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La reforma laboral ha suposat menys
ocupació , menys salari i menys drets
La reforma laboral aprovada del Govern fa poc més d’any només ha
servit per destruir ocupació , disminuir els salaris i les indemnitzacions
per acomiadament , augmentar la conflictivitat laboral, reduir drets ,
i trencar amb l’equilibri imprescindible en el marc de les relacions
laborals , segons ha declarat la secretària confederal d’Ocupació de
CCOO
Des de l’aplicació de la reforma laboral s’han destruït 633.500 llocs de
treball, el que desmenteix que s’hagi frenat la destrucció d’ocupació
com s’assegura en l’informe d’avaluació d’impacte de la reforma laboral fet públic per la ministra d’Ocupació , Fátima Báñez .

La reforma laboral del Govern , només ha servit per disminuir
els salaris i les indemnitzacions per acomiadament , augmentar
la conflictivitat laboral, reduir drets , i trencar amb l’equilibri
imprescindible en el marc de les relacions laborals .
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El debat nacional no pot amagar el
conflicte social

A les portes d’un important 11 de setembre, amb un important debat sobre Catalunya i el seu futur com a País,
vivim també, un creixent conflicte social que no podem ni
volem amagar ni obviar.
Els ciutadans de Catalunya patim els rigors de la crisi, d’una crisi que han generat altres, els mateixos que
d’alguna manera imposen les receptes econòmiques que
tan de bon grat ens apliquen els governs d’Espanya i
Catalunya doncs representen els interessos de les classes
dominants. Això tampoc obvia que Catalunya pateix ,
respecte de l’estat, un important dèficit fiscal que també
debilita al país. Exemples quotidians de patiment ciutadà
en tenim molts:ERO, privatitzacions i destrucció de la sanitat i l’educació pública, etc, etc.
En aquest marc ens hem trobat amb una nova actuació
marcadament regressiva socialment, amb excuses diverses, però que exemplifica la voluntat i posició política i
econòmica del govern de CiU. La pròrroga pressupostària, furtant el debat democràtic al Parlament, imposa
novament el seu model econòmic de retallades socials. El
límit de dèficit de l’1,58 imposat per el govern central és
inassumible perquè tindrà efectes dramàtics per els serveis públics i la ciutadania, però hem de recordar que els
límits pressupostaris tenen el seu origen en la reforma
de la Constitució i la posterior llei d’estabilitat pressupostària aprovada amb els vots de PP, PSOE i CiU que
prioritza el pagament del deute financer davant de les polítiques adreçades a les persones.
Però exemples d’afectacions directes d’aquestes polítiques
les trobem arreu i diàriament, essent un clar exemple els
treballadors i treballadores d’ambulàncies, on les retallades fruit dels ajustos pressupostaris de la Generalitat, són
repercutides per la patronal tant en el servei com en els
sou de treballadors i treballadores per així mantenir els
marges empresarials.
Un altre cas, aquest molt sagnat doncs no és fruit de cap
ajust de pressupost sinó opció ideològica i de classe juntament amb un oblit ancestral, ho trobem amb el drama
que viuen els pescadors del país que han vist com el reglament de la Generalitat de repartiment ajuts públics per la
paralització temporald’activitats pesqueres (veda) deixa
de banda i oblida als pescadors condemnant-los a una situació socialment molt greu.
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Segueix convocada una vaga en el sector els dies 9, 10, 11
i 12 de setembre

El sector de les ambulàncies es manifesta a
Barcelona per garantir la qualitat assistencial
i els drets dels treballadors
Els sindicats majoritaris del sector de les ambulàncies,
CCOO, UGT i USOC, van convocar mobilitzacions
a Barcelona el dilluns 26 d’agost amb l’objectiu de
garantir la qualitat assistencial del transport sanitari
públic i els drets dels treballadors del sector davant les
mesures il•legals que imposa la patronal ACEA.
La protesta va començar a les 10.30 hores enfront de la
Basílica de la Sagrada Família ( Carrer Mallorca 401).
Un cop conclosa aquesta concentració els manifestants
han fet un trajecte a peu que ha baixat pel Passeig de
Sant Joan, Ronda de Sant Pere, Plaça Urquinaona, Via
Laietana i que ha finalitzat a la Plaça de Sant Jaume
davant el Palau de la Generalitat.
Els sindicats reclamen la garantia en la qualitat
assistencial per part de l’usuari a un servei del transport
sanitari públic digne. En l’actualitat després de les
retallades aplicades, en el transport sanitari no urgent
ha augmentat els temps d’espera i en el transport
sanitari urgent ha augmentat el temps de resposta.
També reclamen la garantia dels drets dels treballadors
del sector al compliment del Conveni Col•lectiu.
En l’actualitat els treballadors del sector pateixen un
incompliment del Conveni per part de la patronal,
suportant un esforç econòmic del 18,99%, que posa en
greu risc l’estabilitat dels professionals que realitzen el
servei del transport sanitari a Catalunya.
Davant d’aquesta situació els sindicats del sector han
convocat una vaga pels dies 9, 10, 11 i 12 de setembre
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Venanci Garcia, coordinador de l’agrupació d’ambulàncies
FSC-CCOO realitzant declaracions
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Els pescadors
pateixen per
mantenir-se, i el
govern de la
Generalitat els
descrimina

En el Reglament (CE) Nº
1198/2006 del Consell de 27
de juliol de 2006, relatiu al
Fons Europeu de Pesca (FEP),
s’indica, en l’article 24, que els
ajuts públics per la paralització
temporal d’activitats pesqueres
(veda) seran destinats a propietaris de vaixells pesquers (armadors) i pescadors. En canvi,
l’ordre de la Generalitat només
destina aquests ajuts als armadors, deixant de banda als pescadors.

CONVOCATÒRIA DE VAGA INDEFINIDA A PARTIR DEL
DIA 4 A L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Davant de les nombroses retallades de drets laborals, socials i econòmics abastament
enumerades a l’escrit de convocatòria de vaga, les organitzacions sindicals presents a
l’Administració de Justícia han convocat a partir del proper dia 4 de setembre una vaga
indefinida a l’administració de justícia.
Malmetre les condicions de treball, iniciar procesos privatitzadors, depauperar serveis, no
és res més que fer que l’accés a la justícia no sigui igual per tothom i degradar el servei
públic per afavorir les gestions privades. Aquests elements han dut a les organitzacions
sindicals de l’àmbit a convocar aquesta important vaga.

La situació que pateixen els
pescadors catalans no passa a la
resta de comunitats autònomes
amb competències pesqueres,
on els ajuts sí es reparteixen, a
més dels armadors, als pescadors.
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L’envelliment de l’Administració
Pública, especialment l’AGE
La manca d’oferta pública d’ocupació aplicada de forma extrema per aquest Govern està reduint de forma accelerada la
plantilla d’empleades i empleats públics . Les plantilles estan molt envellides , gairebé un 10 % del personal funcionari
en actiu té més de 60 anys i es jubilarà de forma imminent .
La major part dels empleats públics , fonamentalment en
l’AGE (Administració General de l’Estat) , supera àmpliament els 50 anys de mesura; basti com a dada per demostrar
l’envelliment , que actualment hi ha gairebé tants majors de
65 anys ( 2.555 ) , com a menors de 30 anys ( 2.917 ) .

30% del total de les plantilles de l’Administració General de
l’Estat , però el mateix succeirà amb la resta de les administracions públiques .
Aquesta reducció fa que els serveis que atenen al públic no
puguin donar resposta a la demanda de la ciutadania que , en
temps de crisi , van a la recerca de l’Administració pública
per al cobrament de pensions , prestacions o ajudes .

El nombre de funcionaris
i funcionàries ha baixat
a Espanya en un 4,4% ,
120.000 persones menys ,
segons el Registre central
de personal que publica
semestralment la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques , passant
de 2.690.099 funcionaris
i funcionàries , la major xifra al juliol de 2011
, als 2.576.746 el gener
d’aquest any .
El nombre d’empleats públics que sol · licita la jubilació augmenta any a any
, i la pèrdues de llocs és
alarmant en totes les administracions , com exemple més alarmant se situa l’AGE que
ha perdut en 3 anys més de 25.000 llocs de treball , el que
suposa més del 10% del total de la plantilla i la xifra va en
augment , només en els sis mesos que van de juliol de 2012 a
juliol de 2013 s’han perdut més de 5.000 llocs a l’AGE .
Espanya, que és l’Estat de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic ( OCDE ) que està reduint
l’Administració a major velocitat , compta amb l’edat de les
empleades i empleats públics com a aliat . Així mica més
d’un 10% del personal té més de 60 anys i es jubilarà de
forma imminent . Però amb la previsió actual , a un lustre
vista . l’Administració de l’ Estat pot veure reduïda en alguna cosa més d’un 15 %, al voltant de 35.000 llocs de treball
el que , sumats als que ja s’han perdut , dóna una xifra de
60.000 llocs de treballs perduts per la crisi en vuit anys ,
gairabé un
federació de serveis a la ciutadania

Això fa que les oficines de la Seguretat Social , del Servei
Públic d’Ocupació Estatal , l’IMSERSO i altres no puguin
donar solucions als nombrosos ciutadans i ciutadanes que
van a les oficines .
Com a solució, el Govern ha decidit externalitzar serveis ,
aquesta és l’actuació del mal gestor , que lluny de prestar
el servei i reforçar- lo,el lliura a empreses privades perquè
aquestes facin funcions com la vigilància exterior de les presons de diferents indrets de l’Estat o treballs dins de l’IMSERSO per exemple .
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