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I tant que hi ha alternatives
Aquests dies els anomenats experts al servei de la ideologia
del govern del PP, i també de CiU doncs en el què és econòmic pensen igual, deiem que aquests dies han presentat al
govern una proposta de reforma fiscal que torna a gravar les
classes populars, als treballadors i treballadores, per beneficiar als seus, a les grans empreses.
CCOO fa uns dies va presentsar una proposta de reforma
fiscal complerta, treballada i estudiada. La proposta de
CCOO suposa una reforma estructural de llarg termini amb
l’objecte de garantir la sostenibilitat de l’Estat de Benestar
i acabar amb la desigualtat . Planteja augmentar , progressivament , la recaptació en un 3 % del PIB sense necessitat
d’apujar els tipus dels impostos , lluitant contra el frau ,
evitant l’elusió fiscal limitant les escletxes legals i apropant
els tipus efectius als nominals .
La proposta de reforma fiscal elaborada per CCOO té
com a objectiu dur a terme una reforma estructural en el
llarg termini i de permanència en el temps , amb l’objectiu
d’assegurar la sostenibilitat dels serveis i instruments de
protecció social que conformen l’Estat de Benestar ( sanitat
, educació , pensions , atur , dependència , serveis socials ,
... ) . No obstant això , les mesures de CCOO també proposen intervenir en l’actual conjuntura de crisi , ajudant als
que estan patint amb més rigor les conseqüències de l’atur
, la caiguda de salaris i la congelació de les pensions , amb
mesures com la rebaixa de l’IVA de productes bàsics per a
les famílies ( aliments , electricitat , gas , calefacció , ... ) el
que reduirà el preu dels mateixos .
El sistema tributari del nostre país mostra importants dèficits que fan que els nostres impostos estiguin distribuïts de
manera injusta , recaptin proporcionalment menys que els
que ho fan els països de la UE , i això, a més , posa en perill la sostenibilitat dels serveis i prestacions de l’Estat de
Benestar “ . En aquest sentit , a la reunió s’ha destacat que
el sistema tributari espanyol recapta fins a un 8,1% del PIB
menys que el que ho fan la mitjana dels països de l’eurozona
, el que demostra que l’eficàcia del nostre sistema és manifestament millorable .
La lluita contra el frau i l’elusió fiscal es configura com un
dels principals elements en la reforma proposada per CCOO
, si bé no l’únic . El frau i l’elusió fiscal expliquen una part
del problema , però no tot ja que hi ha països com Itàlia que
reconeixen un nivell d’economia submergida més alt que
el nostre, i no obstant això recapten diversos punts del PIB
més que nosaltres . El que demostra que aquí, a més del frau
, tenim un problema estructural en com estan dissenyats i
com vam recaptar els impostos “. Per això CCOO planteja
una reforma estructural del nostre sistema tributari sobre
la base d’un repartiment equitatiu i just de les càrregues ,
tenint en compte el nivell de renda i riquesa dels ciutadans
i les empreses .
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Prioritats X una Catalunya social!
Resum de les propostes:
•
Per un Servei Nacional de Salut totalment públic, universal i de qualitat, que garanteixi el dret a la salut.
•
Aposta per l’educació pública, que garanteixi la qualitat de l’educació, el seu accés i el model d’escola catalana. No al
tancament de centres. Per una escola inclusiva. No a la LOMCE.
•
Defensa dels Serveis Públics, garantia de drets perquè són la base de l’Estat del Benestar i garantia de drets de ciutadania.
•
Per uns Serveis Públics Municipals, que garanteixin els serveis a les persones que són la prioritat.
No a la LRSAL.
•
Per l’ocupació i contra l’atur i la precarietat: Exigim ocupació estable i de qualitat i polítiques actives d’ocupació, la retirada
de la REFORMA LABORAL i la recuperació de drets laborals. Per un Marc català de relacions Laborals i en defensa de la Negociació
Col•lectiva.
•
Contra la pobresa i per la cohesió social: Garantir la protecció de les persones en atur, més recursos per als serveis socials i
suport a la Renda garantida de ciutadania. Garantir l’accés als serveis bàsics essencials (llum, gas, aigua i transport públic), eradicar
la pobresa infantil i garantir el poder adquisitiu de les pensions i l’atenció a la dependència.
•
Polítiques d’igualtat home-dona: oposició a la reforma de la llei d’avortament. Incorporar la perspectiva de gènere en les
polítiques contra la crisi.
•
Garantir el dret a l’habitatge digne amb habitatges de lloguer social, la dació en pagament i el lloguer forçós dels pisos buits
en mans d’entitats financeres.
•
Garantir l’accés universal a la cultura donant suport a la creació cultural i revertint la pujada de l’IVA cultural. La cultura no
és un luxe, és un dret!
•
Preservar i impulsar les polítiques de cooperació garantint els recursos suficients per a les ONG.
•
Exigim una fiscalitat justa, redistributiva i mediambiental, i una auditoria del deute. Recuperar l’impost de successions i el
de patrimoni, i lluitar contra el frau i l’evasió fiscal.
•
Per un canvi de model productiu: innovació, recerca i desenvolupament sostenible, i control democràtic dels recursos
naturals. Polítiques industrials contra l’especulació i la garantia de l’accés al crèdit a empreses i famílies.
•
Per una administració propera a la ciutadania. No a la reforma de l’Administració local!
•
Per la democràcia: dret a decidir, també, les polítiques socials i econòmiques. Llibertat d’expressió i manifestació, transparència
en la gestió dels recursos públics. Tancament dels CIEs.
•
Per una Catalunya lliure de corrupció: exigim transparència i participació ciutadana. Per una nova llei de partits que en reguli
el finançament.
•
Per un autèntic estat del benestar i una Catalunya social, amb drets i dignitat, per una Europa Social!
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CCOO guanya una sentència que exculpa CCOO signa un acord amb Iberia el
un maquinista de RENFE d’abandonar un conveni col · lectiu de terra
tren a l’estació de Sants i responsabilitza
CCOO considera que aquest acord permet a la companyia aèria
l’empresa dels fets ocorreguts
afrontar nous creixements amb una nova estructura salarial més
Era el mes de juliol de 2012 quan un conductor de RENFE va
haver de sortir de la cabina d’un tren que es trobava a l’estació
de Sants de Barcelona provinent de Móra la Nova, en patir greus
problemes de salut que el van incapacitar per continuar realitzant
la seva tasca laboral. Aquest conductor no va ser informat per
RENFE que no seria rellevat en aquesta estació on es trobava i que
havia de conduir el comboi fins l’Estació de França de Barcelona.
Arran d’una informació publicada en un mitjà de comunicació
amb el títol “Un maquinista abandona el tren y deja tirados a
los pasajeros en Sants”, RENFE va anunciar que obriria una
investigació ja que s’havia produït una errada de coordinació en
el relleu, però no ho va fer i va optar per sancionar al treballador
amb quinze dies de suspensió d’ocupació i salari per considerar la
seva suposada actitud com una falta greu. El treballador afectat va
recórrer la sanció mitjançant el Gabinet Tècnic - Jurídic de CCOO
de Catalunya.
RENFE va fer responsable al treballador d’un retard d’hores en
el servei, quan en realitat es va produir una errada de l’empresa
en la coordinació, sense que tingués lloc cap investigació per part
de l’operadora ferroviària. Els fonaments de dret que argumenten
la sentència del Jutjat Social número 1 de Barcelona són clars.
La prova practicada en el judici acredita suficientment que el
conductor no va abandonar el seu lloc de treball i que va esperar
un relleu que mai va arribar. Aquesta situació li va provocar una
situació límit que va posar en perill la seva integritat física, ja que
va patir vòmits i defecacions incontrolades havent de demanar
auxili als passatgers. Aquest fet el va incapacitar per informar a
RENFE de la seva situació, Per la seva part l’operadora no ha
pogut acreditar l’abandonament del tren per part del conductor
afectat i a més ha quedat provat que no va comunicar-li que no
seria rellevat a l’estació de Sants.

competitiva i més aconsegueix establir uns índexs de productivitat
d’acord amb el mercat .

El sindicat entén que amb aquest acord s’està en la millor disposició
possible per una banda per acudir tant als concursos de handling
( assistència en terra ) d’aeroports , com per aconseguir nous
contractes de manteniment d’aeronaus que garanteixin el futur de
l’empresa i els llocs de treball .
Cal destacar a més que en aquest acord també es recull una
clàusula per garantir l’ocupació , ja que s’estableix que no hi haurà
acomiadaments forçosos i que en cas que hi hagi un excedent de
personal la sortida de l’empresa sigui de comú acord mitjançant
la negociació d’un ERO en igualtat de condicions a l’existent en
l’actualitat .
També s’inclou en el conveni la garantia que Iberia serà el proveïdor
preferent per a la prestació de serveis de handling i manteniment a
les empreses del Grup IAG ( resultat de la fusió d’Iberia i British
).
A més es garanteix que el grup no farà una segregació dels negocis
de handling i manteniment fins al 31 desembre 2015 que a partir
d’aquesta data i fins al 31 desembre 2017 la no segregació estaria
subjecta a la viabilitat d’aquests negocis , havent assolit les
rendibilitats marcades com a objectiu en el pla d’Iberia .
CCO creu que l’acord és positiu sobretot si es valora la situació de
l’empresa i de l’entorn competitiu , i més encara si es té en compte
que amb aquesta signatura es completa un acord històric dels tres
col · lectius que composen l’empresa .

La sentència obliga a RENFE a retornar al conductor afectat els
salaris que no va percebre a causa de la sanció imposada de quinze
dies de suspensió d’ocupació i salari.

federació de serveis a la ciutadania
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DECLARACIÓ DEL 7 DE MARÇ DEL
2014:ELS TREBALLADORS DE TV3,
ALS CIUTADANS DE CATALUNYA,
PROPIETARIS DE TV3: #SalvemTV3

LA CONCESSIÓ ES PODRIA ALLARGAR FINS AL 2019,
AMB UNES PÈRDUES TOTALS QUE PODRIEN ARRIBAR
ALS 150 MILIONS.

En els darrers anys els treballadors de TV3 ens hem abaixat el
sou voluntàriament per fer de TV3 una empresa més competitiva
i pel bé del país. Però no podem tornar-ho a fer simplement per
alimentar un grup privat.

1. Per la concessió: 16 milions.
El concessionari, Godó, s’emportaria un mínim de 16M€ en 3
anys (6 anys si hi hagués pròrroga), és a dir, 5,3 anuals, o 2,6 si es
prorrogués la concessió.

La direcció actual de la CCMA té previst concedir en un futur
proper al Grup Godó la gestió de la publicitat de TV3. Això
suposaria per a TV3 perdre uns ingressos que estarien entre els 17
i els 25 milions d’euros l’any.

2. Per la comercialització en paquet:

Si la cessió de la gestió de la publicitat de TV3 al Grup Godó es
consuma, els ingressos de TV3 estarien any rere any per sota de les
previsions i es tornaria a intentar rebaixar sous en un cercle viciós
que aniria empetitint TV3.
Quan s’entra en una espiral de baixada és molt difícil invertir la
tendència:
menys Publicitat és menys Pressupost, menys Producció, menys
Audiència, menys Publicitat.
menys Pressupost és més Retallades, menys Motivació,
menys Rendiment, menys Producció, menys Audiència, menys
Publicitat.
Necessitem confiar en un projecte empresarial de futur per a TV3 i
Catalunya Ràdio, i la situació actual és d’extrema desconfiança per
la malversació de diners en la gestió del servei públic de Televisió
de Catalunya.
Per això, els treballadors de TV3 reunits de forma urgent davant
la gravetat i la urgència de la situació, alertem els ciutadans de
Catalunya, única propietària de TV3, perquè es defensi d’una
opaca operació empresarial privada que pot destrossar el patrimoni
amb que durant dècades la població s’ha dotat.
IMPACTE ECONÒMIC PER A TV3 DEL FET QUE LA CCMA
CEDEIXI LA GESTIÓ DE LA SEVA PUBLICITATAL GRUP
GODÓ.
TV3 PODRIA DEIXAR D’INGRESSAR ENTRE 17 I 25
MILIONS L’ANY.
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LES PÈRDUES PER A TV3 SERIEN BÀSICAMENT PER TRES
CONCEPTES:

8-10 milions.

Godó comercialitzaria la publicitat de TV3 en paquets conjunts
TV3+8TV. Com a conseqüència, si una empresa té 10M€ per
invertir en publicitat a Catalunya i els vol invertir a TV3, n’acabaria
invertint aproximadament 8 a TV3 i 2 a 8TV. Això suposaria una
pèrdua addicional per a TV3 d’uns altres 8-10M€.
3. Per espionatge industrial: 7-10 milions.
Com que 8TV tindria les graelles de programació de TV3 amb
molta antelació, podria planificar una forta contraprogramació.
Això podria fer perdre a TV3 uns 2-3 punts d’audiència i, com
a conseqüència, TV3 perdria el lideratge a Catalunya i passaria
a ocupar la tercera posició, darrere de Tele5 i d’Antena3. Això
implicaria noves pèrdues d’ingressos publicitaris, en aquest cas,
doble: pèrdues per tenir menys audiència, i més pèrdues per perdre
el lideratge. Això podria suposar per a TV3 la pèrdua addicional
d’uns 7-10M€ més.
En total, TV3 perdria entre 17 i 25 milions l’any.
Les pèrdues totals d’ingressos publicitaris de TV3 per
l’externalització de comercial seria entre 17 i 25 milions l’any,
entre 2014 i 2016, que en cas de pròrroga s’allargaria fins al 2019,
amb unes pèrdues totals que podrien arribar als 150 milions.
Aquestes pèrdues serien al marge que l’evolució del mercat
publicitari impulsi a l’alça o a la baixa la facturació global.
Impacte del fet que TV3 deixi d’ingressar 17-25 milions l’any.
Els milions que TV3 deixés d’ingressar per via publicitària
difícilment es compensarien amb una subvenció pública més
gran. Probablement s’intentaria eixugar el dèficit que es generaria
retallant novament la massa salarial de TV3 i de Catalunya Ràdio.
Com a conseqüència, TV3 podria entrar en un cercle viciós que
l’aniria empetitint com a empresa, amb constants pèrdues de quota
de mercat i d’ingressos. Cal tenir present que el pressupost de la
CCMA de 2011 era un 50% superior al de 2014. Segueix pag 5
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causa de la mida del mercat català, la dinàmica de seguir empetitint TV3 portaria, segons els especialistes, a un model català basat en
dues televisions petites (una de pública i una de privada) en lloc d’una de gran, potent i pública, com tenen tots els països europeus de
mida similar a Catalunya.
Millores en la gestió?
L’estructura del mercat publicitari impossibilita que el Grup Godó millori la gestió publicitària de TV3.
Hi ha televisions que han externalitzat la gestió de la publicitat i els ha sortit a compte. Això pot passar si la gestió de la publicitat la
porta una empresa que té una major quota de mercat i gestiona un paquet de publicitat més gran, i, per tant, pot obtenir proporcionalment
més ingressos. En aquest cas, tots hi guanyen. Aquest no és el cas del Grup Godó.
El mercat publicitari audiovisual espanyol el monopolitzen des del 2010 dos grans grups: Mediaset (Telecinco, Cuatro, etc) i A3Media
(Antena3, la Sexta, etc). Conjuntament tenen un 56% de l’audiència, però aconsegueixen prop d’un 90% de la contractació publicitària,
per la venda per paquets a l’engròs. Aconsegueixen una ràtio de publicitat/audiència de l’1,60 mentre que la resta de grups no arriben
al 0,30.
ATV3 és el tercer grup mediàtic espanyol, amb una ràtio d’un 1,02 molt per sobre que la resta de grups, tret dels dos grans. Només
els dos grans grups tenen capacitat per aconseguir millorar els resultats comercials de TV3, però no es poden presentar al concurs per
gestionar la publicitat de TV3 perquè Mediaset i A3Media ja tenen tota la quota publicitària que els permet la llei.
Malgrat tot, el concurs d’externalització del Departament Comercial de TV3 tira endavantamb dues ofertes: una del Grup Godó i una
altra del Grup Zeta (El Periódico). Cap d’aquestes empreses té la capacitat ni l’experiència per fer-ho millor que TV3, més aviat al
contrari. Tot indica que Zeta s’ha presentat només per fer un favor a CiU o per dificultar les coses al Grup Godó.

TV3:Rebuig massiu a les retallades
Els resultats del referèndum entre la plantilla de TV3 mostren clarament un rebuig aclaparador a la proposta de
noves retallades de la direcció:
REBUTJO la proposta de la direcció i mandato el Comitè d’empresa perquè negociï per obtenir un preacord satisfactori per als treballadors, que s’haurà de portar a referèndum.
SÍ

NO

Blanc

Nul

1.456

135

33

5

89,4%

8,3%

2%

0,3%

Participació
1.629
81,16%
Cens 2.007
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CCOO exigeix a l’ajuntament de Sabadell que els retiri i negociï
amb la representació sindical

L’empresa municipal d’habitatges
Sabadell acomiada a 7 treballadors

de

Des de feia uns dies s’estava comentant la possibilitat d’acomiadaments. Per aquesta raó la representació sindical de VIMUSA, el
passat dia 3 de març, va reunir-se amb la regidora Marta Farrés la
qual va confirmar aquest fet i que s’estava encara estudiant. Els
representants sindicals van demanar poder participar i que se’ls
escoltés abans de prendre cap decisió. En definitiva poder negociar per tal que aquests acomiadaments no es produïssin i buscar
altres solucions de viabilitat per l’empresa. La Secció Sindical de
CCOO de l’Ajuntament de Sabadell, en data 5 de març, davant
la informació que ens traslladaven els companys/es va sol•licitar
reunió amb la regidora. No hi va haver resposta. En data 7 de març
la gerència comunicava a 7 treballadors/es el seu acomiadament
amb efecte immediat. Cinc pertanyen al Departament Tècnic i dos
a l’Administratiu. D’aquests 7 treballadors una és una dona embarassada i una altra és una dona amb reducció de jornada per cura
de menors.

Els treballadors i treballadores d’ONO es
mobilitzen
El dijous, 13 de març, a les 14 hores, els treballadors i les treballadores d’ONO van realitzar un acte de protesta a tots els centres
de l’empresa a l’Estat espanyol. Aquesta protesta ha consistit en
una concentració a la porta dels centres contra les externalitzacions i les propostes fetes als representants dels treballadors que
significaran una pèrdua de condicions laborals i l’incompliment
del conveni col·lectiu. Les protestes ha coincidit amb la celebració
del Consell d’Administració del Grup ONO on VODAFONE ha
presentat una proposta vinculant de compra de la compañía. Els
treballadors d’ONO afectats són 4.000 a tota Espanya.

Quines són les raons d’aquests acomiadaments
- Una gestió empresarial nefasta.
- Un deute exorbitant per part de les administracions públiques.
El deute de la Generalitat de Catalunya vers VIMUSA és de
4.000.000 d’euros i el de l’Ajuntament de Sabadell de més de
600.000 segons fonts de l’empresa però que a nosaltres ens consta
que és molt superior.
- En definitiva impagament de les administracions, errors estructurals en la gestió del període de la bonança, amb manca de transparència i la crisi a la qual cal afegir la inexistència d’estratègia
empresarial i social.
Propostes de CCOO
- El pagament del deute de les administracions tant de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Sabadell.
- Un nou pla de viabilitat on hi hagin una auditoria de la gestió duta
fins el moment, així com un pla empresarial que li doni sortida.
- Un estudi real dels sous que en aquests moments s’estan cobrant,
així com de l’estructura de comandament. No hem d’oblidar que
no és el primer cop que els treballadors/es pacten una rebaixa salarial per una part de la seva plantilla.
- Estudiar la possibilitat de jubilacions, prejubilacions i reduccions
de jornades pactades.
- Noves funcions que puguin desenvolupar el personal fruit
d’aquest nou pla empresarial.
- Que l’Ajuntament de Sabadell assumeixi la seva responsabilitat
vers els treballadors/es i absorbeixi si és possible una part d’aquests
en places vacants i pressupostades de la plantilla municipal.
Des de CCOO exigim la retirada immediata dels acomiadaments i
que s’iniciï una negociació amb la representació dels treballadors/
es per tal de buscar solucions pactades que no signifiquin acomiadaments.

federació de serveis a la ciutadania



núm. 121 2na quinzena març 2014

Delegats del Sector Generalitat es
mobilitzen. Treballadors de la pesca
participen solidàriament i amb
reivindicacions pròpies
Davant de la Conselleria d’Agricultura delegatsi delegades del
Sector Generalitat s’han concentrar per protestar per les polítiques
antisocials i antisindicals del Departament. A la concentració han
rebut el suport, des de la seva reivindicació pròpia tal com indiquen les seves pancartes en defensa dels drets dels pescadors.
CCOO un sindicat general i de classe que fa possible les accions
solidàries i de confluència de sectors diferents.
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RETALLEN MÉS DRETS ALS COL·LECTIUS
MÉS VULNERABLES: ARA A LES DONES
QUE HAN SOFERT VIOLÈNCIA i ALS SEUS
FILLS i FILLES

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de
CCOO de Catalunya (CERES) posa en marxa
un nou servei d’informació i documentació jurídica i sindical

Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya
(CERES) ha posat en marxa un nou servei d’informació i documentació jurídica i sindical: El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical.

(SIEs) són serveis públics que neixen arrel de la “Llei 5/2008 del
dret de les dones a eradicar la violència masclista”, la qual impulsa
una xarxa d’atenció i recuperació integral. El SIE de les comarques gironines va ser el primer a Catalunya en posar-se en funcionament, en el 2005, com a model pilot per a la resta de SIEs. Els
eixos principals d’aquest projecte són:

Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari
per a dones que han sofert violència i pels seus fills i filles
Promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la
comunitat per a identificar relacions abusives, evitar la seva cronificació i garantir la presa de
consciència social per a la inadmissibilitat de les violències masclistes.
L’equip actualment està format per onze professionals de diferents
disciplines: una treballadora social, dues educadores socials per a
dones, dues psicòlogues per a
dones, una psicòloga infantil, un educador infantil, una advocada,
una inseridora laboral, direcció i administració.
Al febrer d’aquest any se’ns informa que, per raons polítiques, des
del Departament de Benestar Social i Família, es vol reestructurar
el model de SIE i entenem que precaritzen la seva funcionalitat i
el seu sentit. A partir del 1 de juliol de 2014 es prescindirà de tres
professionals (una psicòloga, un educador i una inseridora laboral).
Ens sentim obligades a informar del que suposa aquest canvi en el
model d’intervenció i les conseqüències que se’n deriven:
Afectació en la quantitat i la qualitat d’atenció a dones i els seus
fills/filles
Afectació en l’atenció de la demanda de formació, prevenció i
sensibilització comunitària en temes de violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en
queden ressentits.
Es preveu la intenció de la desaparició de l’especialització terapèutica infantil/dones i disgregació de funcionalitats. El significat
d’atenció interdisciplinar i integral desapareix.

El Butlletí és una publicació periòdica de distribució electrònica que presenta, valora i dóna accés a una selecció qualitativa
d’informacions d’interès jurídic i sindical. El document s’estructura
en els apartats següents: Estudis Jurídics, Estudis d’Interès Sindical, Jurisprudència, Laudes Arbitrals, Jornades i Seminaris, Legislació Social, Convenis Col·lectius i Enllaços.
Podeu trobar el primer número de aquest butlletí en aquest enllaç:
http://www.ccoo.cat/ceres/documents/informes/butlleti-actualitatjuridic-sindical-1.pdf

Els Dilluns del Cipri: conferència
‘El marc català de relacions
sociolaborals’, amb Josep Maria Rañé
i Joan Carles Gallego
La Fundació Cipriano García – CCOO de Catalunya realitza una
nova sessió d’Els dilluns del Cipri en la qual seguirem debatent
sobre el model de país que volem, dins del cicle “Catalunya, un
país on viure i treballar amb drets”.
Per això s’ha organitzat una conferència càrrec de Josep Maria
Rañé, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), i de Joan Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya, sota el títol: “El marc català de relacions
sociolaborals”.
Farà la presentació Dolors Llobet, secretària de Comunicació i
Xarxes Socials i portaveu de CCOO de Catalunya.
L’acte tindrà lloc el dilluns 17 de març de 2014, a les 17.00 hores,
a la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana,
16, Barcelona).

Privatització del programa d’inserció laboral. Aquesta atenció
passarà a sergestionada per una Fundació de l’entitat bancària La
Caixa.
Sobrecàrrega de les professionals esdevinguda per la supressió
d’una psicòloga i un educador, suposant una limitació del temps
d’atenció a dones i a nenes/nens.
Una vegada més, les accions polítiques actuals suposen:
MÉS VULNERABILITAT DELS RECURSOS I DRETS SOCIALS
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