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EDITORIAL

T’ESPEREM

EL

PROPER DIA 14 DE
DESEMBRE

A LES 17,30

A LA PLAÇA SANT JAUME
(BARCELONA)

DEMOSTRA QUE ESTÀS FART,

LEGITIMITATS
Una de les legitimitats més importants que dóna
el sistema democràtic és el resultat electoral en
unes eleccions, però no és la única existent. La
democràcia entesa com un procés de participació
en el govern, requereix de nivells de participació
i de consulta de la ciutadania molt més intens i
elevat que la simple consulta cada 4 anys. Així
mateix, el sistema democràtic que vàrem anar
construint a Espanya i Catalunya està basat, o tal
com estan les coses hem de parlar en passat, en
un sistema de contrapoders constants, Avui, en
nom de la legitimitat de les eleccions es vulnera
de manera constant el consens social sobre el
qual vàrem construir aquest incipient estat del
benestar, aquesta incipient democràcia social i de
dret que la Constitució estableix. I el més greu, es
menysprea per part dels sectors avui dominants,
els conceptes de democràcia entesa aquesta com
el govern de la majoria i per la majoria amb el
consens i la participació de la majoria.
Guanyar eleccions no legitima(menys amagant
a la ciutadania les intencions i l’abast de les
actuacions), per actuar contra el conjunt de la
societat. CCOO defensarà els drets socials,
laborals i econòmics, drets per a la majoria
de la ciutadania, negociarà fins al final sense
deixar de mobilitzar i expressar públicament
el posicionament majoritari, però cal la vostra
participació, la vostra complicitat, cal què no us
resigneu, que sigueu actius i digueu ben alt i fort
que AIXÍ NO, que guanyar eleccions no vol dir
tenir xecs en blanc.

QUE ESTÀS FARTA, DE QUE:
RETALLIN ELS TEUS DRETS,
EL TEU SALARI, DE QUE ET
PRIVATITZIN, DE QUE PUGIN
EL PREU DEL TRANSPORT, DE US ESPEREM A TOTS I
L’AIGÜA...........
TOTES, DIA 14 a les 17,30
FARTS
QUE
REDUEIXIN a la PLAÇA SANT JAUME,
IMPOSTOS A QUI MÉS TENEN AIXÍ NO, no acceptem més
retallades i menyspreus
I NO PERSEGUEIXIN EL FRAU
FISCAL
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CCOO considera un atac brutal sense precedents les mesures
presentades el 30 de novembre per la Generalitat a la Mesa
de la Funció Pública

CCOO de Catalunya considera un agressió sense precedents les mesures presentades pel Govern de la Generalitat al matí
del dimecres 30 de novembre en la Mesa General de Negociació dels empleats de la Generalitat.
Aquesta proposta comporta retallades en les condicions salarials, laborals i socials de la plantilla de l’administració catalana,
que poden fer-los retrocedir 30 anys enrere. Les mesures podrien comportar, també, retallades de plantilla, amb la finalització
de contractes del personal interí i temporal, que en el conjunt de l’administració representa el 25-30%.
CCOO considera aquests plantejaments com un atac a la negociació col·lectiva, ja que pretenen abolir acords presos en la
mesa de negociació en els darrers anys.
El sindicat vol recordar també que plou sobre mullat en aquest tema: les successives retallades i congelacions salarials
signifiquen una pèrdua acumulada del poder adquisitiu dels treballadors de l’administració catalana que pot arribar en
alguns casos al 20%. Aquestes retallades, a més, ni han servit per a reactivar l’economia ni per a crear ocupació.
Així mateix, CCOO exigeix al Govern la concreció i quantificació de les mesures plantejades el dimecres 30 de novembre
per poder fer, de manera unitària amb la resta de sindicats presents a la Mesa, una valoració acurada de les conseqüències
d’aquestes propostes.

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 71 1a quinzena de desembre 2011 mobilitzacions retallades

La sessió de la Mesa General del dia 2 finalitza de manera inusual,
l’Administració s’aixeca i marxa utilitzant com excusa unes
mobilitzacions de funcionaris. Les organitzacions sindicals fem una
declaració conjunta

El divendres al matí ( dia 2 de desembre ) es va tornat a reunir la Mesa de la funció pública de Catalunya on l’administració
ha tornat a presentar un ventall de dades incompletes. Dades que no permeten avaluar l’impacte en les plantilles i en els
salaris. Aquest posicionament no permet negociar als representants de més de 230.000 treballadors i treballadores les
mesures que vol adoptar el govern.
Els sindicats de la Mesa han demanat les dades i la concreció de les mesures. Al cap d’un parell d’hores de reunió la
Generalitat s’ha aixecat de la mesa argumentant que no negociava mentre hi hagués un conflicte obert en una de les presons
catalanes.
Els sindicats volen deixar molt clara la seva voluntat de negociar, però també destaquen que la Generalitat aprofita qualsevol
excusa per interrompre la negociació el que fa sospitar la seva poca voluntat per arribar a cap acord.

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 71 1a quinzena de desembre 2011 mobilitzacions retallades

La secció sindical de CCOO denunciava des de feia mesos la falta de direcció i irregularitats en la gestió
actual i passada de la institució pública

Acomiaden el secretari general de la Secció Sindical de CCOO al Memorial
Democràtic
El secretari general de la Secció Sindical de CCOO
del Memorial Democràtic va ser acomiadat dimarts
passat, 29 de novembre, pel director general de
Relacions Institucionals i amb el Parlament, Joan
Auladell, en nom de la presidenta del Memorial
Democràtic i vicepresidenta del Govern, Joana
Ortega. Aquest treballador des del maig del 2011, ha
patit un acomiadament presentat com a “objectiu per
causes econòmiques i organitzatives” sense cap tipus
de preavís i mentre es trobava de baixa mèdica.
En un context de retallades i agressió sense
precedents als treballadors i treballadores de la
Generalitat i als drets i llibertats sindicals, i quan ja
hi ha les primeres sentències judicials que titllen de
nuls o improcedents acomiadaments d’aquesta mena
en empreses públiques, l’acomiadament del secretari
general de CCOO al Memorial Democràtic és un abús
inadmissible que es produeix, significativament, tres
setmanes després que, com a representant sindical,
registrés una carta dirigida a la vicepresidenta del
Govern on CCOO sol•licitava formalment una
reunió i denunciava les moltes irregularitats que
pateix la plantilla del Memorial Democràtic, fruit
de la mala gestió tant dels anteriors com dels actuals
responsables polítics i gestors de la institució. Entre
d’altres temes es sol•licitava, com estableix la llei,
l’avaluació del risc psicosocial de tot el personal de
la institució. Val a dir que la plantilla pateix des de
fa mesos tot tipus d’arbitrarietats, estrés i angoixa
derivats de les incerteses polítiques que pesen sobre
el futur de la institució, de la falta de direcció, de la
inexistència d’un organigrama clar de comandament
intern i de la preceptiva relació de llocs de treball,
així com de la supressió dels complements salarials
que cobraven 27 dels 34 treballadors i de la denúncia
d’irregularitats en un recent informe de la Sindicatura de Comptes.
CCOO vol deixar clar que cap de les irregularitats comeses ni en l’etapa anterior ni en l’actual són imputables ni
responsabilitat dels treballadors i treballadores, que són els primers interessats en la seva resolució. Tampoc pressuposen
tràfic d’influències ni corrupció per part dels professionals de la institució, com insidiosament s’ha volgut presentar en
alguns mitjans de comunicació per desprestigiar la tasca del Memorial Democràtic.
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CONVENI COL.LECTIU TRANSPORTS DE MERCADERIES I
LOGÍSTICA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS SINDICALS
DE CCOO I UGT
L’assemblea de delegats i delegades sindicals del Sector de
Transports de Mercaderies i Logística de la Província de
Barcelona, que agrupa unes 1500 empreses, i a 27.500 treballadors
i treballadores, lamenta que l’actitud intransigent i sense voluntat
negociadora de la patronal hagi provocat aquest conflicte, que no
només no beneficia a les empreses del sector, sinó que perjudica
greument al conjunt de la ciutadania.

canvi en la seva actitud obstruccionista, que suposi donar resposta
a les justes reivindicacions planejades en nom nostre pels nostres
representants sindicals.

Durant tot aquest any, a banda de les demores causades per la
patronal que ens han portat, després de mesos d’intents, a sol•licitar
la mediació institucional per a constituir la Comissió Negociadora,
ens hem trobat amb la sorpresa, un cop constituïda, de que no han
realitzat ni una sola proposta a la mateixa.

De no ser així, la patronal serà l’única responsable de les molèsties
que per al conjunt de la ciutadania de la província de Barcelona,
pugui suposar la convocatòria de mobilitzacions de tota indole
inclosa, evidentment, la vaga. Dites mobilitzacions, estem segurs
pel manifestat fins ara, tindrà un seguiment massiu per part de les
treballadores i treballadors del sector.

Mentre, per part sindical, conscients de la situació, hem realitzat
diferents propostes de apropament, tant en qüestions econòmiques,
com en polítiques relacionades amb la negociació col•lectiva, la
ocupació i l’ igualtat, matèries totes elles de gran sensibilitat per
al conjunt dels treballadors i treballadores del sector, que han estat
efectuades, en bona mesura, tot seguint les disposicions del recent
Acord Interprofessional de Catalunya signat per les respectives
organitzacions patronals i sindicals.
Si les patronals manifesten que hi ha una situació difícil al
sector, cóm poden negar-se a signar un acord per a Catalunya,
que contempli una estructura de la negociació col•lectiva que
harmonitzi la mateixa, o a la creació d’un observatori sectorial
que analitzi les diferents problemàtiques del sector, propostes totes
elles emprades per la llei i d’acord amb lo signat en el AIC pels
nostres màxims representants patronals i sindicals?
Malauradament, la seva incoherència ha constituït no només en no
entrar en res, si no també en no posar ni una sola proposta a sobre
de la taula.
Vist el nul resultat, els representants sindicals de UGT i CCOO,
reunits en assemblea, emplacem a la patronal a realitzar un
profund
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CCOO i UGT continuem oberts a una negociació que millori les
condiciones laborals i empresarial de les empreses, treballadors
i treballadores del sector, present tot a les nostres nombroses
propostes.

Davant d’importància dels serveis que presta el sector a la
ciutadania, tant en l’abastament general dels aliments, a centres
com MERCABARNA, grans superfícies i similars, així com
la circulació i concentració de mercaderies de tot tipus, tant
en carreteres com CIMs, som conscients que aquesta situació
pot comportat problemes diversos que encara no essent els
treballadors i treballadores del sector els culpables, (si no també
els perjudicats), sol•licitem la major comprensió pels problemes
que aquesta actitud patronal pugui causar al conjunt de lapoblació
de la província.
La importància de trobar una solució a aquest conflicte i la gravetat
de les conseqüències que del seu manteniment sen derivaran,
ens porta a sol•licitar la implicació de l’Administració, i més
concretament del Departament d’Empresa i Ocupació a través de
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
Només una mediació que, com ja va succeir en la constitució de la
Comissió Negociadora, faci reflexionar a la patronal sobre la seva
postura, podrà evitar l’escalada d’aquest conflicte i els prejudicis
que se’n derivin.
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CCOO DEFENSA EL SERVEI PÚBLIC I ELS LLOCS DE
TREBALL
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MILERS I MILERS DE TREBALLADORS I TREBALLADORES PARTICIPEN CADA
QUATRE ANYS ALS DIFERENTS CENTRES DE TREBALL, A LES DIFERENTS
EMPRESES EN LES ELECCIONS SINDICALS, RENOVANT, ELEGINT DELEGATS I
DELEGADES, COMITÈS D’EMPRESA.
LES ELECCIONS SINDICALS JUNTAMENT AMB L’AFILIACIÓ, UNA PART
IMPORTANT DE LA NOSTRA LEGITIMITAT

DARRERS RESULTATS ELECTORALS

Polisportiu Municipal centre CCOO aconsegueix els 5 delegats del comitè d’empresa
Saba Infrastructures, CCOO aconsegueix els 3 delegats que s’elegien
Serviabertis, CCOO aconsegueix els 9 delegats del comitè d’empresa
Círculo de Lectores, CCOO aconsegueix els 9 delegats del comitè d’empresa
Institut Català de Finances, CCOO aconsegueix 4 delegats d’un comitè de 5, i UGT 1 delegat
Patronat Municipal Asil San Salvador ( El Vendrell) CCOO aconsegueix 5 delegats del comitè
d’empresa
Servicios Logísticos El Prat CCOO aconsegueix 5 delegats del comitè d’empresa
Quan hi ha qui dubta de la nostra legitimitat o posa en dubte a qui representem, CCOO deixa clar
que dia a dia, constantment renovem la representació sindical de manera democràtica als centres
de treball, a les empreses, no tothom pot dir el mateix de la seva legitimitat i representativitat.
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