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EDITORIAL

Mobilitzacions en la Jornada
Mundial pel Treball Digne’2011
15.000 persones surten al carrer a Barcelona per exposar que el treball digne no
és un privilegi.

QUE FEM I ON ESTEM
D’un temps ençà, les organitzacions sindicals venim
patint una fortíssima campanya de desprestigi,
d’assetjament i de descrèdit. Uns fets què no són
baladí, formen part d’una estratègia per debilitar les
organitzacions, especialment a CCOO, que més i millor s’enfronten als seus desitjos privatitzadors i de
desmantellament de l’estat del benestar.
Tanmateix però davant de la campanya constant
que dia rere dia es materialitza a diferents mitjans
on participen tertulians i altres opinadors professionals i que d’alguna manera han anat calant entre una
part de la societat, val la pena recordar que CCOO
no ha deixat d’estar en cap moment enfrontada a
les polítiques neoliberals i les retallades socials i laborals, encapçalant una vaga general i multitud de
mobilitzacions en defensa de drets socials i laborals
, de llocs de treball, per una fiscalitat justa, contra
les clàusules hipotecàries abusives,en defensa de la
negociació col•lectiva i impulsant una ILP per fer
modificar els aspectes negatius de la reforma laboral
etc...i continuarem,
Mobilització però també fent propostes com les que
constantment realitzem sobre fiscalitat i rendes, i en
especial un gran pacte per l’ocupació i per la defensa
dels serveis públics com garantia de drets de la majoria de la ciutadania perquè per CCOO les persones
s’han de posar en primer lloc.
Segurament haviem d’haver fet més esforços comunicatius de la nostra activitat, haver adaptat abans
models d’actuació per una major adequació a la realitat social canviant, però ningú pot dir que CCOO
ha deixat de fer la seva feina , de complir la seva
obligació de defensar al conjunt de treballadors i treballadores, de defensar els drets socials i laborals, els
drets de la majoria de la ciutadania.
Per aquest motiu, per encara ens resta molt per fer,
cal continuar enfortint CCOO per enfortir la lluita
contra les polítiques neoliberals i defensar propostes
de canvi PERQUÈ AMB CCOO HI HA FUTUR
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TELEVISIÓ PÚBLICA O QUIRÒFANS ?

Contraposar la situació del servei públic sanitari o l’ensenyament
al manteniment de la televisió pública és un recurs fàcil per convèncer-nos que a la CCMA ens hem de resignar a perdre salaris,
drets laborals, llocs de treball, etc. Portat a l’extrem es qüestiona
la pròpia existència de les t elevisions autonòmiques
Darrere d’aquest argument tan populista i convincent hi ha els
mateixos interessos dels qui ambicionen reduir l’espai públic
per ampliar els seus mercats de negoci: Els retalls en la sanitat
persegueixen degradar el servei i que els usuaris recorrin a les
mútues o als hospitals privats. Els empresaris del sector de la
comunicació volen la publicitat i les audiències que avui tenen
les televisions públiques.És una estratègia global, iniciada abans
de la crisi, que ara volen aprofitar per donar un salt de gegant.
Ens diuen que, de totes totes s’ha de reduïr el dèficit de les administracions encara que els serveis públics es vegin perjudicats.

Però, d’on ve el dèficit ?
1.- Des de fa 30 anys les polítiques fiscals han anat canviant per afavorir els rics: la rebaixa o supressió d’impostos sobre les
grans fortunes, sobre els beneficis empresarials o sobre les successions patrimonials, han provocat una baixada d’ingressos que
s’ha anat compensant amb l’increment dels impostos sobre el consum (IVA) o sobre les rendes del treball (IRPF).
Tampoc no es pot oblidar el frau i l’evasió de capitals: els tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) calculen que les grans fortunes i les grans empreses espanyoles van evadir a la fiscalia més de 42.700 milions d’euros durant el 2010.
2.-La destrucció de llocs de treball, les retallades salarials i la caiguda del consum, a causa de la crisi, han provocat una baixada
d’ingressos de l’IVA i l’IRPF.
3.-Amb la crisi, ha augmentat la despesa social; subsidis d’atur, ajudes als sectors de població més precaritzats.
4.-Però el factor més influent en el termini curt han estat els ajuts milionaris, amb diners públics, als bancs i societats financeres
responsables de la crisi. Es calcula que la banca espanyola ha rebut ja 160.000 milions d’euros en ajudes, més de quatre vegades
el pressupost total de la Generalitat. Les ajudes del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) a les caixes catalanes:
UNNIM i Catalunya Caixa ja pugen a 3.900 milions d’euros, més de 10 vegades el pressupost de TV3. Els directius i gestors
d’aquests dues entitats s’han endut en retribucions 5,7 milions d’euros només en el primer semestre d’enguany.
En un context de concentració de la propietat de les televisions privades és encara més necessària la televisió pública. És una aposta
per la pluralitat, en la seva dimensió cultural, informativa i d’entreteniment, en el sentit més ampli de servei públic, malgrat el control
governamental que ara es veurà intensificat amb la reforma de la Llei de la CCMA que el promou el Govern.
La oferta de canals de radio, televisió i internet de la CCMA costen al ciutadà menys de 45 euros l’any, molt menys que comprar-se el
diari.

Com els treballadors de la sanitat, o com els mestres, nosaltres també podem dir el porten escrit a les seves pancartes:
NO SOM UNA DESPESA, SOM UNA INVERSIÓ.
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ALT RISC DE POBRESA DE LES
PERSONES ATURADES SENSE INGRESSOS
Ara més que mai, ha de posar-se en marxa la Renda Garantida
de Ciutadania com a darrer recurs econòmic que garanteixi
la subsistència de qui no té feina ni ingressos substitutius del
salari. La RMI ha de seguir essent la garantia contra l’exclusió
social i econòmica, en tant no s’implementi la RGC

Generalitat que activi un programa integral que garanteixi la subsistència de qui ha perdut la feina i no té rendes alternatives

L’atur de llarga durada i l’esgotament de prestacions i subsidis per
atur estan posant en risc de pobresa i exclusió milers de ciutadans
de Catalunya.
El mes de setembre hi havia a Catalunya 600.930 persones en atur,
un 8% més que ara fa un any. D’aquestes, casi 210.000 fa més
d’un any que van perdre la feina.
El 58,3% dels aturats perceben una prestació i quasi el 38% un
subsidi per atur. Però, més del 28% de les persones aturades no
tenen cobertura per desocupació, i la prolongació de la situació
d’atur no fa més que incrementar aquesta proporció. Des de fa
mesos, la tendència, tant de les prestacions contributives com de
les assistencials per atur, és la seva minoració. El fet que hagi
crescut la temporalitat durant l’any 2011 encara agreuja més la
situació, ja que la precarietat laboral genera insuficient protecció
futura per atur.

Per CCOO cal urgentment :

El 10%% de les llars a Catalunya es troben per sota del llindar
de la pobresa, és a dir, els seus ingressos són inferiors al 60% del
valor de la mitjana dels ingressos disponibles anuals, ja que els
seus ingressos ni tan sols assoleixen el nivell del Salari Mínim Interprofesisonal, segons l’IDESCAT. El mateix institut preveu una
taxa de risc de pobresa a Catalunya del 18,4%.

1. Implementar-se de forma immediata la RGC com a dret de ciutadania, subjectiu i exigible, com reconeix l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

Les modificacions de la RMI, poden deixar sense protecció un
important nombre de persones sense feina, per qui era el seu darrer
recurs econòmic contra la pobresa.

2. En tant no s’implementi la RGC, la RMI ha de mantenir el seu
paper de sostenir adequadament totes les persones amb els recursos
convenients per a mantenir-se.

L’anàlisi per llars ens mostra que a 87.000 llars catalanes no es
produeixen ingressos econòmics,187.100 llars tenen tots els seus
membres en edat de treballar en atur. 552.800 llars tenen un membre aturat i 452.100, almenys la meitat dels actius estan aturats.

Ha de retirar-se la reforma de la RMI que suposen condemnar a la
pobresa i l’exclusió social les persones sense feina i sense possibilitats
d’aconseuir ingressos alternatius.

Aquesta absència de rendes, sumada a l’elevat nivell d’endeutament
de les famílies, que es deu, sobretot, a l’adquisició de l’habitatge
habitual, està generant una situació crítica per a moltes famílies
que pot abocar en noves bosses de misèria.

La RGC està justificada per la Llei 13/2006, de prestacions socials de
caràcter econòmic, que defineix l’IRSC com a instrument per a valorar la situació de necessitat per a fer front a les despeses essencials.

Un cop en vigor la RGC, la RMI haurà de reforçar les tasques
d’inserció social i laboral.
3. Davant el risc de pèrdua de l’habitatge sense poder liquidar el deute, exigim que es reguli la dació en pagament, la paralització dels desnonament i el lloguer social.

Davant d’aquest escenari, en què s’està posant en risc la supervivència de les persones i famílies afectades i la cohesió social al
nostre país, des de CCOO de Catalunya exigim al Govern de la
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CCOO rebutja la contrareforma de les lleis audiovisuals de Catalunya
La reforma de les lleis audiovisuals, entre elles la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, CCMA, que promou Convergència i Unió (CiU), que ha iniciat el seu tràmit parlamentari gràcies al suport del PP,
redueix la pluralitat en els òrgans de govern, elimina a la pràctica el requisit de majories
qualificades al Parlament de Catalunya per a nomenar-los i deixa, en darrera instància,
en mans del Govern de torn, la seva composició.
L’actual reforma que pretén el govern de CIU representa una involució en la qualitat
democràtica, redueix la representativitat social dels òrgans de la CCMA (Consell
Assessor de Continguts, Consell de Govern) i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. El nou text respon a interessos partidistes que no beneficien el servei públic dels
mitjans de comunicació de Catalunya.

El 6 d’octubre es va iniciar la campanya de
mobilitzacions en el Fons de Garantia Salarial

L’Administració i el Govern renuncien a buscar solucions per al
Fons de Garantia Salarial. Milers d’expedients estan encallats i
centenars de milers de persones seguiran a l’espera que se’ls abonin les prestacions que els corresponen. CCOO, UGT i CSIF, amb
una majoria propera al cent per cent en l’organisme convoquen un
procés de mobilitzacions per a aquest mes d’octubre que culminarà amb una vaga el 27 d’octubre.
El retard que s’acumula a les oficines del Fons de Garantia Salarial
supera els 160.000 expedients i abans de finalitzar el present mes
es superarà la cota dels 200.000 tal com han denunciat CCOO fa
mesos
Les conseqüències d’això són
evidents: milers de persones,
amb salaris o indemnitzacions pendents de ser abonades
per empresesque han tancat,
seguiran esperant per cobrar
les prestacions que els corresponen en un moment especialment crític de la seva
vida laboral en haver perdut
el seu lloc de treball.

CCOO realitzarà lectures gratuïtes de
targetes de tacògraf digital als conductors
dins de la campanya internacional d’acció
en el transport per carretera
CCOO realitzarà lectures gratuïtes de targetes de tacògraf digital
als conductors en el marc de la campanya internacional d’acció
en el transport per carretera. Amb això pretenem cridar l’atenció
de treballadors i ciutadans pel control dels temps, per frenar la
deterioració de les condicions de treball dels conductors i frenar el
dúmping social i la inseguretat vial que pot portar adjunta.

CCOO considera inadmissibles les ordres donades pel Departament d’Interior en relació a
les detencions del passat 6 d’octubre a la Ciutat de la Justícia
CCOO considera inadmissibles les ordres donades des del Departament d’Interior el passat 6 d’octubre, unes ordres que en el seu
obligat compliment pels agents desplegats per part del mateix Departament va comportar la irrupció a l’interior de la Ciutat de la Justícia per efectuar la detenció de 6
ciutadans que s’havien posat a disposició de la judicatura i es trobaven a l’interior de
les instal•lacions judicials.
Reiterem la crítica i la condemna d’unes ordres inoportunes i innecessàries donades
des del Departament d’Interior, les quals provoquen situacions de rebuig ciutadà i
d’institucions i en aquest cas també de condemna per part del poder judicial. És evident que els agents veuen malmesa la seva imatge per complir unes ordres que sembla
més que persegueixin la generació de conflictivitat i crispació que no pas la seguretat
pública entesa aquesta com un servei democràtic a la ciutadania.
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