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28 de juny, Dia Internacional per l’Alliberament Lèsbic, Gai, Trans,
Bisexual i Intersexual

CCOO de Catalunya, per un país lliure de
transfòbia i homofòbia
Per a CCOO la lluita contra qualsevol tipus de discriminació al
món del treball i a la societat en general, inclosa la que pateix
el col•lectiu LGTB, és una prioritat de la nostra acció sindical.
Per això, hem promogut la inclusió de clàusules de defensa de
la igualtat de tracte per als LGTB als convenis col•lectius, hem
denunciat els casos que detectem d’homofòbia i transfòbia als
centres de treball, hem constituït un àmbit LGTB a l’intern de
CCOO per a defensar els seus drets, hem donat ple suport a la
proposta de llei contra l’homofòbia al Parlament de Catalunya.

ENFORTIR
EL
SINDICALISME,
ENFORTIR
L’ESQUERRA SOCIAL. TREBALLAR PER
POSSIBILITAR ALTERNATIVES POLÍTIQUES

En un passatge del darrer llibre de Petros Markaris
“ Liquidació final “ es fa una referència al nivell de
frustració social que viu la població grega , una societat que es troba com abatuda quan de sobta el cotxe de l’inspector Jaritos es troba amb una manifestació al centre d’Atenas fet que provoca l’afirmació,
sortosament encara queden els sindicats.
A Catalunya i a Espanya, el sindicalisme, i concretament els sindicalisme de classe que representa
CCOO és la resposta més organitzada i ferma a les
polítiques neoliberals, a l’austericidi que practiquen
els governs representants dels sectors financers,
empresarials i socialment dominants. Dia a dia es
demostra que les seves mesures no són per sortir
de la crisi que el mateix món financer i de mercat
desregulat ha provocat, ans el contrari, són mesures
que amb l’excusa de la crisi van a ritme de creuer
a desmuntar el sistema social i de dret que estàvem
construint. I ens cal enfortir l’oposició, perquè hi ha
alternatives, perquè no volem acceptar l’estafa social, i per això ens cal enfortir l’organització, ens cal
enfortir el sindicalisme de CCOO com a garantia .
Maluradament sols amb l’oposició de l’esquerra social, amb l’oposició sindical no és possible canviar,
necessitem una ferma alternativa que representi el
que constantment evidenciem a les mobilitzacions,
al carrer. Cal que des de la política es construeixi
un projecte capaç de disputar la majoria política.
No és la nostra feina, no és el nostre paper, però si
evidenciem aquesta necessitat i l’explicitem, cal una
alternativa política als austericides.
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CONSELL DE LA FSC: 25 DE JUNY
DE 201
El Consell va aprovar dues impportants resolucions que ara
reproduïm, i que d’alguna manera volen ser l’expressió del
compromís de la FSC-CCOO en la defensa dels drets dels
treballadors i treballadores i la solidaritat amb tots els que estan
lluitant per defensar llocs de treball i condicions laborals, així com
el compromís del sindicat amb els valors democràtics i els drets
de la ciutadania.

RESOLUCIONS
El Consell de la FSC dóna suport
al sector de carretera de la FSC i
de manera especial als companys
i companyes de transport de
mercaderies per carretera.
“ El Consell Federal de la Federació
Serveis a la Ciutadania de CCOO reunit
el 25 de juny manifesta els seu màxim
suport als treballadors i treballadores
de l’àmbit de transport de mercaderies
per carretera i logística de la provincies de Barcelona i Tarragona en la
seva mobilització fins aconseguir un conveni just.
Transcorreguts ja 27 mesos des de l’inici de les negociacions del
conveni col•lectiu provincial de Barcelona en el sector de transport de
mercaderies per carretera i la vaga dels dies 20, 21 i 22 de març, i 23 i
24 de maig,considerem que les postures patronals, lluny d’assumir una
posició dialogant, es reforcen en els textos de les successives reformes
empreses per l’Executiu i s’enroquen en les seves posicions absolutes.
L’extrema situació en què s’ha situat la negociació col•lectiva com a
conseqüència, d’una banda, de la intransigència patronal, i per l’altra, de
les modificacions introduïdes pel Govern mitjançant la Llei 3/2012, de
6 de juliol, ens col•loquen en el pitjor dels escenaris possibles. Aquestes
modificacions legals han dificultat encara més la via de negociació en
ser un missatge clarament desincentivador per als negociadors patronals:
s’ha convertit en una autèntica patent de cors que sembla garantir els seus
desitjos a canvi de no assolir cap acord.
Aquesta visió a curt termini que està mantenint la part empresarial fuig
de tota profunditat d’anàlisi i sembla no voler entendre la situació en què
deixaria en el sector una desregulació com la pretesa. En tot moment
la representació social ha assumit la situació econòmica i els difícils
moments que viu el sector, però reconeixent també les múltiples eines
que s’ofereixen als empresaris amb problemes autèntics per arribar a
acords que garanteixin la supervivència de les empreses i els llocs

de treball, no podem entendre que es pretengui una reducció lineal
de costos per a totes les empreses del sector.
Exigim a la patronal que segueixi, si més no, els criteris acordats
darrerament entre FOMENT, PYMEC, CCOO i UGT i la
Generalitat de Catalunya a l’objecte de fer possible un veritable
procés negociador, seriós i amb la voluntat de cercar l’acord tan necessari
per les parts.
El Consell de la FSC, reitera el seu absolut suport al Sector de Carretera
de la FSC i especialmente als companys i companyes de l’àmbit de
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mercaderies, tant en la mobilització com en la necessària negociació,
perquè un acord satisfactori per les parts és absolutament necessari per
tothom.”

--------------------------------------------------------Defensem TV3 i Catalunya Ràdio

“El Consell Federal de la FSC de CCOO de Catalunya, reunit el dia
25 de juny del 2013, vol fer constar la seva màxima preocupació per la
situació desfermada a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) que integra entre altres veus la de Tv-3 i Catalunya Ràdio, amb
l’anunci d’aplicar un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) que inicialment pot
arribar a deixar sense feina a 312 persones
i reduir el sou de la resta de la plantilla de
la CCMA que arriba a 2.400 treballadores i
treballadors.
El Consell de la FSC creu que amb mesures
d’aquesta mena, com sempre hem dit,
s’agreuja més la crisi que afecta a la població
assalariada i de manera ben especial incideix
negativament en la crisi que pateixen els
mitjans de comunicació. En aquest cas,
la lesió es produeix contra un important
entramat de mitjans públics de Catalunya. I
això influeix directament de manera sinistra
en el debat democràtic de la nostra societat.
S’han indicat que el motiu d’aquesta dràstica mesura és l’onada de retalls
econòmics que es fa als pressupostos públics, però costa de creure que hagi
de ser una decisió tan lesiva la que serveixi per redreçar l’economia i les
finances públiques del nostre país. Més aviat sembla que l’afectació de la
plantilla d’un important conjunt de mitjans de comunicació públics sigui
la penyora que s’ha de pagar a poders més forts, els quals ara amb l’embat
de la crisi també posen en marxa un preocupant pla recentralitzador de
l’estat.
Instem a la retirada d’aquest expedient, al retorn a les negociacions de
conveni que la direcció de la CCMA ha trencat unilateralment i a la
negociació amb el representants dels treballadors de les mesures d’estalvi
necessàries en el marc del nou Contracte Programa de la CCMA.
Fem constat a tots les persones que treballen a la CCMA i de manera ben
especial a la secció sindical i als afiliats de CCOO; i incrementarem la
nostra solidaritat tot participant de manera ben activa amb les accions que
l’assemblea de treballadores i treballadors de la CCMA decideixi fer.
Demanem als poders públics que afinin la seva actuació en aquest cas
tan estratègic. De manera ben especial volem demanar al Parlament,
darrer garant de l’existència de la CCMA i de la seva completa llibertat
d’expressió, que valori la situació creada amb aquest expedient amb la
màxima atenció. També volem instar al Govern de Catalunya de qui
depèn en gran part l’acció diària de la CCMA i al Consell de Govern de
la CCMA, tot i la seva debilitat, que negociïn amb responsabilitat i cura
per poder arribar a acords de consens per mantenir els llocs de treball
i la subsistència del mitjans públics de comunicació En tot cas, en la
negociació haurien de desmentir el que en àmbits polítics, periodístics
i sindicals es comenta de que amb aquest aprimament de la CCMA pot
encetar-se un fase de privatització de serveis i producció de programes.
Finalment, el Consell Federal de la FSC de CCOO de Catalunya, conscient
de l’abast polític de la decisió que es prengui en la CCMA, reclama la
retirada d’aquest expedient, al retorn a les negociacions de conveni i la
concreció del nou Contracte Programa de la CCMA.”
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II Conferència de
d’Atenció Domiciliària

l’Agrupació

El passat dia
17 de juny,
es va realitzar la II Conferència de
l’Agrupació
d’Atenció
Domiciliària,
amb un alt
nivell
de
participació
i consens en
les propostes
d’actuació
sindical que
passen
per
el reforçament del treball a les empreses i els
centres de treball, i incrementar l’afiliació i la representació sindical. El repte és important en el
context social i econòmic que es viu i l’objectiu
de la conferència, plasmat en els documents i el
consens general, passa també entre altres temes
per fer possible que cap afiliat i afiliada es quedi
sense assessorament, cap secció sindical es quedi sense el suport i l’assessorament necessari per
a la seva actuació i tot per fer possible els objectius fonamentals abans descrits, incrementar
l’afiliació i incrementar la nostra representació
sindical.
La conferència va renovar l’equip que encapçala
la companya Maria Jesús Sereno com a coordinadora
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CCOO, el sindicalisme útil i necessari
ACORD A L’ERO DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Un acord, ateses les circumstàncies i el context, positiu ja que limita l’afectació
i que té en l’apartat econòmic que els afectats tindran una indemnització de 40
dies per any sense limitació, que possibilita la recol·locació a l’Institut Municipal
d’Esports, APARCAM o SECOMSA Cambrils i ho faran respectant antiguitat i
salari (etc.), i un acord de retorn prioritari a l’Ajuntament quan es produeixin les
causes que s’estableixin en conveni.

Així mateix, s’estableix el compromís de no fer més ajustaments al capítol I fins
al 31/12/2015, tret que es produeixin imperatius legals d’obligat compliment per
__________________________
part de l’Ajuntament. En cas que l’imperatiu legal d’obligat compliment pugui
CCOO guanya les eleccions a Clece significar rebaixa de drets salarials, llavors s’aplicarà la compensació de la
partida de fons social.
Zona III
CCOO guanya les eleccions a Clece Zona III
obtenint 11 delegats/delegades i 10 l’altre sindicat, mantenint la majoria sindical en l’àmbit de
l’atenció domiciliària. Val a dir que durant tot el
procés del dia electoral, l’altre sindicat van tenir
un comportament molt dubtós amb sms a les treballadores demanat-lis el vot

Ens trobem, doncs, amb un bon acord en el marc d’una situació absolutament
negativa fruit de les polítiques austericides que van tenir una plasmació en la
reforma laboral del govern del PP i a la qual CiU va donar ple suport. Això
permet aquest tipus d’actuació per part de les administracions públiques. Un
escenari negatiu que gràcies a CCOO s’ha resolt amb un acord que minimitza el
màxim l’impacte.
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CCOO va participar a l’acció de protesta de l’Associació de Professionals de

CCOO revalida la seva majo- la Comunicació del Vallès Oriental (APC-VO)
ria absoluta a Ambulàncies
La Pau Badalona
Divendres, dia 28 de juny, a les 18 h, davant de l’Ajuntament de Granollers, van manifestar
la seva extrema preocupació per la desaparició en els darrers mesos de diversos mitjans de
El comitè anterior estava format:
comunicació de la comarca.
2009
CCOO: 5
UGT: 2
USOC: 2

Amb les noves eleccions:
2013

Coincidint amb el primer divendres que no s’editarà la Revista del Vallès, aquest divendres
28 de juny a les, 18 h de la tarda, l’Associació de Professionals de la Comunicació del
Vallès Oriental (APC-VO) va convocar una concentració a la Porxada de Granollers,
davant de l’Ajuntament.

El tràgic final de la històrica capçalera Revista del Vallès, precedit per un degoteig agònic
d’acomiadaments i rebaixes salarials, és un clar exemple de com, a escala local, els
efectes de la crisi són més evidents a caus d’una major feblesa de les seves estructures. El
periodisme es troba en un moment de transició cap a un nou model. Apareixen nous formats
___________________________
que, de moment, no asseguren la supervivència econòmica i professional del periodisme
com a principal garantia d’una informació plural i de qualitat. Davant d’aquesta situació,
Es convocarà una assemblea
urgent
apel•lem a l’autoestima dels periodistes i a la responsabilitat de les administracions
CONFIRMACIÓ DE
públiques i als empresaris dels mitjans de comunicació. CCOO s’adhereix al manifest de
REDUCCIÓ SALARIAL DEL
l’APC-VO: “cada vegada que la nostra societat perd un mitjà de comunicació, perd
12%
un espai de reflexió i llibertat”.
CCOO: 5
UGT: 1
USOC: 3

Des de l’agrupació d’ambulàncies
de CCOO us informem de la re- ________________________________________________________
unió mantinguda entre la part
social, formada pels sindicats VALORACIÓ DE CCOO SOBRE ELS ACORDS DEL 17 DE JUNY ENTRE
CCOO, UGT i USOC, i la part FOMENT I LA GENERALITAT SOBRE RODALIES DE CATALUNYA
empresarial, formada per la patronal ACEA

- L’acord significa un pas en el camí de la no-instrumentalització política del transport
La proposta per part de la patro- ferroviari i la seva gestió.
nal ACEA d’una RETALLADA
SALARIAL DEL 12%, basant-se
en l’aplicació d’un descompte del
4,6% en les tarifes del transport
sanitari urgent i no urgent per part
del Servei Català de la Salut.

- Significa una millora de la perspectiva que aporta dosis importants de tranquil·litat per a
més de 1.500 treballadors i treballadores de RENFE-OPERADORA que treballen a l’àrea
de l’activitat de Rodalies i Regionals.
En aquest aspecte valorem positivament el compromís de la Generalitat de Catalunya de
mantenir RENFE-OPERADORA com a operador dels serveis encara que es liberalitzi el
mercat de viatgers a l’Estat, sempre que no hi hagi un deteriorament important del servei
Des de l’agrupació d’ambulàncies
prestat.
de CCOO, volem manifestar:

· Primer. La nostra disconformitat
amb el percentatge d’una retallada
salarial del 12% que entenem TEMERÀRIA i fora de tota realitat.
· Segon. Entenem que aquesta retallada posaria en RISC l’estabilitat
econòmica dels professionals que
realitzen el servei de transport sanitari a Catalunya.
· Tercer. Convocatòria per la part
social una vegada rebuda la informació requerida d’una ASSEMBLEA URGENT de delegats/ades
per analitzar les mesures per prendre davant les mesures proposades
per la part empresarial.

- Valorem positivament el compromís de les parts de millorar les ràtios i la qualitat del
servei, així com l’increment de la capacitat de control per part de la Generalitat i la millora
del servei de R1 i l’extensió de la xarxa de Rodalies a Tarragona, Girona i Lleida.

- Tanmateix, però, el total econòmic es conforma amb la despesa realitzada en el període 2011-2012 (no hi va haver acord) i en el nou període 2013-2015. La Generalitat
tampoc aconsegueix el compromís de les inversions recollides en el Pla de Rodalies
de Catalunya 2008-2015 (4.000 milions d’€) que van acordar anteriors governs, i això
en un moment que és absolutament necessari realitzar actuacions en aspectes tan
importants com la seguretat de la circulació de trens als tunels de Barcelona, com el
sistema ERTMS ja operatiu en algunes xarxes de l’Estat, i un compromís de major
capacitat d’infraestructura per evitar el possible escenari de col·lapse.
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Quatre societats anònimes i una Entitat Pública Empresarial com “holding”, composaran el nou Grup Renfe, que neix amb
previsions poc realistes

El consell d’administració de RENFE aprova la reestructuració de l’empresa amb el vot contrari de
CCOO
El projecte de creació d’un “Holding” a Renfe, es va concretant amb l’aprovació, ahir, pel Consell d’Administració de
l’empresa, de la proposta de creació del Grup Renfe, les característiques principals són:
-Creació de 4 societats anònimes, 3 corresponents a les actuals àrees d’activitat de Viatgers, Mercaderies i Fabricació i
Manteniment, i 1 de nova creació, destinada a la venda o lloguer de material rodant
Posició de CCOO
El sector Ferroviari de FSC-CCOO està en contra d’aquest procés de la segregació de la empresa pública en societats anònimes per les següents raons:
1.-No s’ha demostrat que la major eficiència perseguida depengui de la figura jurídica de l’empresa.
2.-desintegrar produeix duplicitats estructurals i de certs costos.
3.-No s’enforteix l’empresa pública per a un possible escenari decompetència.
4.-Es persegueix rendibilitzar certs actius a través de lloguer o venda dels mateixos (material rodant, instal • lacions, etc.),
una cosa aliena a l’activitat de transport de viatgers i mercaderies, que és en què s’ha de centrar l’ empres Renfe.
5.-Es preparen algunes activitats que els gestors no saben recuperar, per ser gestionades per altres possibles socis o propietaris, en funció de la futura distribució de l’accionariat. Més que possible privatització.
6.-L’ERO anunciat no contribueix a enfortir l’empresa pública, llevat que hi hagi noves contractacions per cobrir les places
que quedin vacants.
7. -. Absència total de participació de la representació sindical, limitada fins ara a una simple informació, sense haver tingut
en compte cap de els suggeriments d’aquests sindicats.
8.-Hi haurà conseqüències negatives en l’ocupació en un futur, amb la entrada de capital privat i canvis en la quantitat i
qualitat de l’ocupació.

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 104 1a quinzena juliol 2013

El Govern es limita a presentar mesures
d’estalvi en les administracions públiques
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO,
sindicat amb la major representació a la funció pública, qüestiona el procés de
participació, tant
per la parcialitat
en els criteris de
les organitzacions
participants
com
pel mètode: sense
documents previs,
sense cap diàleg i
sense capacitat per
a l’intercanvi de
propostes i debat.
El Govern ha situat
les propostes únicament en el pla econòmic, tal com li demanava el president de la patronal, Joan Rosell.La FSC-CCOO
no compartim la visió de l’Executiu, entre altres raons, perquè pretén centralitzar la despesa i reduir el dèficit per sobre d’alguna cosa fonamental per a CCOO: la necessitat de
reactivar l’economia.

l’intercanvi d’informació, els mecanismes de coordinació i
cooperació, així com el sistema de notificació o la major homogeneïtat en la gestió de mitjans. Des de CCOO advertim
dels perills de relaxació del control en temes clau
mediambientals i de salut pública.
Per la FSC-CCOO, l’Executiu continua insistint
sobre les duplicitats o les triples competències
de les administracions, confonent competència
amb servei, sense aportar ni una sola d’aquestes
duplicitats, apostant, clarament, per una recentralització d’aquestes.
Per últim,CCOO analitzarà proposta a proposta i insistirà en la necessitat de realitzar estudis
d’impacte de les diferents mesures en l’ocupació
pública, ja que no és assumible que, amb més de
sis milions de persones aturades, les administracions continuïn perdent ocupació, tal com està succeint en l’últim any
amb la pèrdua de 175.000 llocs de treball públics arreu de
l’Estat, dada reconeguda pel mateix president.

La FSC-CCOO lamenta que el Govern, que ha reconegut
una baixada brutal d’ingressos, no aporti com un objectiu
clau d’aquesta modernització administrativa la persecució
del frau o la millor i més justa política retributiva. El que
seria entès com una evident millora per a la ciutadania.
Les declaracions de Mariano Rajoy sobre que Espanya té
la menor despesa pública de la UE en les administracions
públiques, amb un 43,3%, i que només el 25% dels empleats
públics tenen funcions administratives, mentre que el 75%
tenen un caràcter social, reforcen la necessitat d’avançar cap
a la medició i aplicació de l’eficiència, no només econòmica
sinó també social. També indiquen que cal millorar
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ELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES
DE BSM ES MOBILITZEN CONTRA LES
PRIVATITZACIONS
Les assemblees de treballadors de BSM celebrades en els darrers
dies van decidir convocar manifestacions per el dijous 27 i divendres 28 de juny, com accions inicials per part de la plantilla
davant l’anunci per part del govern municipal, de privatitzar els
15 aparcaments més rendibles de BSM amb la consegüent subrogació de personal, així com la minva econòmica que això suposarà en els comptes de BSM els propers anys. Això pot suposar
decisions polítiques i empresarials que posin en risc el futur i les
condicions laborals dels treballadors de BSM.
Des de CCOO defensem que la gestió s’ha de fer des de
l’Administració pública perquè el 100% de beneficis quedin en
mans de l’Ajuntament i dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
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Mobilitzacions dels treballadors de Swissport
Spain, SL.
Conflicte obert a l’empresa Swissport Spain, SL ( empresa de Handling ), amb convocatòria de vaga a tots
els centres de l’estat, inclòs l’Aeroport de Barcelona,
degut a l’incompliment per part de l’empresa de nombrosos articles del conveni col •lectiu, en capítols com
l’organització del treball, percepció del salari, o prevenció de riscos laborals, entre d’altres.

I Jornada de vaga contra l’ERO a TV3 i
Catalunya Ràdio

Treballadors de BSM al ple municipal repartint posició del Comitè d’Empresa

federació de serveis a la ciutadania

La Direcció vol acomiadar als treballadors associats a les
àrees productives de l’empresa. Professionals que fan possible la producció de programes, amb salaris mitjos i baixos,
no als directius que cobren més de 100.000€ anuals, que
són els que prenen la mesura. La Direcció ja ha anunciat
el tancament de programes com Àgora, Karakia, Latituds..
en el que constitueix una purga ideològica que exclou als
ciutadans que opten per seguir programes interculturals que
no són apreciats pels comissaris polítics que dirigeixen els
continguts de TV3, a pesar de la fidelitat del públic. També
ha anunciat la reducció de la producció de programes com
Singulars i de la major part de la programació cultural: Via
Llibre, Ànima, Cinema3, Sala33, La Sonora.. en un nou atac
a l’oferta cultural de TV3, que ve precedit de la reducció
horària del Canal 33.
El tancament de la delegació dels serveis informatius de
TV3 a Bilbao i la reducció dràstica de redactors són altres
mesures que la Direcció de TV3 vol prendre, aplicant el pla
elaborat perla consultora Price Waterhouse Cooper, que arriba a detallar quins programes han de ser eliminats de la
graella.
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CCOO amb els moviments socials

Secció Sindical de PortAventura durant la marxa per el repartiment just de la riquesa

Companys i companyes del Sector Generalitat informant dels
pressupostos antisocials que retallen drets socials i laborals
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Treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio en defensa de TV3 durant el concert de la llibertat al Camp Nou
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