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LEGITIMITATS
Les eleccions són un important exercici democràtic, no és l’únic
però sí un de molt important doncs permet establir majories
per l’acció de govern. Tanmateix però democràcia és quelcom
més que votar cada 4 anys un parlament o qui governa un
Ajuntament, etc, Democràcia comporta una constant, ho hauria
de comportar, participació de la ciutadania en els quefers
públics i per això es fa necessari reformar el nostre sistema
per permetre major participació de la ciutadania ja sigui en
referèndums que permetin decidir qüestions tan importants i
transcendents com si cal més ajustos o més impostos als rics, o
senzillament facilitant la presentació d’Iniciatives Legislatives
Populars.

DAVANT L’ACTITUD DEL GOVERN QUE ATACA ELS
DRETS DE TREBALLADORS I TREBALLADORES
RETALLANT SALARIS, PLANTILLES I DRETS
LABORALS.
DAVANT D’UN GOVERN QUE INCREMENTA PREUS
DE TRANSPORT, AIGUA......
DAVANT D’UN GOVERN QUE ES NEGA A IMPULSAR
REFORMES FISCALS PER TAL QUE ELS QUE MÉS
TINGUIN PAGUIN MÉS.
DAVANT DEL GOVERN QUE RETALLA EN SANITAT I
EDUCACIÓ I VOL ELS SERVEIS PRIVATITZATS

MOBILITZA’T, FES SENTIR LA TEVA
VEU, CAL QUE ET SENTIN BEN FORT
DIA 20 A LES 11 A PLAÇA SANT JAUME
DIA 21 CONCENTRACIÓ DAVANT
DEL PARLAMENT A LES 17,30, NO HI
FALTIS
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La situació actual però és d’una democràcia coixa que cal
enfortir, i és en aquesta situació de debilitat democràtica que
alguns governants s’emparen ( les urnes els han legitimat
diuen) per implantar polítiques contra la gran majoria de la
societat, diuen que sols són possibles les polítiques d’ajust (
per escampar les idees ja tenen mitjans de comunicació privats
finançats amb diners públics com per exemple el grup Godó
( La Vanguardia i 8TV) i ara també controlaran els públics) que
ens porten a una recessió econòmica brutal amb una pèrdua
de capacitat adquisitiva de la gran majoria de la societat,
amb uns índex d’atur brutals, amb un desmantellament dels
serveis públics, i tot per enfortir les desigualtats socials, per
afavorir el negoci privat d’una minoria, per fer que la minoria
ara dominant sigui cada vegada més forta i ens pleguem als
seus interessos, interessos que els embolcallen de banderes i
discursos.
I mentre fan tot això en nom de la legitimitat que els ha donat
guanyar les eleccions al parlament , neguen la legitimitat que
diàriament ens guanyem les organitzacions sindicals als centres
de treball, amb eleccions sindicals, amb actuacions constants
al costat dels treballadors i treballadores, amb errades i canvis
que cal impulsar sí però amb una important legitimitat socials
contrastada. I això no és baladí, això és una opció del poder
per desmantellar el darrer dic contra les polítiques neoliberals,
unes polítiques que ja fa uns anys es van posar en pràctica
Amèrica Llatina amb el suport de les dictadures més cruentes
de la historia recent i que van suposar un empobriment brutal
del conjunt de la població.
Hi ha alternatives, fem que siguin possible, no ens quedem
mirant el que passa i lamentant-nos, mobilitzem-nos i alcem
la veu
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El dia 14 va ser una important demostració a Barcelona, Girona,
Tarragona i Lleida, ara cal incrementar la pressió al govern, contra
les retallades socials, laborals i salarials

Les retallades de drets laborals i salarials dels treballadors públics, juntament amb l’increment de presu de transport,
aigua, taxes universitàries i d’altres serveis, així com la reducció de la despesa pública en serveis i empreses essencials
per la ciutadania ( afecta directament a l’ocupació en aquestes empreses i a les condicions laborals i cumpliment
de convenis) són l’exemple del model social del govern Mas, tot per el negoci privat res de servei públic per els
ciutadans. No es tracta únicament dels sou dels treballadors públics, es tracta del model social de l’estat del benestar,
perquè proposen retallades, es neguen a perseguir el frau fiscal, es neguen a recuperar impost de successions i de
patrimoni i incrementar la fiscalitat en trams econòmics d’ingressos importants. Aqui sols paguem els que tenim
nòmina, els que encara tenim nòmina, i a més ens demanen que ens ajustem per el bé del país. Entretant segueixen
destruint ocupació, segueixen sense incentivar l’activitat econòmica i ens empobreixen cada dia més, i per això cal
incrementar la pressió social ver el govern d’en Mas que està demostrant ser la dreta del PP.
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Jiménez Villarejo i la CEAPA recullen el premi Paco Palomares a
la Defensa del Públic
La FSC-CCOO lliura el guardó en un acte que va comptar
amb la presència de dos dels membres del jurat, Carlos
Berzosa i Mirta Núñez, exrector i professora titular de la
Universitat Complutense, respectivament.
Enrique Fossoul, secretari general de la FSC-CCOO; Antonio
del Camp, secretari confederal d’Organització de CCOO, i Pepe
Gálvez, secretari de Defensa del Públic de FSC, i que va exercir de mestre de cerimònies, van representar al sindicat en el
lliurament del premi.
El que va ser fiscal anti corrupció, Carlos Jiménez Villarejo, i la Confederació Estatal d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes (CEAPA) van rebre ex aequo el premi a la Defensa del Públic en la seva segona edició, una obra gràfica al ·
legòrica del servei públic del il · lustrador Javier Olivares.
Davant d’una sala abarrotada de delegades i delegats sindicals, un emocionat Jiménez Villarejo, que va rebre el premi de
mans d’Encarna Muñoz, va agrair i va valorar el premi i va ressaltar la importància de la justícia social. Va recordar la
importància de la memòria històrica i va rescatar la figura del mort Miguel Núñez que va treballar per treure de l’oblit i de
la mentida la memòria democràtica.
També va defensar al jutge Garzón que està sent injustament atacat i el procés és “una expressió de l’extrema dreta
espanyola”. Actuació que li va permetre afirmar que “el Tribunal Suprem no és referència de res, ni de justícia, ni de servei
públic, ni de defensa de drets ciutadans ni de democràcia”.

AJORNAT CURS ATC PER AL MES DE GENER
CORREOS AJORNA L’EXAMEN
DEL CURS
D’ACREDITACIÓ
ATENCIÓ AL CLIENT PER AL MES
DE GENER
CCOO ha transmès a l’empresa els problemes que ens plantejaven
els / les treballadors / es amb l’examen del curs d’Acreditació
d’Atenció al Client, tant els referents a l’escàs temps que ha quedat
per preparar el mateix des de la publicació del llistat d’aprovats
i el lliurament de material, com la gran quantitat d’incidències
ocorregudes a causa del mal funcionament de la plataforma a
l’hora de comptabilitzar els intents de realització de la prova final
en línia
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Imminent privatització de l’empresa pública Aigües Ter
Llobregat (ATLL)
Amb 224 treballadors/es, una xarxa de 700 km, 167
dipòsits de capçalera, i 12 estacions de bombament,
ATLL té un rendiment del 95.14% i abasteix a més de
4.9 milions d’habitants.
ATLL disposa d’un patrimoni immobilitzat de
1.800 M€, infraestructures pagades amb l’aportació
econòmica de la ciutadania a través dels seus impostos,
ja sigui a través d’inversió pública de la Generalitat,
de la Unió Europea o d’ajuntaments locals.
Tot i tenir les inversions realitzades, la Generalitat
vol cedir ara la gestió d’ATLL al sector privat,
externalitzant-la per 700M€ i concedint l’amortització
al sector privat. Grups comercials com AGBAR o COMSA s’hi han mostrat interessats.
Per fer la concessió més atractiva la Generalitat valora allargar la concessió a 50 anys (en comptes de 25) i permetre que el
gestor fixi la tarifa.

CCOO forma part de la plataforma en defensa dels mitjans comunicació
públics i privats
Col·legis professionals i sindicats creen la “Plataforma
en defensa de la comunicació social” per a demanar a
l’Administració mesures contra el tancament de mitjans
públics i privats.
Davant la greu situació per la que travessa el sector periodístic
i audiovisual, tan públic com privat, els col·legis de
Periodistes i de l’Audiovisual de Catalunya, juntament amb
els sindicats CCOO, UGT, UPIFC/ Sindicat de la Imatge, i el
Sindicat de Periodistes de Catalunya, han decidit constituir
la “Plataforma en defensa de la comunicació social”.
Aquesta Plataforma té previst fer públics un Manifest adreçat
a la societat i les institucions catalanes el dimecres 21, a les 11:30h, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Rambla de Catalunya, 10 pral).
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Mesures de la Comissió Europea sobre assistència en terra a Europa
La Comissió Europea anuncia el llançament de mesures sobre
“Millors aeroports” que consta d’un document recapitulatiu
estratègic i de tres disposicions legislatives sobre franges
horàries, l’assistència en terra i el soroll. El Sector Aeri i Serveis
Turístics de CCOO ha tractat d’influenciar durant els dos
últims anys perquè la proposta final de la Comissió Europea
respongués a criteris socials de defensa de l’ocupació i
del conegut com a model espanyol de subrogació.

El Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO no ha parat
de dur a terme accions encaminades a aconseguir que la
Comissió Europea escolti les seves propostes i les vostres
posicions a l’hora de legislar respecte al handling, a
l’assistència a l’avió en terra.
És fonamental entendre que les decisions que es prenguin
respecte al handling en els aeroports van a prendre a Europa
i que és a Europa on s’ha de treballar.
Ara que la proposta de la Comissió Europea ha estat
publicada, comença el procés de codecisió amb l’enviament
de la proposta al Consell i al Parlament europeus i als 27
parlaments nacionals.
I és a Europa on CCOO ha actuat, desenvolupant una important
activitat per fer veure a tots els afectats, a tots els interessats, a
tots els que han de decidir que la sortida adequada, en el handling,
és acceptar i incloure l’anomenat model social de subrogació que
garanteix l’ocupació, que imprimeix solidesa a les empreses i que
proporciona al negoci de handling qualitat i professionalitat.

El Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO seguirà treballant fins
a aconseguir que les seves posicions siguin tingudes en compte, ja
que tenir els deures fets (conveni del sector) a nivell nacional no és
impediment per intentar que totes les i els treballadors de ground
handling a Europa tinguin amb uns estàndards socials adequats i la
més alta protecció a l’ocupació. La Comissió Europea ha proposat
un reglament que és d’aplicació a cada país membre.

Signat el I Conveni Estatal del Sector de Radiodifusió Comercial
Els sindicats CCOO i UGT i l’Associació Espanyola de Radiodifusió Comercial (AERC) van signar el I Conveni Col ·
lectiu d’Àmbit Estatal de Radiodifusió Comercial Sonora, que tindrà una validesa de quatre anys, des del 1 de gener de 2012
fins el 31 de desembre de 2015 i posa fi així a una reivindicació històrica abanderada per CCOO.
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Presentat davant la premsa l’informe “En defensa del patrimoni verd de la ciutat”.

Dimarts 13 de desembre es va realitzar una roda de premsa convocada per la FAVB, on s’ha presentat el
manifest del Comitè d’Empresa “En defensa del patrimoni verd de la ciutat” als mitjans de comunicació
presents.
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