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El 23 de maig, jornada de lluita pels convenis col•lectius
LA REFORMA LABORAL POSA EN PERILL LA NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA: a més de facilitar i abaratir
l’acomiadament i eliminar l’autorització de l’Administració
als ERO, la reforma laboral del PP redueix la ultraactivitat
dels convenis (és a dir, la vigència del seu contingut un cop
el conveni ha finalitzat) a només un any. D’aquesta manera,
la llei ofereix a la patronal la coartada perfecta: bloqueja la
negociació dels convenis i, al cap d’un any, com que no s’ha
arribat a un acord… el conveni DESAPAREIX.
ELS DRETS LABORALS QUE REGULEN ELS CONVENIS PODEN DESAPARÈIXER: actualment, uns 150 convenis col•lectius d’àmbit català, provincial i d’empresa, i uns
100 d’àmbit estatal amb afectació a Catalunya, estan en negociació, molts d’ells clarament boicotejats per la patronal.
Si el 7 de juliol no s’arriba a un acord, la majoria decauran;
amb la resta passarà el mateix a finals d’any. La conseqüència: uns 800.000 treballadors i treballadores catalans es quedaran sense conveni i, per tant, sense els drets laborals que
havien aconseguit fins al moment. Els sectors o empreses que
no tinguin un conveni d’àmbit superior en el qual emparar-se
(que serà sempre amb pitjors condicions laborals i salarials)
passaran a referenciar-se únicament en l’Estatut dels treballadors i hauran de conformar-se amb el salari mínim interprofessional (645 euros).
VOLEN EMPITJORAR LES CONDICIONS LABORALS
DE LES PERSONES EN ATUR QUAN TROBIN FEINA:
l’objectiu de la reforma laboral és aconseguir una rebaixa de
les condicions laborals dels treballadors i les treballadores,
primer, facilitant l’acomiadament i, després, quan trobin feina. La negociació col•lectiva era un fre al deteriorament dels
drets laborals, i amb la ultraactivitat la patronal pretén fer
caducar els convenis per obligar els treballadors a negociar
les seves condicions a la baixa.
EL 23 DE MAIG, JORNADA DE LLUITA: davant d’aquesta
situació d’urgència, CCOO i UGT de Catalunya hem convocat una jornada de lluita en defensa de la negociació
col•lectiva. Aquest dia confluiran la lluita de sectors als quals
la patronal bloqueja el conveni col•lectiu i altres empreses en
conflicte per ERO, desvinculació del conveni per part de la
direcció o reduccions salarials brutals, entre d’altres. Cada
sector decidirà quina serà la seva forma de mobilització:
vaga, aturades parcials, concentracions… A la tarda, es convocaran manifestacions.
LA PATRONAL ES VOL CARREGAR LA NEGOCIACIÓ
COL•LECTIVA: la negociació col•lectiva és l’instrument de
progrés laboral, social i econòmic del nostre país. És l’eina
que permet la redistribució de la riquesa dins d’una empresa. És l’única forma de tenir força, tots junts, davant de
l’empresari. La patronal vol tornar a un marc laboral desregulat, individualitzat, de domini de la por i de control absolut. Per això, el #23M ens hem de mobilitzar tots i totes pels
nostres drets, pels nostres convenis.
Cap feina sense conveni! Cap persona sense feina!
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Regal de 100 entrades per a l’espectacle “Barcelona”

Primera acció de protesta al Teatre
Nacional de Catalunya
Treballadors/es del Teatre Nacional de Catalunya, actors, actrius i personal artístic, van regalar100 entrades per a l’espectacle “Barcelona” que va tenir lloc a
les 20.00 h, el dissabte 11 de maig, en protesta per la
disminució de recursos humans i econòmics al TNC
sense planificació prèvia per part de la direcció, per
l’elevat preu de les entrades i el maltractament que es
dóna a la cultura.
Les entrades es van poder recollir a les escales de
l’entrada principal del TNC (c/Art,1, Barcelona) entre les 18.30 h i les 19.45 h del mateix dia 11.
El Comitè d’Empresa del Teatre Nacional de Catalunya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegats i delegades del sector de carretera de la comarca del Vallès Occidental van ser cridats a una concentració de
protesta a les portes de l’empresa de transport STEF, dins el CIM del Vallès.

Concentració a l’empresa STEF: contra la
repressió patronal

El divendres passat, 3 de maig, es va convocar una concentració de
protesta davant les portes de l’empresa STEF contra la repressió
patronal exercida sobre treballadors i treballadores. Com a conseqüència de la vaga convocada els passats 20, 21 i 22 de març, la
direcció de l’empresa STEF va iniciar tot un seguit de mesures de
coacció i repressió que no podien quedar sense resposta. Es va retirar el complement del 2% de l’acord extraestatutari perquè s’havia
trencat la “pau social”; es va responsabilitzar els membres del Comitè d’Empresa de les suposades pèrdues ocasionades per la vaga;
es va sancionar un membre del Comitè d’Empresa per haver comès
una errada en la seva feina, sense valorar el volum de feina que feia
ni les condicions en què havia de treballar, i es va amonestar els treballadors del torn de tarda-nit que van secundar la vaga, posant com
a excusa que no havien complert un procediment de registre que
normalment no es fa servir. Paradoxalment, els treballadors que no
van secundar la vaga, però tampoc van seguir aquest procediment,
no han estat amonestats. D’altra banda, s’ha modificat la promoció
i el torn d’un treballador per haver secundat la vaga (encara que sense dir-ho directament). Per tot això, des del sector de carretera de
CCOO de Catalunya vàrem decidir donar una resposta contundent que posés de manifest que allà on les empreses tractin de represaliar
els treballadors i treballadores per exercir els seus drets, ens trobaran a nosaltres, oposant-nos-hi amb tota la força necessària. Volem, a
més, que aquesta no sigui una acció aïllada: aquest és part del treball sindical de delegats i delegades, la solidaritat que ha de fer palès
que darrere de cada afiliat i afiliada, darrere de cada injustícia, tenim una organització formada per homes i dones que donaran resposta
a cada provocació.
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“Experts” de la Generalitat proposen prescindir de la
majoria de funcionaris

CCOO critica l’informe de
la Generalitat que aconsella
retallar places de funcionaris
El diari El País el passat dia 8 de maig va publicarles notícies
sobre l’estudi de la Comissió d’Experts designada pel Govern
català per elaborar un informe sobre la reforma de l’Administració pública. Els sindicats no hem conegut aquest informe a
través de l’Administració.
Les conclusions no deixen lloc a sorpreses: ara toca laboralitzar, procés en què algunes corporacions locals porten anys
dedicades i que tan magnífics resultats ha aportat al clientelisme polític.
Entre les idees que sorgeixen, segons El País, l’aposta per “internalitzar la intel·ligència, externalitzar el tràmit” i reservar
els llocs de treball a “funcions necessàries per a contractar, supervisar i gestionar serveis públics a través del mercat”. En definitiva,
si se’ns permet la ironia, cal expulsar els treballadors que realitzen el treball directe, i mantenir els contractistes i els possibles
comissionistes. Sobta el llenguatge que utilitzen per dir que la selecció ha de tenir en compte “el mèrit i la flexibilitat”, conceptes
que no semblen aliens a la desregulació i precarització de les condicions de treball en el sector privat. Com també quan parlen
de la “uniformitat salarial”, i de “mecanismes àgils de mobilitat”.
També, com sempre, anticipant interessos ocults dels treballadors, “els experts admeten que les propostes suposen canvis profunds” en el statu quo, que previsiblement generaran resistències.
Amb el que publica la premsa que diuen els experts es torna a un model de funció pública anterior a la construcció dels estats moderns.
Posen punt i final a la neutralitat de les administracions i pot significar la confiança política i personal sigui el principi per l’accés i la
promoció a la funció pública.
La millora del funcionament de l’Administració, a la qual nosaltres volem dedicar tots el esforços que calgui, no pot lligar-se a la transformació de l’usuari en client, del servei públic en negoci privat, del dret a la inamobilitat de la condició de funcionari que garanteix
la seva independència i que exigeix una justificació objectiva per a una eventual destitució, per la flexibilitat i la confiança cap al i del
qui governa.
CCOO volem negociar tota mesura que pugui significar una millora
de les administracions públiques i ho volem fer a partir de propostes
concretes i no d’informes “d’experts”.
El nostre posicionament serà el de garantir serveis públics suficients
i eficients, els drets dels usuaris i l’accés i la promoció a la funció
pública a partir dels principis de mèrit i transparència i no d’amiguisme o confiança política.
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El Ministeri de Foment ratifica la liberalització total
del Trànsit Ferroviari
El
Ministeri
de
Foment,
a
través
del secretari general
d ’ I n f r a e s t r u c t u re s ,
Manuel
Niño,
ha
ratificat la intenció de
segregar les Empreses
Ferroviàries
i
de
liberalitzar totalment el
tràfic ferroviari. CCOO,
per la seva part insisteix
en que no donarà suport
a processos que suposin
reducció de negoci i
inversions o retallades
de personal.
CCOO, ha deixat clara
la posició contrària del
sindicat a aquest procés
per
estar
mancada
d’una base pràctica que
asseguri més eficiència
i exit econòmic i social,
mercès a la liberilització del transport “ho demostren les experiències de països que han fracassat en els processos de
liberalització “. Recordar que el ministeri no ha demostrat encara, amb dades o arguments pràctics, que la liberalització
doni millors eesultats econòmics i socials, el fracàs de la liberalització de mercaderies evidència el contrari.
Per aquest motiu, CCOO insisteix en què no donarà supora un procés que suposi reducció de negoci i inversions de l’empresa
pública i que condemni a milers de ciutadans i ciutadanes a l’ús obligat de la carretera degut al tancament de Serveis
Ferroviaris, com és el recent cas “Obligacions de Servei Públic”, dels que se suprimiran gairebé 800 circulacions setmanals
al conjunt de l’Estat
Per altra banda, CCOO segueix oposant-se a qualsevol retallada de personal en unes empreses que ja són a la cua d’Europa
en capital humà, i aposta per un rejoveniment de la Plantilla mitjançant jubilacions i ofertes d’ocupació.
CCOO com les empreses privades veuen possibles les estratègies d’aliances publicoprivades per buscar mercats en altres
països, com a mesures per a la inversió en indústria ferroviària, modernitzar les línies convencionals per reflotar el tràfic de
mercaderies i millorar el trànsit de passatgers.
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L’avaluació de riscos del maneig
manual de càrregues (MMC) a les
empreses de handling
L’avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a assenyalar,
precisar, calcular i estimar la magnitud d’aquells riscos que no
hagin pogut evitar-se, obtenint la informació necessària perquè
l’empresari o empresària estigui en condicions de prendre una
decisió apropiada sobre la necessitat d’adoptar mesures preventives
i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que s’han d’adoptar.
Amb el MMC de càrregues en Handling NO es fa res semblant.
A l’hora d’avaluar l’activitat de manejar manualment càrregues
als aeroports, pels treballadors i treballadores de les empreses de
handling, NO sembla tenir molt en compte l’important risc al qual
estan sotmesos els que realitzen aquesta manipulació.
Risc que NO es veu reflectit en les esmentades avaluacions com a
susceptible de desencadenar accidents, lesions o malalties (que en
un lliurament posterior analitzarem).
En la suposada avaluació, posem la de qualsevol empresa de
handling, es reflecteixen riscos que amb prou feines han de
preocupar la vista dels resultats (ignorem com d’una adequada
avaluació de riscos d’aquest singular MMC pot sortir la
conclusió que s’està davant d’una valoració del risc TRIVIAL o
TOLERABLE).
El producte de la gravetat (o severitat) per la probabilitat resulta
baixíssim en les avaluacions que coneixem ja que s’entén que, per
exemple, gestionar manual i contínuament càrregues (maletes) de
15 quilos o més (PES i FREQÜÈNCIA) a la gatzoneta i en un
recinte confinat (celler d’avió) NO implica probabilitat alguna
d’accidentar i que la gravetat (severitat) amb prou feines seria
perceptible.
Com dada, direm que a la bodega d’un avió (1,20 metres d’alt per
8,50 metres de llarg) poden anar, tranquil · lament, 150 maletes i
que aquestes han de carregar-se una a una entrevista, com a màxim,
dues persones i més fer-ho en un temps mínim (150 maletes a 15
quilos de mitjana, sent aquesta apreciació molt a la baixa, donen
2250 quilos a manejar en menys de 20 minuts).

núm. 101 2na quinzena maig 2013
Algú pot afirmar que estem davant d’un risc qualificable de
TRIVIAL o TOLERABLE?
Al NO considerar, hi ha molts i diversos interessos per actuar
de la manera que s’està actuant entre les empreses esmentades i
l’administració, que estem davant riscos amb una gran i important
incidència en la salut dels treballadors i treballadores, NO
s’emprenen actuacions preventives serioses i que tinguin autèntica
incidència.
Com és possible que al realitzar una avaluació, d’aquest diferent
MMC, no es tinguin en compte el nombre de quilos que es
manipulen per hora o en jornada de treball i que no es realitzin
recomanacions sobre quants quilos per persona i hora (per exemple
) poden manipular sense emmalaltir o accidentar-.
Aquest és només un exemple d’aquells factors que aquestes
avaluacions (potser també els que realitzen l’avaluació) NO
semblen tenir en compte i que entenem fonamentals per fer
correcta i moralment bé l’activitat d’avaluar.
Les característiques d’aquesta tasca (gestionar manualment
càrregues en Handling) haurien d’impedir absolutament
avaluacions de risc i en què es reflecteixen resultats (TRIVIAL
i TOLERABLE) certament feridors i ofensius (a Documents
Relacionats poden veure les característiques reals d’aquest
MMC).
En definitiva, la situació actual, de treballadors i treballadores
de Handling passa per un nombre elevat d’accidents de treball i
de lesions cròniques (malgrat el molt emmascarament actual)
produïdes pel MMC descrit i davant el que res es fa al NO
reconèixer el risc .
Reconèixer el risc implica enfrontar-se al mateix i realitzar
actuacions que resolguin aquest greu problema.
Reconèixer l’existència d’un risc és el primer pas per començar a
buscar solucions i això és el que pretenem i exigim, que empreses i
administració abordin, conjuntament amb la representació sindical,
mesures preventives (que existeixen) que afectin a TOTES les
empreses i a TOTS els aeroports.

Aquesta dada reflecteix l’activitat (insistim que amb dades molt
a la baixa) en un celler de les 2 d’un avió, com per exemple un
B737-800, en la qual obtindríem que entre els 4 Agents de Serveis
Aeroportuaris, manejarien manualment entre 5 i 6.000 quilos
aproximadament.
I això en un sol vol de sortida i sense tenir en compte que en una
jornada de treball es realitzen (segons hores de contracte) diversos
vols de sortida i, gairebé sempre, d’altres de sortida.
En successives entregues, parlarem de l’organització del treball
de les empreses de Handling que fa que un equipatge hagi de ser
manipulat manualment diverses vegades, situació que s’agreuja,
considerablement, el risc que els treballadors i treballadores senten
i pateixen i que en les avaluacions NO es detecta ni reflecteix.
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El Comitè d’Empresa de l’ACN lamenta
que 9 companys de redacció perdin la
feina mentre es manté intacte l’equip
directiu
Ens trobem en una de les etapes més dures i tristes pels treballadors
de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Nou (9) companys
perdran la feina, deixant enrere tots els esforços i il·lusions abocats
en un projecte d’informació nacional que, durant un període de
temps, ha estat un dels pals de paller de les seves vides.
Qui més qui menys, tots els que marxen, igual que els que es
queden, han contestat trucades a hores intempestives, han canviat
plans personals per poder cobrir alguns esdeveniments o respondre
a la feina, i han condicionat la seva agenda a l’agenda d’informació
que seguien, s’ha evitat al màxim faltar per qüestions fins i tot de
salut, i inclús hi ha qui s’ha activat en dies festius si l’actualitat ho
ha requerit, sigui Sant Joan, Pasqua o Nadal, i evitar deixar d’anar
a treballar.
Treballar a l’Agència Catalana de Notícies és això: estar pendent
les 24 h del que passa i estar disposat, en qualsevol moment, a
engegar l’ordinador i passar titular, entradeta, fotografies i talls
des d’on sigui.
Això no ha canviat en els darrers dos anys, amb la ‘’nova’’
direcció. Però sí que en aquest temps, hem passat de viure els anys
d’esplendor de l’ACN a una austeritat excessiva que no respon
ni a les necessitats del país ni a les exigències econòmiques. A
principis de 2010, la plantilla de l’ACN era de més de 90 persones.
Les seccions s’organitzaven temàticament, buscant especialistes
en temes concrets per explicar millor les coses, ens obríem al món
i podíem, per primera vegada, competir amb el periodisme d’altres
mitjans similars.
Potser allò no era real. No defensem que allò era el model ideal,
perquè potser estava construït en una base falsa, però critiquem
que els únics que en patirem les conseqüències som els treballadors
de base, els qui menys culpa en tenim, mentre els qui han pres
decisions equivocades, o no n’han pres, segueixen asseguts a les
seves cadires.
I és que els treballadors de l’ACN hem estat sempre conscients
que érem petits. Si podem, anem amb transport públic a les
convocatòries, carregats amb 14 quilos a l’esquena, i demanem
només una aigua per no fer créixer la despesa quan necessitàvem un
bar, una taula i un endoll per poder passar la informació recollida.
I no cobrem per hores extres, ni per disponibilitat, ni per trucades
contestades, ni per quilòmetres conduïts...
Ara se’ns retalla exageradament, i la plantilla passarà a poc més de
50 abans de l’estiu. I no és per motius econòmics, perquè realment,
hi ha alternatives sobre paper que la direcció no ha volgut ni
escoltar. La direcció ha tancat les portes a qualsevol proposta, per
complir ordres de no sabem qui, sobre les dimensions
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que ha de tenir l’ACN. Tampoc és una retallada únicament per
motius ideològics, perquè estem convençuts que la tasca que du a
terme l’ACN podria ser defensada per qualsevol polític: aportem
pluralitat política, vertebrem el territori i donem un punt de suport
imprescindible per molts mitjans més petits, que necessiten fonts
fiables per completar les seves publicacions.
És doncs, una mescla de tot això, i també de motius personals.
Perquè al cap i a la fi, la direcció de l’ACN no ha volgut negociar
ni escoltar cap altra proposta que no sigui la seva per poder fer una
‘’neteja’’ dels qui creuen que no han d’estar a la redacció. I, d’això,
en diuen acomiadaments objectius que seran cars i que afectaran
els treballadors que potser es consideren més prescindibles perquè
qüestionen decisions de superiors.
D’aquí a poques hores, la plantilla de l’ACN patirà una reducció
del 15%, s’hi sumaran noves no renovacions de contractes que
sumat a les més de 20 baixes que s’ha donat els darrers dos anys,
farà que gairebé s’haurà retallat la meitat d’aquesta plantilla. De
més de 90 a poc més de 50.
Això sí, l’estructura directiva es manté al màxim. Director,
sotsdirector, 5 caps de redacció i 2 caps de departament. És una
estructura que potser tenia sentit amb una plantilla al voltant dels
100 treballadors però que perd tota credibilitat quan això és només
la meitat. I a sobre, és una estructura que portarà a l’esquena les
no decisions preses aquests darreres temps, que han condicionat
la situació econòmica de l’ACN. Només que aquesta mateixa
direcció, que ara manté cadira i sou, hagués decidit abandonar
el local de la Via Laietana l’1 de gener de 2013, podríem haver
estalviat aquest trauma a la plantilla. Només amb aquesta decisió.
Han preferit, però, quedar-se uns mesos més en aquesta redacció
luxosa per no poder-la omplir ni amb els treballadors que es queden
decebuts, emprenyats i cremats pel tracte de menyspreu que s’ha
rebut, injust i injustificat. Que una direcció prefereixi això, a tenir
una plantilla jove, il·lusionada, amb ganes de menjar-se el món i
motivada per donar-ho tot, no s’entén.
Comitè d’Empresa de l’ACN
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Així pensen molts
diputats i diputades
de partits contraris
la ILP HIPOTECÀRIA
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