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AMB EL TREN DE LA LLIBERTAT
CCOO de Catalunya manifesta el seu més profund rebuig a l’avantprojecte de Llei de reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva
que l’Executiu del Partit Popular ha aprovat. Conegut l’avantprojecte s’ha manifestat un gran consens social i polític i professional, en
contra del mateix doncs aboca a una despenalització de l’avortament
molt restrictiva que ens retorna abans dels projecte de despenalització
de l’any 1985, i oblida completament totes les mesures preventives,
respectuoses amb els drets de les dones i de cohesió social. Suposarà
una doble discriminació per raó de gènere i classe social, que estaven
recollides en la llei actual.
CCOO ha participat en el tren per la llibertat que ha inundat Madrid
per dir NO a la llei retrograda del govern del PP.

“ La creació d’ocupació s’ha de compatibilitzar
amb la millora dels salaris “
El secretari general de CCOO , Ignacio Fernández Toxo
, ha advocat durant la seva intervenció al programa “ El
debat de la 1 “ de TVE per un acord de negociació col ·
lectiva entre sindicats i empresaris que operi a partir de
2015 , de manera que juntament amb la recuperació de
l’ocupació es produeixi una millora real dels salaris .
Per Toxo , ha arribat l’ hora que els salaris comencin a
millorar després de la devaluació que han patit . Aquesta és una de les principals propostes que el sindicat ha
llançat en un moment en què , segons ell , “no estem
sortint de la crisi , però les dades sí apunten a un canvi
de cicle , que la recessió s’està deixant enrere” , si bé
ha afirmat que els efectes d’aquesta millora no arriben
als ciutadans . “No es genera ocupació” , és més , “ hi
ha un risc altíssim que 2014 es tanqui sense que es creï
ocupació” , ha advertit .
Perquè hi hagi creació d’ocupació és necessari apuntalar aquest canvi de cicle i dinamitzar la demanda interna
, ja que en cas contrari l’experiència de crisis anteriors
ens indica que “ trigarem almenys 15 anys a recuperar
el nivell d’ocupació que hi havia el 2007 “ , subratllat,
i alhora ha apostat per l’ocupació estable .
“Amb 6 milions d’aturats i aturades , apostar per fórmules de treball precari associades a salaris baixos , no
és la solució” . Segons va explicar el secretari general
de CCOO , “no ens agrada el contracte únic” , per la
qual cosa amaga la proposta , ni l’aposta per la contractació a temps parcial . “ Rebaixar les condicions
de treball dels treballadors estables per equiparar als
temporals , es diu acomiadament lliure , el disfressin
com ho disfressin “, ha denunciat .
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TV3 ÉS NOSTRA DEFENSEM-LA
CatRàdioÉS NOSTRA DEFENSEM-LA

Brauli Duart acaba amb 30 anys
de negociació col·lectiva a TV3 i
Catalunya Ràdio
El migdia del 31 de febrer la direcció ha anunciat al Comitè
d’empresa la finalització de la negociació dels convenis col•lectius.
Duart ha fet que ens comuniquin la seva decisió després d’haver
comparegut davant la Comissió de control parlamentaria on s’ha
estat evadint de donar respostes concretes als parlamentaris que li reclamaven claredat sobre la vigència del conveni i li demanaven
que allargués les negociacions. La direcció ha anunciat en l’última reunió de la negociadora que obrirà un nou procés negociador per
determinar les noves condicions laborals a TV3 i Catalunya Ràdio. Durant aquest període es mantindrien temporalment les condicions
laborals actuals dels treballadors. Tot plegat, un nou eufemisme per iniciar una modificació substancial de les condicions de treball per
l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors i imposar una retallada salarial afegida al 30% de poder adquisitiu perdut. Brauli Duart en dos
anys ha aconseguit reduir la plantilla amb l’acomiadament col•lectiu de 269 treballadors, l’eliminació de col•laboradors territorials i de
tota la contractació temporal. Ara ens deixa sense conveni per imposar-nos per altres vies una retallada salarial, el mateix dia que també
ens anuncia que ens tornaran a retallar el 7,14% del salari anual corresponent a una paga extra, per ordre de la Generalitat. Aquesta
direcció no n’ha tingut prou amb les vagues massives del 27 i 30 de gener ni la manifestació multitudinària davant de Catalunya Ràdio
i de la Corporació.
Duart, amb aquesta manera de fer ha aconseguit
mobilitzar i indignar a la plantilla fins a un punt
mai vist a TV3. En una de les Assemblees més
nombroses que hi ha hagut a l’empresa, s’ha
aprovat fer vaga de 12 hores aquest diumenge
dia 2 de febrer de 12 a 24h. L’horari de la vaga
afectarà de ple la transmissió de la gala dels
premis Gaudí. S’ha aprovat amb una majoria
aclaparadora fer vaga també dilluns 3 de 12 h a
2 de la matinada de dimarts 4. No podem continuar amb una direcció piròmana que provoca
i indigna a la plantilla contínuament. Han de
marxar els directius que cobren sous desorbitats
per burxar als treballadors amb una ma, i amb
l’altre fan dispendis milionaris en els platós dels
nous telenotícies i en la compra de drets de la
fórmula 1.
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VAGA I MOBILITZACIONS
#LleureSocioCulturalEnLluita
Davant la impossibilitat d’arribar a cap acord en la negociació del
3er conveni. Els sindicats CCOO i UGT convoquen a tots/es els
treballadors/es del sector del Lleure a diverses mobilitzacions la
primera de les quals consistirà en una vaga parcial que tindrà lloc
els propers dies 6 i 13 de febrer.
Les aturades de quinze minuts es duran a terme, depenent de la jornada contractada i independentment de la categoria professional,
en les següents franges horàries:
Contractes que abastin:
Entre les 7:30 i les 9:30
Entre les 9:30 i les 12:30
Entre les 12:30 i les 15h
Entre les 15h i les 18h
De les 18h en endavant

Us convoquem TAMBÉ a la concentració, que tindrà lloc a la
Plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 19 hores del dijous
20 de febrer fins 20:30h.
Si estàs vinculat d’alguna manera al sector del Lleure, ja sigui
perquè hi treballes o be perquè gaudeixes dels seus serveis (pare,
mare, usuari/a) , vine a la vetlla.

Horari de l’aturada
de 8:15h a 8:30h
de 11:15h a 11:30h
de 13:15 a 13:30h
de 17:15 a 17:30h
de 18:15h a 18:30h

En els contractes que es solapin dues o més de les franges establertes l’aturada es realitzarà durant la franja que ocupi més jornada.
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Continua la privatització a Parcs
i Jardins de Barcelona
Un dels objectius que es va marcar CiU només entrar a governar a
l’Ajuntament de Barcelona, el juliol de 2011, va ser desmantellar
l’Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona i tornar al passat:
contractes i especulació.
Encara no havien pres possessió dels seus càrrecs i ja havien encarregat un estudi a una empresa privada perquè els assessorés
sobre els passos a seguir per acabar amb l’actual forma de gestió
de l’Institut, el famós “Informe Konsac”.
L’informe proposava diferents opcions per acabar amb el model
de gestió pública amb personal propi que contemplen els actuals
Estatuts de l’Institut. Les opcions més radicals suggerides en
l’informe (subrogació de tota la plantilla a una empresa privada
o subrogació separada en el temps de diferents segments de la
plantilla) passaven necessàriament per la modificació dels actuals
Estatuts de l’Institut.
L’equip de govern va anunciar la seva intenció de canviar els Estatuts, però es va trobar amb l’oposició de la plantilla i sense el
suport necessari dels grups polítics. CiU governa en minoria a
l’Ajuntament i necessita, com a mínim, el suport del Grup Popular
per poder modificar els Estatuts. Davant la falta de suports, CiU
va haver de retirar la seva proposta de modificació dels Estatuts, i així ho anuncia el 16 d’octubre de 2012 davant el Consell
d’Administració, deixant clar, això sí, que quan comptessin amb el
suport suficient ho tornarien a plantejar: ara ho intenten de nou.
El passat dia 21 de gener, el Comitè d’Empresa va tenir coneixement d’un esborrany elaborat al més alt nivell: Gerència de Parcs
i Ajuntament. En el document que se’ns ha facilitat s’enumeren
els articles que segons els autors haurien d’eliminar o modificar,
sense especificar el que es proposa i els motius. Els articles llistats
en l’esborrany són els següents:
• Funcions de l’Institut i les seves competències (Art. 3).
• Potestats administratives (Art.4).
• Òrgans de Govern i de Direcció (Art.5).
• Designació i funcions del president de Consell d’Administració
(Art.6).
• Funcions del Consell d’Administració (Art.10).
• Nomenament i cessament del Gerent (Art.12).
• Funcions del Gerent (Art.13).
• Provisió del personal i les seves retribucions (Art.18).
• Règim de contractació (Art.21).
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Davant tot això, i atesa la importància del tema, el Comitè
d’Empresa ha sol·licitat al President de l’Institut, Joan Puigdollers,
una reunió urgent per contrastar la informació i conèixer les intencions de l’equip de govern respecte al futur de Parcs i Jardins.
Igualment, el Comitè ha sol·licitat una reunió amb els Grups Municipals per conèixer el seu posicionament davant el nou intent de
canvis d’Estatuts per part de CiU.
Amb independència del recorregut que tingui aquest nou intent de
canvis dels Estatuts de l’Institut, la realitat del dia a dia en Parcs
i Jardins demostra que la Direcció de l’Institut en la pràctica ja
ve aplicant l’opció B del famós “Informe Konsac”: l’amortització
gradual i gradual dels llocs de treball i l’externalització dels serveis.
Als serveis externalitzats per l’anterior equip de govern municipal, cal afegir el notable increment realitzat durant el mandat de
CiU, que està generalitzant la privatització de funcions que són
responsabilitat de Parcs i Jardins: el manteniment de les jardineres,
la plantació d’arbrat de zona i la nova contracta del manteniment
de la jardineria del barri d’Horta, prevista per al proper mes de
febrer. Així mateix, en aquest moment ja s’estan muntant les pliques per posar en mans d’una contracta la conservació integral de
l’arbrat del Districte VII, que implica la plantació, el reg, la poda
i l’arrencada.
A més, els serveis externalitzats a les contractes no tenen cap tipus
de control per part de l’Ajuntament de Barcelona, com va quedar demostrat el passat estiu amb la contracta de reg, en la recent
contracta de plantació d’arbrat de zona o a la de la poda, en què
s’incompleixen sistemàticament les condicions tècniques requerides.
Davant d’aquesta situació només hi cap una resposta possible:
la denúncia pública del deteriorament dels serveis en mans de
les contractes i la mobilització sostinguda de tota la plantilla de
l’Institut, per poder frenar aquest procés i no acabar com la jardineria pública de Madrid, tota en mans d’empreses privades.
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Els Agents Forestals de CCOO porten a la
fiscalia l’ordre d’un alt càrrec del Govern
català per presumptes irregularitats en
matèria de disciplina urbanística
La denúncia, formalitzada el dijous 30 de gener davant el Fiscal
Coordinador de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia General
de l’Estat, es basa en una ordre emesa per la Secretària General de
la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya que
impedeix als Agents Rurals actuar en el control de la legalitat urbanística fora d’espais naturals de protecció especial.
L’ordre apel·la a una suposada falta de competència dels Agents
Rurals en matèria urbanística; una competència que s’ha vingut
exercint amb normalitat des de fa més de 10 anys, amb reconeixement explícit a la labor dels Agents Rurals en les memòries anuals
de la Fiscalia i que segons el propi Fiscal Coordinador, en un ofici
del 5 de novembre dirigit a la citada Secretària General, és inqüestionable.
Per contra, i com a resposta a l’anunci de la denúncia de CCOO, el
Departament d’Agricultura va publicar ahir una nota de premsa en
la qual manifestava la seva intenció de signar un protocol amb el
Departament de Territori i Sostenibilitat per donar cobertura legal
a l’actuació dels agents rurals en matèria urbanística, i justificar
d’aquesta manera que continuï la paralització de les investigacions. L’esmentada cobertura legal és innecessària a causa que la qualificació dels agents rurals com a Policia Judicial està emparada
per la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Montes estatal
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, tal com li va recordar el
Fiscal Coordinador a la Secretària General el passat mes de novembre.
La denúncia, signada pels representants de l’Agrupació d’Agents
Forestals de Catalunya de CCOO, considera que concorren elements essencials per investigar la possible comissió dels delictes
de prevaricació administrativa i tràfic d’influències.
Des que l’ordre s’emetés fa ja quatre mesos, CCOO ve reclamant amb arguments jurídics que tal decisió sigui revocada, ja
que aquesta ordre ha paralitzat investigacions en tràmit, impedeix
traslladar a les fiscalies investigacions acabades i frustra futures
investigacions de delictes urbanístics en el 70% del territori català. En conseqüència, els membres del Cos d’Agents Rurals estan
sent forçats a incórrer en un presumpte delicte de desistiment de
funcions i omissió del deure de perseguir delictes, a l’empara de
l’article 408 del Codi Penal.

mateix partit polític, el qual va ser imputat per la construcció d’un
camp de vol.
Altres imputats han aprofitat ja l’ordre de la Secretària General per
qüestionar la capacitat d’actuació dels Agents Rurals en aquestes
investigacions i intentar, així, eludir l’acció de la Justícia.
El cas català no és un cas aïllat. Reiteradament, a diferents autonomies de l’Estat espanyol se succeeixen pressions perquè els
agents forestals i mediambientals deixin de realitzar funcions de
policia judicial. Les autoritats polítiques poden exercir sobradament el control sobre les agressions contra el medi ambient menys
greus denunciades pels agents i que es resolen per via administrativa. Però quan la gravetat dels fets els eleva a la categoria de
presumpte delicte el control passa a mans del Poder Judicial. És
aquesta pèrdua de control de la via judicial la que irrita a directius
i polítics i porta -inclús- a plantejar reformes legislatives que evitin
l’acció de la Justícia.
Actualment es troben en fase d’esborrany els avantprojectes de
modificació de la Ley de Enjuiciamiento Criminal i la Ley de
Montes. En ambdós casos, s’observa l’interès d’alguns partits
d’impedir que els agents forestals i mediambientals de tota Espanya protegeixin el territori de les majors agressions contra el
medi ambient. Estem parlant d’un col·lectiu de 6.000 funcionaris
especialitzats en la matèria i, en concret, de l’únic col·lectiu la
distribució geogràfica del qual ens permet arribar fins a l’últim
racó del territori.
En aquest sentit, CCOO i la seva Coordinadora Federal d’Agents
Forestals i Mediambientals, adscrita a la Federació de Serveis a la
Ciutadania (FSC), seguirem treballant en la defensa dels interessos
públics, i especialment del dret de tots els ciutadans i ciutadanes
d’aquest país a gaudir d’un medi ambient adequat.

CCOO posa a la disposició del Fiscal Coordinador de Medi Ambient i Urbanisme indicis fundats de que la decisió adoptada per
la Conselleria podria estar protegint alcaldes i promotors imputats
per la presumpta comissió de delictes urbanístics investigats pel
Cos d’Agents Rurals. El suposat argument jurídic esgrimit per la
Secretària General en el mes d’octubre té a més una sorprenent
semblança i conclou amb els mateixos girs lingüístics que unes
al•legacions presentades al juliol per un alcalde i promotor del
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CCOO denuncia que l’aeroport de LleidaCCOO es felicita perquè el Consell
Econòmic i Social rebutgi l’Avantprojecte de Alguaire es quedarà sense bombers de la
Generalitat
llei de mútues del Govern
El Ple del Consell Econòmic i Social (CES), en el qual participen
representants de les organitzacions sindicals, empresarials, experts
nomenats pel Govern i diferents tipus d’organitzacions socials
(consumidors, organitzacions agràries, d’economia social, etc.),
ha aprovat avui el dictamen sobre l’Avantprojecte de llei de mútues, en què critiquen molt durament els elements bàsics d’aquest
projecte normatiu.
En concret, el CES rebutja el procediment previst perquè les mútues puguin reconèixer en la pràctica altes mèdiques en els casos
d’incapacitat temporal per malaltia comuna. L’avantprojecte del
Govern possibilita que en aquests casos les mútues puguin fer una
proposta d’alta al metge d’atenció primària que ha reconegut la
baixa per malaltia, enviant la comunicació a través de la inspecció
del servei autonòmic de salut, donant-los un termini màxim de 5
dies hàbils perquè contestin. En el cas de no fer-ho, s’entendrà que
l’alta té plens efectes i el treballador s’ha d’incorporar immediatament a la feina, resultant responsable de l’alta el servei públic
de salut que no ha respost a termini. Amb aquest pronunciament,
l’òrgan consultiu del Govern en matèria de projectes socials i laborals rebutja aquesta ampliació de competències per a les mútues,
defensant, com a millor garantia per a la salut dels treballadors
en situació d’incapacitat temporal, el criteri prevalent del sistema
públic de salut.
Igualment ha rebutjat que el Govern pretengui suprimir tota l’activitat de les mútues en matèria de prevenció. Especialment greu
resulta, segons el parer del CES, que el Govern pretengui obligar
les mútues a vendre o tancar les societats de prevenció, de forma
precipitada, abans que finalitzi 2014 sense tenir en compte l’efecte
que això tindria sobre els milers de treballadors d’aquestes empreses i sobre els serveis de prevenció que presten.
Finalment, destaca també el CES la necessitat d’establir mecanismes eficaços de govern i participació dels representants d’empreses i treballadors protegits per les mútues en el seu control i
direcció, així com en els procediments d’elecció i canvi de mútua
en cada empresa.
El CES defensa així mateix l’extensió de l’obligatorietat de la
prestació per cessament d’activitat als autònoms. CCOO dóna suport a aquesta qüestió i considera que aquesta prestació hauria de
formar part de l’activitat del Servei Públic d’Ocupació.
CCOO emplaça el Govern perquè corregeixi substancialment
l’avantprojecte presentat i ho faci amb la participació real i efectiva dels interlocutors socials.

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha comunicat, en una reunió a Barcelona, als sindicats representatius del Cos de Bombers, la intenció de deixar de donar servei
de bombers de la Generalitat a l’aeroport de Lleida-Alguaire.
Des que l’aeroport va començar a funcionar s’estan ocupant 13
places de bomber en comissió de servei; ara sembla ser que deixaran en mans del Departament de Territori i Sostenibilitat aquest
servei i possiblement ho solucionaran traient a concurs una concessió del servei de bombers.
L’Agrupació de Bombers de CCOO volem expressar el nostre profund desacord amb aquesta situació; creiem que la privatització
d’aquest servei suposarà un ampli benefici per a l’empresa que
assoleixi el servei, ja que tant les instal·lacions com tot el material necessari per desenvolupar l’activitat ja està en funcionament
i l’únic que haurà de posar l’empresa serà el personal necessari.
Molt ens temen que aquest servei costarà més diners que el servei actual que ja està consolidat. Els bombers que hi ha destinats
a l’aeroport tenen la formació reglada per desenvolupar aquesta
feina.
Entenem que el fet de no continuar donant servei els bombers de la
Generalitat és un malbaratament de recursos, i veiem com aquest
Govern, que tant s’omple la boca que s’han de construir estructures d’Estat sòlides, en el nostre cas solament constatem el desballestament, de mica en mica, d’un servei públic essencial per a la
ciutadania.
--------------------------------------------------------------------------

Èxit i alta participació de delegats i delegades
en defensa dels convenis
Centenars de delegats i delegades es van concentrar a la sala
d’actes de CCOO, a Via Laietana. La convocatòria va ser feta pels
dos sindicats majoritaris per defensar la negociació col·lectiva i en
contra de la precarietat laboral i social.
Diferents representants sindicals dels sectors d’indústria,
d’intervenció social, del lleure educatiu i sociocultural, dels mitjans de comunicació, de carreteres, de la funció pública... van intervenir i posar de manifest les dificultats en les negociacions dels
convenis col·lectius, la precarietat laboral a la qual han portat la
reforma laboral i la voluntat ferma per lluitar pels drets laborals de
la classe treballadora.
Posteriorment els convocats es van desplaçar, en manifestació,
fins a la seu de Foment del Treball. La convocatòria va finalitzar
davant del Parlament de Catalunya.
Imatges de la jornada
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La ITF publica el manual ‘L’organització ITF publica la guia “ Dones treballadores del
de treballadors i treballadores precaris sector de l’autobús . Cap a la igualtat” .
del transport
ITF publica la guia “ Dones treballadores del sector de l’autobús .
Cap a la igualtat” .

Per a la ITF, els principis bàsics de l’organització de treballadors
i treballadores són exactament iguals sigui quina sigui la situació
laboral que tinguin o el grau de seguretat en l’ocupació.
Segons el seu criteri, es necessita una bona planificació, així com
estructures sindicals adaptades a aquesta finalitat, investigació i
tècniques efectives d’organització per establir una força organitzada de treballadors i treballadores, “siguin on siguin i del tipus
que siguin”.
La guia elaborada conté idees i experiències específiques de treballadors i treballadores dins del sector del transport, en diferents
països.
A part del manual, ha elaborat uns mòduls de formació complementaris, en format PowerPoint, com a material didàctic, que considera “essencial per a activistes i organitzacions sindicals”.
El manual està disponible en alemany, àrab, anglès, francès, portuguès, espanyol i turc. Es pot descarregar o demanar-ne còpies
impreses en el següent enllaç: www.itfglobal.org/education/organising-manual.cfm.

La Federació Internacional de treballadors del Transport ( International Transport workers Federation - ITF ) ha publicat aquesta
guia que aborda estratègies per a la promoció de les dones conductores en el sector de l’autobús , campanyes sindicals per tractar
els problemes laborals als quals s’enfronten les treballadores del
sector i iniciatives per organitzar i mobilitzar a les dones treballadores de l’autobús .
Aquesta nova guia, que ha estat preparada per les seccions de
transport interior de la ITF , és fruit del treball de col · laboració
en equip amb les dones activistes que treballen en el sector del
transport , a nivell internacional . Es tracta d’una nova guia amb
nombrosos casos pràctics que , en l’opinió de la ITF , serà un valuós recurs , tant per als treballadors i treballadores com per als
sindicats del sector .
En el sector del transport per carretera, conduir sol ser una ocupació predominantment masculina . No obstant això , el nombre de
dones que assumeix llocs amb funcions que anteriorment es consideraven “ només d’homes” , és cada vegada més gran i també hi
ha cada vegada més dones que treballen de conductores .
L’índex de dones que treballa de conductores en el transport urbà
de passatgers és més gran que el nombre de dones que treballa en
el transport de mercaderies .
Si bé el nombre de dones que ocupa llocs de conductores és cada
vegada més gran , continuen sent una minoria .
Les activitats per a les dones treballadores són essencials per construir sindicats forts , així com per millorar els estàndards de la indústria i les oportunitats per a les dones treballadores , promovent
el principi d’equitat en el lloc de treball que està consagrat en els
convenis fonamentals de l’OIT .
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Adéu a Pete Seeger, cantant i
company compromès i solidari
La vida de Pete Seeger ha estat la d’un cantant
dedicat a recopilar la cançó “folk”, especialment
del seu país però també de la resta del món.
Així mateix, Pete Seeger ha estat un home solidari
i compromès amb totes les causes dignes, per les
quals va utilitzar sense embuts les seves cançons.
Ell va ser també compositor de grans himnes de
progrés com és el mundialment reconegut “We
Shall Overcome.
Pete Seeger va cantar als treballadors i treballadores
i al sindicalisme als EUA, quan això no era gaire
ben vist. Després es va mobilitzar contra la Guerra del Vietnam. Va destacar en la lluita pels drets civils i, últimament, en els seu més de
90 anys encara seguia lluitant, ara per la causa ecologista contra la contaminació en els Grans Llacs del nord del EUA.
Però Seeger també va estar molt a prop nostre. Va ser l’introductor de Raimon als Estats Units i el 1971 va venir a cantar a Terrassa en
un recital que el Govern franquista va prohibir. Posteriorment el podem recordar cantant a la “Festa de Treball “ del PSUC, on va fer
una interpretació en francès -la llengua original- de “La Internacional”. Finalment va venir per celebrar els 50 anys de Raimon com a
cantant, quan ja tenia uns 90 anys.
Ara, després d’una llarga i intensa vida, ens ha deixat per sempre l’home bo i honest anomenat Pete Seeger.
Fins sempre company solidari!
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