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EDITORIAL

No estàs sol company, no estàs sol, a CCOO
continuem la mobilització i les propostes

Les nostres meravelles

El nostre país, fa un temps , va ser qualificat com l’oasi
català per no viure un clima polític de crispació insultant i agressiu com el que es vivia a la resta de l’estat.
Socialment Catalunya mai va ser un oasi, les contradiccions socials sempre van ser molt evidents i evidenciades. Ara bé, en aquest moment viu un dels moments de
la seva història de major agressivitat vers els treballadors i les treballadores i els seus legítims representants,
Sabem que a les patronals els hi costa una mica fer efectiu el
compliment del que està acordat en conveni, però també és
cert que d’una manera o altre acabaven fent efectiu les revaloritzacions salarials pactades, tanmateix però enguany la
patronal de logística i transport de mercaderies per carretera
de la província de Barcelona fa una interpretació força curiosa, per ells el compliment del conveni passa per congelar
salarialment i per tant no pagar els increments pactats.
Un exemple també molt evident és que ha protagonitzat la
patronal d’ambulàncies que ha hagut de tenir una sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè els
treballadors i treballadores del sector se’ls reconegui el que
està marcat en conveni que és que 2 dies són de lliure disposició i considerats temps efectiu de treball.
Podríem seguir elaborant una llarga llista, del que passa a
les empreses de mitjans de comunicació, de la situació que
viuen els companys i companyes del transport sanitari ( ambulàncies ) i que també patim el conjunt de la ciutadania.Incompliments i més incompliments, acomiadaments, tancaments, fets que demostren que la reforma laboral aprovada
amb el vist i plau de CiU, no va servir per el que ells deien
sinó per el contrari.
Tanmateix però, trobem la major agressió en les mesures
provinents del govern de la Generalitat, acomiadant treballadors, plantejant, possibles noves retallades per els empleats públics, i sense oblidar les agressions a la sanitat
pública, a l’ensenyament i als mitjans audiovisuals públics,
ens dibuixen una Catalunya en plena conflictivitat I mentre
això passa es fan algunes contractacions estratosfèriques
amb sous estratosfèrcs o es manté una presó tancada tot i
estar inaugurada això sí pagant un lloguer important per la
instal•lació .
Tot plegat ens governen, legítimament doncs van guanyar
les eleccions, per afavorir a determinats sectors socials, no
pas a la majoria encara que facin determinats plans com el
que va presentar el conseller Mena amb unes mesures que
són ineficients i inútils per reduir l’atur .

CCOO CONTINUARÀ AMB LA MOBILITZACIÓ I
LES PROPOSTES
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Manifest en defensa de les radiotelevisions públiques
Representants de CCOO en les radiotelevisions públiques, reunits a
Sevilla el 20 octubre 2011,han fet
públic un manifest a la ciutadania
en defensa d’uns mitjans de comunicació audiovisuals públics, de
qualitat i independents.

La ciutadania té dret a uns mitjans
de comunicació públics de qualitat
La ciutadania té dret a uns mitjans
de comunicació que, prestant un
servei públic, siguin garants de
les llibertats democràtiques, començant per la que recull l’article

- Garantir l’accés de manera igualitària de tots els territoris que estiguin dins l’àmbit de cada radiotelevisió, fomentant el coneixement
mutu i el respecte a les característi
ques pròpies dels altres territoris.

majoritàriament amb fons públics.
- Exigir l’existència de condicions
de treball regulades per conveni
col·lectiu per a la radiotelevisió
pública i per a les empreses amb
les que subcontractin serveis.

Les radiotelevisions públiques
pateixen l’atac dels intents de
manipulació partidista per part
dels governs central, autonòmics
i locals, així com l’atac dels mitjans de comunicació privats,
controlats per grans corporacions
i lobbies de pressió, com UTECA, que pretenen tenir via lliure
per fer negoci amb la informació,
la cultura i l’entreteniment de la
ciutadania.

- Obligar a totes les radiotelevisions, tant de titularitat pública com
privades, a les quals se’ls assigni
un ample de banda en l’espai públic
radioelèctric a uns compromisos en
matèria de programació, publicitat,
transparència en la gestió, condicions laborals dels seus treballadores i treballadores, ja emetre en uns
terminis (retornant la llicència en
cas de incomplir algun d’aquests
compromisos).

Les radiotelevisions públiques
de Múrcia, Castella-la Manxa, Astúries, Illes Balears ja han vist concretar les amenaces de privatització
dels governs de dretes d’aquestes
autonomies. Telemadrid i Radiotelevisió Valenciana viuen amb la
permanent espasa de Dàmocles de
la privatització. La manipulació informativa és constant en totes les
Televisions. La CRTVG està en
lluita contra l’acord PP-PSOE que
modifica la llei que la regula, que
deixa oberta la porta oberta a la
privatització, a l’augment del control governamental de la informació i l’acomiadament de bona part
de la seva plantilla. Les retallades
econòmics en el finançament, també en les comunitats governades
pel PSOE, amb la excusa de la crisi, ofeguen a totes les radiotelevisions i rebaixen els drets laborals
i socials dels seus treballadores i
treballadores. El PP anuncia que
si arriba al govern en les pròximes
eleccions del 20-N, promourà una
altra

- Assignar al consell audiovisual
poder sancionador,

reforma de la Llei general audiovisual que permeti la privatització
massiva de totes les radiotelevisions públiques (CRTVE, Autonòmiques i Locals). Aquesta llei,
aprovada el 2009 pel PSOE i el PP,
posava les bases del debilitament
del sector públic i la liberalització
del mercat audiovisual.

20 de la Constitució. La ràdio, la
televisió i els serveis interactius
públics han de garantir l’accés i la
participació de les ciutadanes i dels
ciutadans amb independència del
lloc on visquin i de la seva situació
econòmica. Els mitjans de comunicació públics han per tant:
- Prestar el servei públic essencial,
tenint en compte que la societat és
plural i atenent a les minories.
- Oferir programacions de qualitat,
en cooperació amb el sistema educatiu, per a la formació de la ciutadania crítica i sent focus de difusió
de les cultures.
- Subministrar informació i pensament lliure i plural, per a la formació de la opinió pública en llibertat
i en respecte a tots els grups i minories, com mitjà perquè la llibertat i
la igualtat siguin reals i efectives.
- Ser referent per a les RTV de
titularitat privada en matèria
d’informació i programació
- Vetllar per la protecció de l’arxiu
audiovisual, conservant i donant
un ús públic a les imatges i sons de
la història recent.
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- Desenvolupar i fomentar l’accés
universal a les infraestructures de
Telecomunicació en tots els seus
suports (cable, Internet, mòbils, etc
...)
- Fomentar el desenvolupament de
les creacions audiovisuals del seu
àmbit territorial (Cinema, documentals, vídeo creació, etc ...)
Perquè tot això sigui possible, les
Comissions Obreres consideren
que és necessari:
- Garantir la titularitat i la gestió
pública de les radiotelevisions

La informació, l’accés a la cultura i l’entreteniment són també
drets socials dels ciutadans, com
l’educació i la sanitat. La titularitat
de els nostres mitjans de comunicació audiovisuals ha de ser, per
tant, pública i intransferible.
Cridem als ciutadans, associacions
cíviques, moviments socials, associacions d’usuaris, sindicats, partits polítics a implicar-se i defensar
aquesta proposta en una cam-

panya ciutadana de defensa de
les radiotelevisions públiques.

- Regular i divulgar el dret
d’accés,
- Democratitzar les redaccions, Assignar els mitjans necessaris per
a la conservació i el gaudi públic
dels arxius audiovisuals.
- Fixar els percentatges de producció pròpia amb mitjans propis:
100% per als serveis informatius
i programes d’actualitat, del 85%
per a la programació de contingut
divulgatiu i més o menys del 65%
per al resta de programes.
- Proporcionar un finançament plurianual que garanteixi el present
(explotació) i el futur (inversions),
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EL NOSTRE GOVERN MENYSPREA ALS SEUS TREBALLADORS I
TREBALLADORES
Darrerament s’ha produït diferents posades en escena per part del govern
de la Generalitat, prou greu i carregades de menyspreu vers els seus treballadors i treballadores.
La primera, tot i que la pressió de CCOO i la impopularitat i les mentides
de la messura van fer recular al govern, era la de deixar al personal sense
paga extra i com exemple es posava el govern i alts càrrecs que es quedarien sense paga extra, doncs bé d’això cal saber alguna coseta
. Quan el President Mas va anunciar que ell i el seu govern no cobrarien
la paga extra i que ha abans s’havien baixat el sou un 15%, quina barra
tot plegat perquè
La rebaixa del 15% la va decretar el Govern de Madrid i l’aplicació a
Catalunya la va fer l’anterior executiu.
• Els alts càrrecs de l’estat, ministres i president inclosos no cobren pagues extres.
• La senyora Esperança Aguirre, els seus consellers i alts càrrecs de Madrid, no cobren pagues extres, tal i com ha pregonat, i fins i tot escrit amb
pintallavis als lavabos de l’Assemblea de Madrid la Senyora Comptesa
Consort.
• El lehendakari i els seus no cobren pagues extres.
• No hi ha regulació legal de les pagues extres del president i consellers
de la Generalitat
• En el pressupost de la Generalitat el salari del president figura com un
únic concepte, igual que als pressupostos de l’Estat.
• El salari del nostre president és de 144.030,12 €, extres apart, i el salari
de l’altre, (al que diuen Zapatero), és de 78.185,04 €, extres igualment
apart.
• Els nostres Honorables consellers també s’omplen les butxaques molt
més que els ministres dels altres.
L’Honorable Mas Colell ens va amenaçar, en repartir la despesa entre la
resta del personal, carregant-se la paga de desembre. Aquesta paga no és
un plus, no és un extra, ni un regalet de l’amo, és part del nostre sou, pactat, negociat i regulat legalment, i a més és bàsic perquè milers de famílies
arribin a final d’any.

El mateix dia 31 o l’1 de cada mes, tothom ha de pagar rebuts que no tenen “espera”, incloent-hi hipoteques als banquers del Govern. Per complir
les nostres obligacions de pagament, hem avançat el nostre treball i cal
que rebem el salari que ens hem anat guanyant durant un mes.
EL GOVERN NO POT JUGAR AMB ELS NOSTRES DINERS
És miserable i mesquí perdonar impostos als rics i retenir el salari als qui
no ho som.
Sembla que al final no faran efectiu el que tenien plantejat però haurem
d’estar atents no fos cas que els hi guanyi la temptació mesquina

Van trigar poc en desmentir , vaja que sí pagaran la paga extra segons la
Vicepresidenta Ortega, i no serà perquè no ho havien pensat de veritat
però entre les nostres pressions i l’escenari que se’ls obria van tirar enrere.
El segon cas ha estat la situació pel que fa als rumors de quan farien
l’ingrés de les nòmines, perquè com molt bé vàrem dir:
El salari mensual és la remuneració pel treball realitzat durant el mes, i no
se’ns paga per endavant, sinó els darrers dies.
El Govern de la Generalitat, el nostre empresari, té l’obligació de pagarnos el salari abans de final de mes.
El salari no és un regalet que se’ns fa, és la contraprestació al treball que
hem avançat treballadores i treballadors.
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CCOO valora positivament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
condemna la patronal d’ambulàncies al compliment d’aspectes del conveni
CCOO es congratula de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima la demanda interposada
per la part social contra la patronal del sector ACEA (patronal del transport sanitari), per la seva negativa al compliment
del conveni, que reconeix el dret a gaudir de 2 dies de lliure disposició com a permís retribuït i no recuperable.
En concret, en la seva sentència diu el següent: “ESTIMAR les demandes acumulades presentades pels sindicats CCOO,
UGT, USOC, declarar que els dies de permisos retribuïts en concepte de lliure disposició, contemplats en l’article 30 i)
del Conveni, han de COMPUTAR com a jornada EFECTIVA DE TREBALL als efectes d’emplenar la jornada màxima
anual fixada en el Conveni. Es CONDEMNA la patronal demandada ACEA a estar i passar per aquesta declaració, amb
TOTS els efectes que se’n derivin”.
CCOO valora molt positivament aquesta sentència, que reconeix la validesa i l’obligació del seu compliment, aspectes
recollits en el conveni que va ser signats per les parts i que han de servir per emmarcar les relacions laborals en el sector.

CCOO de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
denuncia manca de transparència i desinformació CCOO, revalida la seva majoria sindical a
en un accident laboral ocorregut en una oficina Lufthansa
d’Esparreguera
CCOO de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de
Barcelona denuncia la manca de transparència i la desinformació pels
fets ocorreguts el passat dilluns 17 d’octubre a l’oficina de recaptació
de la Diputació a Esparreguera, i que va provocar la baixa per accident
laboral d’una treballadora, així com molèsties físiques a la resta del personal.
CCOO va demanar una reunió urgent de l’òrgan competent per avui dia
26 d’octubre, però la direcció es nega a realitzar-la al•legant manca de
quòrum i no disponibilitat dels representants de l’administració.
L’organisme de recaptació de la Diputació de Barcelona acumula diversos requeriment de la Inspecció de Treball pels reiterats incompliments
de la Llei de prevenció de riscos laborals.
CCOO lamenta que, tot i el canvi de govern a la Diputació i el nomenament de nous responsables a l’ORGT, es continuï amb l’incompliment
sistemàtic de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut. Incompliment que no només afecta els treballadors i treballadores sinó
també els ciutadans i ciutadanes que acudeixen a les oficines de recaptació per a complir amb les seves obligacions tributàries.

A les eleccions sindicals a Lufthansa, CCOO ha revalidat la seva majoria
absoluta aconseguint els 5 llocs del comitè d’empresa que estaven en joc

Continua la mobilització dels treballadors
del FOGASA per la manca d’acord amb el
Ministeri
La plantilla del FOGASA continua la mobilització davant la manca d’acord amb el Ministeri de
Treball. Recordem que els treballadors i treballadores del Fons de Garantia Salarial s’estan mobilitzant per denunciar l’abandonament en què es troba l’organisme. El retard en la gestió se segueix acumulant i en molts casos se superen els 8 mesos per fer els abonaments de les prestacions
que correspon a la població protegida. El nombre d’expedients creix de manera imparable i el
Govern és incapaç de buscar les solucions necessàries per resoldre el col·lapse del FOGASA.
Cal no oblidar que en l’actualitat el Fons de Garantia Salarial acumula un retard de gairebé 80.000 expedients, que afecten més de 165.000 persones,
trigant en bastants casos més de 8 mesos a fer efectives les prestacions que s’han d’abonar amb les greus conseqüències que això té per als qui han
perdut la feina i a més l’empresa ha trencat la relació devent al treballador o treballadora salaris i indemnitzacions per acomiadament.
Però a més, la situació continua empitjorant a un ritme demolidor, les sol·licituds de prestacions a FOGASA han augmentat en els últims 9 mesos
pràcticament un 20%, sent les previsions a curt termini preocupants, ja que recullen una intensificació del nombre de sol·licituds que es tramiten, cosa
que propiciarà un retard de grans proporcions en el FOGASA, llevat que el Govern sigui capaç de comprometre les solucions de forma immediata.
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