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EDITORIAL
JO VULL VOTAR
El pacte constitucional del 78 va permetre no escorar la
Constitució, en les declaracions i articulats de contingut
econòmic vers cap posició ideològica determinada, amb uns
redactats assumibles per tothom i que permetès als diferents
govens, de diferents opcions i tendències, actuar sense trencar l’esperit i la lletra de la constitució, altra tema seria llavors qui governava i en quin sentit ho feia.
Amb el pacte PP-PSOE, s’ha trencat el pacte constitucional,
doncs s’introdueix en el text ( fins ara intocable per alguns)
una opció ideològica, una visió determinada de l’economia i
del tracte del dèficit. El pacte a més en la forma que es vol
dur a terme la reforma, degrada enormement la salut democràtica d’Espanya doncs nega, de moment, la possibilitat de
referendar per la ciutadania una reforma tant important per el
conjunt de ciutadans i ciutadanes, no és una reforma de caire
tècnic, és de gran profunditat, i és per això, i encara som a
temps, que exigim un referndum que validi o no la proposta
de reforma.
Així mateix, l’acord PP-PSOE trenca el pacte constitucional
respecte a la capacitat d’autogovern.
En definitiva estem davant d’una de les agressions més importants, les darreres mesures legislatives del govern espayol
sobre contractació temporal i contracte de formació també ho
són, al conjunt de la ciutadania. Sense oblidar el govern de
CiU que tot i que critica la reforma, no per el contingut idelògic, a Catalunya aplica les mateixes receptes neoliberals com
veiem dia rera dia.
No ens podem quedar quiets, passius, resignats, i no ens
podem quedar sols en la indignació, hem d’actuar, organitzar-nos i enfrontar-nos a aquestes agressions. Volem votar,
exigim un referendum
ENTITATS SIGNANTS
DEL MANIFEST
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CONTRA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ #JO VULL VOTAR

MANIFEST UNITARI

Les organitzacions socials sotasignants acorden manifestar públi- que el President del Govern va proposar-la el 23 d’agost, es vol
cament el seu rebuig a la proposta de reforma de la Constitució
Espanyola elaborada pels responsables dels grups parlamentaris
del PSOE i del PP, demanar als diputats i senadors de tots els grups
parlamentaris que no la votin favorablement i que, en el cas que
la proposta fos aprovada, es convoqui un referèndum per a la seva
ratificació.
Considerem que pel seu contingut i pels terminis d’aplicació
aquesta reforma no ajudarà a la reducció dels actuals nivells de
dèficit públic i provocarà un deteriorament encara més greu de la
situació del teixit econòmic i social del nostre país. La reducció
del dèficit només es pot aconseguir mitjançant la promoció del
creixement econòmic i l’ocupació, una reforma fiscal equitativa i
progressiva i un rigor permanent en l’ús de la despesa pública.
Al mateix temps imposa una greu limitació a l’autonomia dels governs democràtics i a la capacitat d’autogovern pressupostari de
les diferents administracions públiques. Això afectarà greument
a la seva capacitat d’utilitzar la política pressupostària al servei
dels objectius de la política general. Motivada, suposadament, pels
atacs especulatius els deutes sobirans, la reforma introdueix en la
nostra màxima norma jurídica un factor econòmic de caràcter netament procíclic que pot arribar a impedir l’acció dels governs per
a què la nostra economia no entri, en el futur, en una recessió.
Constitueix també una amenaça permanent per a les prestacions i
institucions de l’Estat de benestar, les polítiques socials i la cooperació per al desenvolupament.
A Catalunya aquesta situació és doblement greu perquè ja arrosseguem una limitació a l’autogovern provocada per la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia, i al mateix
temps, dóna màxim rang legal a la política de retallades socials
que està duent a terme el Govern de Catalunya.
Si el contingut és rebutjable, el procediment que es va a adoptar
per a la seva aprovació és del tot inacceptable: es produirà amb la
legislatura esgotada, s’anuncia en ple període de vacances, es vol
aprovar definitivament transcorreguts només quinze dies des de

realitzar sense debat polític ni social de cap classe i, finalment,
sense que la reforma sigui sotmesa a referèndum.

Per tot això i tenint en compte que el seu contingut -la constitucionalització de l’obligació d’equilibri pressupostari i límit del deute en els comptes de les administracions públiques- és una opció

ideològica i política que, a més de ser errònia i inútil, té un caràcter
marcadament conservador, les organitzacions socials sotasignants
consideren necessari que la ciutadania expressi públicament:
1.El seu rebuig a la reforma constitucional que es proposa.
2.La petició als/les diputats/des i senadors/es que no la votin
favorablement en el tràmit parlamentari.
3.L’exigència de que si la proposta és aprovada pel Parlament
sigui sotmesa a referèndum.

Finalment, les organitzacions sotasignants criden a la ciutadania i

a les forces polítiques i socials a participar en les mobilitzacions
que es convoquin. Conscients de la necessitat de treballar per la
confluència de totes les organitzacions i plataformes que ens posicionem contra aquesta reforma de la Constitució, acorden:
1.Convocar una manifestació a la ciutat de Barcelona el proper dimarts 6 de setembre a les 18.30 h, amb sortida des de
Plaça Urquinaona, tal com es farà a d’altres capitals de l’Estat
espanyol. També es duran a terme mobilitzacions a Tarragona, Lleida i Girona.
2.Donar suport a la participació en les altres concentracions i
mobilitzacions que es convoquin aquests dies contra la reforma de la Constitució i per a la convocatòria d’un referèndum, i
en les iniciatives de diferent naturalesa que puguin sorgir com,
en particular, la recollida electrònica de signatures.
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CCOO DE CATALUNYA ALERTA QUE EL NOU DECRET DE LA
RMI CONDEMNA MOLTES PERSONES A LA POBRESA SEVERA
Després del garbuix que van provocar les Conselleries d’Empresa
i Ocupació i de Benestar i Família, el passat mes d’agost, amb el
pagament de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) i de la compareixença del passat divendres dels dos consellers al Parlament de
Catalunya, per explicar-ne els motius, dimecres es va publicar en
el DOGC el Decret 384/2001 de 30 d’agost de desplegament de la
Llei 10/1997, de 3 juliol, de la RMI, que va entrar en vigor el dia
1 de setembre.
CCOO de Catalunya denuncia la poca sensibilitat que ha tingut el
Govern de la Generalitat de Catalunya amb les persones més febles i vulnerables de la nostra societat, amb la publicació i entrada
en vigor del Decret 384/2011, de 30 d’agost de desplegament de
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la RMI, el qual no recull cap de
les recomanacions ni del CTESC ni de les entitats socials i fora de
l’Acord Estratègic.
CCOO de Catalunya denuncia la situació de desprotecció social
en què es quedaran a partir de l’1 de setembre, perquè no podran
accedir a la RMI les persones o unitats de convivència que:
No puguin acreditar 2 anys de residència continuada a Catalunya.
No hagin constituït una llar independent, com a mínim, un any
abans de la presentació de la sol·licitud (excepte les dones que han
patit violència masclista).
Durant 12 mesos anteriors a la data de la sol·licitud, hagin tingut
ingressos superiors a la prestació econòmica de la RMI que els
correspongui durant el mateix període.
Tinguin ingressos per sobre del salari mínim interprofessional
(641’40 €/mes)
Si el nucli de convivència familiar (dues o més unitats familiars
que estiguin emparentades fins a segon grau) de la persona que ho
sol·licita té altres destinataris/àries de la renda mínima (excepte
que sigui per un desnonament).
Sols tinguin una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina i que no acreditin una dificultat social o d’inserció
laboral afegides.
Es revisaran tots els expedients vigents i quan hagin de sol·licitar
la pròrroga, se’ls aplicarà els requisits d’aquest Decret.

totes aquelles persones que quedaran fora de la prestació i sense
cap ingrés, i que no puguin demostrar que estan en una situació de
pobresa severa.
L’única possibilitat
que deixa aquest
Govern per totes
les persones treballadores que no
tenen feina i han
exhaurit totes les
prestacions a que
hi tenien dret serà
la beneficència del
seu entorn proper i de la nostra societat.
Tot això ens portarà a una situació de pobresa severa de moltes
persones i unitats de convivència de la nostra societat, perquè si
no és així no podràs accedir a la RMI. Però no creiem que hi hagi
problemes per demostrar aquesta situació ja que després de 12
mesos, més el temps que es tardi per valorar la sol·licitud presentada, que pot arribar a quatre mesos, sense ingressos, la heroïcitat
serà mantenir-se amb vida i amb forces per continuar lluitant per
sobreviure.
També volem constatar que en la majoria de les famílies monoparentals són dones que tenen als seus fills i filles al seu càrrec, així
com moltes unitats de convivència en què també són elles les que
sol·liciten la RMI; per això una part molt important de les situacions de pobresa severa té rostre de dona i d’infants.
Des de CCOO de Catalunya valorem que aquestes mesures són
una altra retallada important al nostre Estat del Benestar i a les
persones més pobres i vulnerables de la nostra societat.

També volem manifestar el nostre desacord amb la reducció dels
imports dels complements; per fill/a a càrrec per discapacitat, així
com que s’hagi tret l’ajut complementari d’inserció laboral; com
també que l’import màxim de la RMI per nucli de convivència
familiar sigui de 641’40 €/mes.
Totes aquestes mesures s’apliquen des del dia 1 de setembre, però,
a la vegada, el Govern de la Generalitat no dóna cap alternativper
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La reforma constitucional posa en risc la qualitat i la supervivència dels serveis públics
La Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO considerem que la reforma de la Constitució per limitar
la despesa incidirà directament en el manteniment i qualitat dels serveis i prestacions públiques, en les polítiques
d’impuls econòmic durant la crisi i en la viabilitat d’administracions petites (sobretot els ens locals), repercutint
negativament en l’ocupació pública, la seva estabilitat i la seva professionalitat.
Aquesta limitació suposarà:
1. L’entrega del control sobre les polítiques públiques als “mercats”, ja que la incidència del cost del deute és cada
vegada més aliena a les decisions d’autoritats democràtiques, perquè els ingressos estan cada cop més vinculats a
una política fiscal europea centrada en la imposició indirecta condicionada al creixement econòmic i al consum.
Paràmetres de la gestió econòmica que, almenys en períodes de crisi, no depenen de les polítiques públiques i

condicionen les possibilitats de creixement de les economies sense valor afegit en els seus productes i serveis.
2. Que l’equilibri dels comptes públics només es produeixi, sense altres instruments, actuant sobre la despesa.
Aquestes actuacions se centren, per la rapidesa del seu impacte, en les despeses socials, en les mesures d’impuls
mitjançant inversió i, responent a les demandes efectives dels “mercats”, en la privatització del patrimoni i els
serveis públics més rendibles, com a mitjà d’equilibri dels comptes públics.
3. Que l’estructura de les nostres administracions estigui condemnada al seu incompliment, a la inacció o a la desaparició de milers de les més petites,
bàsicament ajuntaments i empreses públiques, amb escàs poder d’incidència en els seus ingressos i un conjunt d’obligacions d’alt cost.

Segueix el conflicte en el Transport Sanitari
A la vaga del Transport Sanitari Urgent, properament es pot
afegir el Transport Sanitari no Urgent si no es produeix cap
acord amb la patronal del sector

CCOO
guanya
les eleccions a
l’empresa PUJOL
i PUJOL

CCOO aconsegueix la majoria absoluta en l’elecció
del comitè d’empresa a
PUJOL i PUJOL. Els treballadors i treballadores de l’empresa han reconegut el treball i l’esforç d’aquest comitè, que fa quatre anys que intenta
negociar amb la gerència un acord que va quedar paralitzat,
per la tossuderia del màxim representant de l’empresa i
naturalment per tots els altres problemes (contractació, salut
laboral, sancions indiscriminades, calendari laboral, etc.), i
tot això amb l’assessorament de la FSC-CCOO, de les comarques de Girona.

LA REFORMA LABORAL PRECARITZA ENCARA MÉS EL NOSTRE MERCAT DE TREBALL
El mes d’agost de 2011 deixa una xifra de 584.648 persones registrades com aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que significa un increment interanual del 5,2% (28.754 aturatsi aturades registrats més que fa un any). En aquest mes d’agost l’atur català se situa per sobre de la
mitjana de l’Estat espanyol en 1,1 punts percentuals. Respecte el mes anterior s’ha donat també, un augment de l’atur del 2,4% i 13.779 persones aturades. Aquesta augment del nombre de persones aturades a Catalunya ve donada per la finalització de molts contractes temporals lligats a la temporada
d’estiu.
En aquest escenari, CCOO:
Reitera la necessitat d’un canvi de model productiu i la retirada de la reforma laboral ja ques’ha evidenciat incapaç de crear ocupació ni reduir la
precarietat laboral.
Insta els poders públics que mantinguin la RMI com a darrer ingrés econòmic que impedeix caure en la pobresa a aquelles persones qui han perdut
la feina i assegurar la protecció econòmica dels qui han esgotat les prestacions públiques per desocupació, mentres’implanta la Renda Garantida de
Ciutadania.
El Reial Decret Llei de Mesures urgents per a la promoció de l’ocupaciódels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa derequalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació,farà més precària la situació tant dels joves com dels
treballadors i treballadores eventuals,ja que facilita l’allargament de l’eventualitat.
Considera necessària una intervenció urgent de la Inspecció de Treball per aquellescol·lectius que els rescindeixen el contracte al mes d’agost i els
tornen a contractar al mes de setembre
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