els mitjans de comunicació, els drets humans, la recerca i la salut.
Un treball digne per a una vida digna fa un recorregut per les exposicions i els documentals produïts per la Secretaria
de Formació Sindical i Cultura de CCOO de Catalunya relacionats directament amb el món del treball, on es tracten
qüestions com l'explotació laboral infantil dels nens i nenes de Llatinoamèrica, les condicions de vida i de treball de la
mineria artesana del Triangle Miner de Nicaragua, la situació de la dona a les indústries maquiladores o la realitat quotidiana de la immigració a Catalunya.
Per a CCOO, la cultura ha de ser creadora de pensament crític, i amb aquesta antologia, que podeu trobar al web
www.ccoo.cat/cultura, reforcem el nostre compromís en la defensa d'un treball digne per a una vida digna.

Esmorzar sindical
Dia 6 de juliol, a l’aula 10, planta d’entrada a l’edifici de
la CONC
El professor VICENÇ NAVARRO farà una xerrada
sobre
El paper de les Administracions públiques
en un context de crisi
Horari a les 09,00 hores
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