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EDITORIAL

24 DE SETEMBRE: més de 20000
delegats i delegadesde CCOO vàrem
omplir el Palau de Vistalegre

L’acte ha suposat tota una demostració de força del
sindicalisme de classe, de CCOO

Amb nosaltres hi ha futur
El magnífic acte del passat dia 24 a Vistalegre va servir
per visualitzar la força, la capacitat, la voluntat i el compromís de CCOO, per explicitar les idees, les propostes i
les alternatives que hem plantejat i seguirem plantejant:
Un gran pacte per l’ocupació, perquè l’atur és un gravíssim problema que patim, un pacte que que inclouria
un pacte de rendes, una reforma fiscal, la reforma
del sistema financer i un acord per regular els preus
d’aliments bàsics, transport, habitatge, electricitat i
gas. Aquest pacte que defensa el sindicat busca situar
les persones, i no les estadístiques, com a primera prioritat. “La prioritat han de ser les persones, especialment
les més modestes
Sabem i podem constatar dia rere dia que volen aprofitar la crisi per desmantellar l’Estat de benestar, per
aconseguir una transferència del públic al privat, deteriorant i retallant el dret al treball i els serveis públics És
evident, que la reforma de la constitució s’ha convertit en una mena de “caixa de reclutament” perquè
diverses comunitats autònomes, les governades pel
PP i la dreta nacionalista catalana, apliquin ajustos
en sanitat i educació, i altres serveis socials, Davant
d’aquest atac frontal i sense escrúpols, CCOO proposa crear una plataforma ciutadana en defensa
dels serveis públics
Que no s’equivoqui ningú CCOO defensarà amb tots
els nostres mitjans els interessos de la gent que representem, que són la majoria de la societat. Des
de la autonomia i la independència, amb les nostres propostes, perquè per CCOO les prioritat són
les persones. Que no pensin els que constantment ens
ataquen i volen eliminar la ferma oposició que el sindicalisme de classe, CCOO, realitza a les polítiques neoliberals (que tenen com a element central aconseguir el
màxim de negoci a costa de la ciutadania), CCOO no
es resignarà mai, sempre estarà lluitant, i per això
ens cal enfortir CCOO, la millor garantia

LA RESIGNACIÓ NO ÉS UNA OPCIÓ:
LLUITA
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Jornada Mundial pel Treball Digne:
Dia 6 d’octubre, MANIFESTEM-NOS
El concepte de “treball digne”, encunyat per l’Organització Internacional del Treball (OIT), es refereix al que es realitza
respectant els convenis fonamentals proclamats per aquesta organització el 1998 -llibertat sindical, dret de vaga i negociació col·lectiva, prohibició del treball infantil i del treball forçós, i prohibició de tota forma de discriminació laboral- i que,
a més, és un treball que es realitza mitjançant un contracte, amb una remuneració justa i el dret a unes prestacions socials
bàsiques.

Mobilitzacions:
Manifestació a Barcelona: 6 d’octubre - 18.30h - Plaça Urquinaona
Manifestació a Girona: 6 d’octubre - 19.00h - Plaça Independència
Concentració a Tarragona: 6 d’octubre - 11.00h - Rambla Nova (Estàtua dels Despullats)
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CCOO es va concentrar en protesta pel malbaratament de recursos
públics que significa tenir tancat el nou centre penitenciari de Figueres
CCOO de Catalunya va convocar una concentració
de protesta el dimecres, 28 de setembre, a les 13 hores, davant les portes del nou Centre Penitenciari Puig
de les Basses (Figueres). El sindicat vol denunciar el
malbaratament de recursos públics que significa tenir
tancat el nou centre penitenciari de Figueres, a més de
repercutir directament en les condicions laborals dels
treballadors afectats.
Les retallades en el sector públic també afecten la
seguretat de les presons, ja que les càrregues de treball són cada vegada més grans. El centre penitenciari Puig de les Basses ja hauria de ser obert, però

la mala gestió fa que centenars de milers
d’euros mensuals d’inversió no serveixin
de res. Mentrestant, els sous s’abaixen i
l’entrada de nous funcionaris es retarda.

Mentre ells fan mal us i gestionen de manera
incompetent, la ciutadania pateix els seus plans
d’ajust
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CCOO denuncia que les patronals de l’atenció domiciliària aprofiten la manca de liquiditat
del govern per no signar un conveni tot i no dependre de les subvencions de la Generalitat
Impresentable i irresponsable l’actitud de les patronals del sector per la seva negativa a signar el conveni, que ha estat consensuat majoritàriament amb elles, després de dos anys de negociació.
El dia de la signatura del conveni les patronals es van negar a signar-lo. L’argument que utilitzen per justificar la seva decisió, és l’anunci
a les entitats socials per part del conseller de Benestar i Família, Josep Lluís Cleries,que la manca de liquiditat obligava al govern català
a ajornar dos mesos els pagaments a les residències concertades que tenen cura de les persones grans, discapacitats, drogodependents i
malalts mentals.
Aquesta mesura no afecta, en cap cas, de manera directa al Servei d’Atenció Domiciliària atès que és un servei que està subvencionat
per les Administracions Locals, essent per tant injustificable la decisió de les patronals de no signar el conveni.
CCOO reclamem de forma urgent la signatura del conveni, això evitarà una situació de conflictivitat del sector amb el perjudici que
lamentablement patiran treballadors, empreses i les persones que reben aquest servei. La situació de conflicte que es pugui produir serà
responsabilitat de la patronal.

CCOO a Renfe ES MOBILITZA com a
protesta pel procés de segregació i
privatització de l’àrea de Mercaderies
CCOO ha convocat i realitzat dues jornades d’aturades parcials a
Renfe en protesta pel procés en marxa per a la Segregació i Privatització de l’àrea de Mercaderies, que implica la sortida forçosa,
inicialment de 84 persones de Renfe a les quatre empreses creades,
sense que s’hagi donat als treballadors garanties completes de retorn a Renfe en el futur.
Aquest precedent és considerat per CCOO com un avís a
navegants sobre futurs projectes de privatització en altres
àrees de l’empresa (Viatgers
o Fabricació i Manteniment),
alguna cosa inadmissible en
un país que necessita serveis
públics forts i que garanteixin
determinats nivells de qualitat i seguretat als ciutadans.

La Producció Pròpia de RTVE reconeguda al
III Festival de Televisió i Ràdio
El passat 3 de setembre, al
III Festival de Televisió i
Ràdio de Vitòria-Gasteiz,
es va reconèixer com a
programa més interessant
a “LA MITAD INVISIBLE “que s’emet a La 2,
sent aquest un programa
de producció pròpia.
Els programes de producció
pròpia, s’aconsegueixen dur a terme gràcies al entusiasme, la creativitat ia la professionalitat de l’equip.
En declaracions a la premsa, el passat dilluns 19 de setembre, amb
motiu de la presentació de la programació per a la nova temporada
de la 2, Santiago González, director de TVE afirmava: tota la societat s’ha de sentir orgullosa d’aquest canal de televisió
Esperem que les declaracions del director tinguin el seu efecte
més positiu i serveixin per augmentar els recursos destinats als
programes de producció pròpia, dotant-los de major pressupost, el
suficient equip tècnic i humà i, a més, comptar amb una adequada
autopromoció per part de TVE ...

La Comissió Europea emplaçarà alguns estats al compliment de la Directiva d’ordenació del
temps de treball dels treballadors i treballadores del transport per
carretera
La Comissió Europea s’està preparant per iniciar el procediment administratiu d’infraccions
contra una sèrie d’estats membre (sense especificar-los) que no han complert la Directiva
2002/15/CE relativa a l’ordenació del temps de treball de les persones que realitzen activitats
mòbils de transport per carretera.
Actualment només 14 estats membres estan complint adequadament la Directiva 2002/15:
Bèlgica, Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia,
Lituània, Luxemburg, Països Baixos i Romania.
CCOO reclama l’apicació de la directiva europea i recorda que l’Estat espanyol ocupa un
lloc destacat en la sinistralitat a la carretera i que del total d’accidents més d’un 10% correspon a conductors professionals, i és el sector del transport el primer en víctimes mortals
superant a sectors amb alta sinistralitat com mineria, pesca i construcció.
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