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ÉS UNA OPCIÓ DE CLASSE

Declaracions de Ramon Gorriz secretari d’Acció Sindical de la
Confederació Sindical de CCOO

El Govern del PP hagi seguit la línia de l’Executiu socialista en
aprovar mesures que només agreujaran la crisi econòmica. En
declaracions a Europa Press, Ramón Górriz, ha assenyalat que la
pujada temporal de l’IRPF i l’IVA no és la política fiscal que necessita
Espanya per obtenir més ingressos, així com la congelació del salari
dels funcionaris, considerant “molt greu” que en la taula general de
les administracions públiques no s’hagi informat als sindicats que
s’anava a ampliar la jornada setmanal dels funcionaris a 37,5 hores
setmanals. “És una mala experiència per al diàleg social i bastant
greu”, ha denunciat.
Així mateix ha carregat contra la decisió del Govern de congelar
l’SMI i la Renda Bàsica d’Emancipació als joves, mesura aquesta
última que ha qualificat d ‘”atac i agressió” a la població que més
està patint l’atur.
Respecte a la retallada que es produirà en les subvencions a sindicats
i empresaris, Górriz ha assenyalat que el que es pretén és “eliminar”
l’Estat social i aprofundir en la “agressió democràtica que existeix a
Espanya”.

Les mesures preses fins ara per el nou govern espanyol, i les mesures
del govern Mas , malgrat ens ho repeteixin dia a dia per mitjà dels seus
mitjans de comunicació ( pràcticament controlen tots), no són les úniques i
possibles mesures a prendre. L’economia, és una ciència que té molt a veure
amb la societat i que té tendències i posicions diverses i contradictòries
en alguns casos, i és el posicionament ideològic dels economistes i dels
polítics que han de prendre mesures econòmiques els que fan decantar
vers a posicions d’un tipus o altre. Parlar doncs, de tecnòcrates, d’úniques
possibilitats, de que sols hi ha una opció, és enganyar descaradament,
és mentir descaradament i en el cas de Catalunya menteixen per doble
partida perquè intenten alhora desviar l’atenció del que fan en favor del
seu posicionament de classe,amb l’excusa constant (cert que hi ha un
problema de finançament però això no justifica la seva política antisocial
i neoliberal fent retallades laborals, socials i econòmiques i incrementant
preus de serveis bàsics i introduint copagament) de Madrid.
Val a dir que la deriva socioliberal del PSOE i del PSC i algun altre
partit intitul.lat com socialdemòcrata a Europa, ha fet creure a la gran
majoria de la població que, amb més o menys cruesa, sols és possible
una opció econòmica, la de les retallades per controlar el dèficit, i això
no és cert. CCOO ha presentat moltes contrapropostes, de reformes
financeres(recuperar impostos als que tenen més i que pràcticament no
paguen i defrauden molt) i model econòmic que permetrien reduir dèficit
sense retallar drets socials, econòmics i laborals. Tot és una qüestió
d’opció de classe. CCOO prioritza reformes fiscals que permetrien
recudar suficient i evitar retallar, però comportaria que tindriem
impost de societats i que els que més tenen pagarien i a més perseguint
el frau fiscal hi hauria suficient finançament per l’Estat i també per
Catalunya. Per això ,exigim un referendum, dret a decidir, si

més impostos als rics o retallades i augment tarifes dels serveis
bàsics i del transport.
Per als que formen part dels grups dominants, els que controlen i conformen
partits de la dreta política, ja sigui catalana ( CiU) o espanyola ( PP), i en
alguna mesura sectors de partits que reclamen constantment el centreesquerra, l’objectiu és clar i evident, calen polítiques basades en posicions
econòmiques de caire neoliberal per fer possible una major acumulació de
riquesa i capital per part d’aquests sectors, destruint els conceptes socials
de l’estat, desmuntant l’estat del benestar, i el que és encara més perillós,
destruint elements centrals de la nostra democràcia com és la participació
i les organitzacions socials que la defensen i defensen l’estat social i de
dret que està consagrat en la Constitució Espanyola.

Ramon Gorriz
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Cal doncs, ser actius comunicadors de que existeixen alternatives, que
hem plantejats alternatives, que el guió de la pel•lícula pot canviar en
benefici de la gran majoria de la població perquè per CCOO primer
són les persones i que per fer-ho tots i totes hem de participar per
aconseguir-ho.
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El Govern de Rajoy porta les retallades a RTVE
CCOO exigeix un
 acord per renovar i dinamitzar el servei públic de la radiotelevisió

Davant les retallades anunciades a RTVE, CCOO
torna a exigir un gran acord dels agents socials,
polítics i institucionals per renovar i dinamitzar
el sector dels mitjans de comunicació a Espanya.
Aquest sindicat considera que la precarietat laboral
existent en els mitjans de comunicació ataca la
llibertat d’opinió i de crítica i, conseqüentment,
posa en risc valors democràtics i de progrés recollits
en la Constitució.
El que no van dir en campanya electoral, què significava redimensionament
de les radiotelevisions públiques, es comença a desvetllar ara, era
“previsible”. Ja va advertir CCOO, volien reduir el pressupost del
Consorci de Radiotelevisió Espanyola (CRTVE) en 200 milions d’euros.
Fenòmens com la concentració de mitjans i la supremacia dels interessos
mercantils i d’empresa per sobre d’altres principis i drets poden donar
lloc a un escenari en el qual es configuri un erm informatiu que empobrirà
la capacitat crítica dels ciutadans i atemptar contra el seu dret a estar
informats, en un context de pluralitat informativa i respecte a les veus
discrepants.
L’ajust continuat d’ocupació i pressupost a la baixa en els mitjans de
comunicació públics camina en paral · lel amb el que estan patint altres
sectors de la producció i altres serveis públics. Només en un marc d’unitat
dels treballadors i treballadores, i del conjunt dels sindicats, és possible
trobar una sortida a aquesta situació de crisi, que amenaça amb ser
estructural en CRTVE, devaluant les condicions laborals i els continguts
informatius.
CCOO de RTVE demana que s’adoptin mesures que garanteixin
l’ocupació, la qualitat i la pluralitat imprescindibles, entre les que han
d’estar:
1 - “Promoció de la Taula sobre la situació dels mitjans”, composta
pel Govern i pels agents representatius (sindicals, professionals i
empresarials), que abordi la necessitat d’adoptar mesures públiques que
reforcin les condicions necessàries per a la viabilitat de CRTVE .
2 - Complir la Llei i el Mandat Marc amb la concreció del Contracte
Programa.
3 - La necessitat d’avançar i consolidar, un model de ràdio, televisió, i
nous serveis de comunicació, que compleixi les seves funcions de servei
públic de qualitat en la programació, i amb els drets laborals.
Panorama audiovisual
L’actual panorama normatiu audiovisual no aclareix ni consolida la
producció audiovisual a Espanya, deixant a les radiotelevisions públiques
en una situació de debilitat enfront dels operadors privats. El PSOE ha
dut a terme aquests anys una política errònia, precipitada i sense respondre
a interessos socials en el sector audiovisual, que ens ha portat a un carreró
sense sortida en la Unió Europea i no ha garantit el servei públic de la
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radiotelevisió, un dret de la ciutadania. I el PP el primer que fa és donar
una estocada a CRTVE amb aquesta reducció del pressupost, el cop de
gràcia serà quan el Tribunal de Luxemburg declari il · legal la taxa a les
“Telecos” imposada en la Llei de finançament de CRTVE, altres més de
200 milions , el panorama és desolador.
Un panorama, que amb l’excusa de la situació econòmica aprofiten
els operadors privats per seguir demanant retallades en el model de
radiotelevisió pública actual, tant autonòmica com estatal. Llavors no
seran el Govern sinó una exigència de la UE la que desmantelli CRTVE,
l’excusa utilitzada pel PSOE i que aprofitarà el PP.
La Llei General de la Comunicació audiovisual és una concessió sense
límits a les empreses privades. El desolador panorama, tant en continguts
com en ocupació, que avui patim el va advertir CCOO fa més d’un any.
Aquest sindicat va presentar esmenes que van ser rebutjades pels grans
partits al Congrés, i es ratifica en la idea que aquesta llei no serveix. Un
any i mig després el panorama ha empitjorat, el PP va a reduir el “mida de
la radiotelevisió pública”, que ja va intentar amb l’esmena que rebaixava
en 200 milions d’euros del pressupost de 2011 de CRTVE i que avui fa
realitat.
La integració / absorció d’EFE és l’única concreció que ha transcendit del
pla que el PP té per CRTVE, i en això el PSOE no li va faltar temps per
pronunciar-se a favor. El 2006 “sobràvem” 4150, les conseqüències les
coneixen bé el personal de CRTVE, se’ls va exigir sacrificis pressupostaris
l’any passat, i ara pretenen incorporar més de 1.500 amb un pressupost
menor, els comptes no surten. Tenien un pla amb Mónica Ridruejo i no es
van atrevir, el tenen ara i no ho fan públic.
Posen en qüestió drets fonamentals com la sanitat i encara més el
servei públic de radiodifusió. El programa electoral del PP parla de
redimensionament dels mitjans públics, i ja sabem el que això significa: el
que els mercats i Brussel · les dictin. Qualsevol cosa que facin s’ajustarà
al seu programa electoral, el paper que volen per les TV públiques, allò
que feia Urdaci, ja ho fa el TDT Party, què reserven per CRTVE? Aquestes
mesures aprofundiran encara més en el dèficit democràtic que patim, i
sembla que així els va molt bé.
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EL XOU GOVERNAMENTAL DE LES NÒMINES

CCOO considera que el Govern de la Generalitat s’ha vist obligat a rectificar
per l’allau de reclamacions de les persones afectades
Davant de les declaracions del conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en les quals ha demanat
disculpes pels errors comesos en el pagament
de la nòmina als treballadors públics de la
Generalitat, CCOO de Catalunya considera
que això és fruit de l’allau de reclamacions
dels afectats.
CCOO de Catalunya va elaborar un model de
reclamació perquè els empleats i empleades
públiques poguessin exigir el pagament
íntegre de la paga de Nadal. D’aquest model
se n’han lliurat a l’administració més de
100.000 còpies.
El sindicat valora positivament que el Govern
hagi rectificat, però al mateix temps li
demana que cessi del seu càrrec les persones
responsables d’aquesta mala gestió i de la nefasta interlocució amb la representació sindical. Un cop el país ha pogut comprovar
la seva ineptitud, el Govern té l’obligació de procurar interlocutors que sàpiguen què és la negociació col•lectiva i que estiguin
capacitats per gestionar la plantilla.
CCOO de Catalunya es proposa, ara, que el Govern català retiri les mesures salarials que ha presentat per al 2012. El sindicat
lamenta els neguits que han hagut de passar aquests dies els treballadors i agraeix la rapidesa i la contundència de la reacció del conjunt
d’empleats i empleades de la Generalitat amb la presentació dels recursos. Amb aquesta capacitat de resposta s’ha mostrat que CCOO
té capacitat per impedir l’agressió que el Govern té preparada per al 2012.

CCOO dóna suport i es solidaritza amb el personal del diari Público
davant el concurs de creditors
FSC-CCOO dóna suport i es solidaritza amb els 160 treballadors de
Mediapubli, empresa editora del diari Público i de la seva edició digital,
Publico.es, que ha presentat aquest matí davant els jutjats del Mercantil
de Barcelona la sol · licitud de declaració de concurs de creditors per
dificultats econòmiques.
La decisió, segons la direcció, està forçada per la greu situació econòmica
per la qual travessa l’empresa. La sol · licitud ha estat presentada
conjuntament per l’empresa filial editora del diari El Periódico de
Catalunya i de la seva edició digital.
La Federació de Serveis a la (FSC) de CCOO mostra el seu suport i
la seva solidaritat amb els 160 treballadors i treballadores que manté
Mediapubli, després de l’expedient de regulació d’ocupació que fa
poques dates va afectar a 32 treballadors i que va suposar rebaixes
salarials d’entre el 5 i el 18%.
CCOO lamenta igualment que les dificultats econòmiques posin en perill
a una de les poques capçaleres nacionals que manté una línia editorial
en defensa d’una Espanya plural i moderna, el que restringiria de forma
molt notable la concurrència de premsa escrita al nostre país.

federació de serveis a la ciutadania
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Treballadors i treballadores dels Cossos Especials de la
Generalitat es manifesten a Barcelona
Prop de 12.000 membres dels Cossos Especials de la Generalitat es van manifestar el dijous 29 de desembre de 2011 a la tarda pel centre
de Barcelona. L’objectiu era denunciar la política de retallades del Govern català.
La manifestació va començar a la Plaça Urquinaona i va finalitzar a la Plaça de Sant Jaume, i estava formada per un gran nombre de
mossos d’esquadra, bombers de la Generalitat, agents forestals i funcionaris de presons.

Treballs Aeris: compromís d’esborrany de Reial
Decret per al gener de 2012
Els sindicats més representatius, entre els quals hi ha CCOO, han aconseguit el
compromís, per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) de disposar en
el mes de gener de 2012 d’un esborrany de Reial Decret que reguli tant el salvament
marítim com l’extinció d’incendis
La necessitat de la regulació amb el Reial Decret que ha de donar pas (també compromís
d’AESA) a un increment de les inspeccions d’aeronaus i d’operadors.
Un altre compromís és convocar a les comunitats autònomes que tenen la competència
en aquesta matèria (concursos per a l’adjudicació de serveis).
Estem davant d’un compromís que s’ha de complir i que necessita d’un Reial decret adequat que resolgui els actuals problemes davant
els quals s’enfronta aquest sector.
Es tracta d’un assumpte de vital importància per als treballadors i treballadores de Treball Aeris que esperen respostes concretes que
acabin amb les vergonyoses xifres d’accidents mortals produïdes durant aquest horrible 2011.
Regulació sí, però és fonamental que la prevenció de riscos laborals s’abordi, d’una vegada per totes, per donar respostes preventives
a riscos que han de detectar a temps i que han de figurar les obligatòries avaluacions que al seu torn han de contemplar accions
preventives.
Regulació i prevenció són les respostes, són les actuacions que es necessiten i que corresponen a les administracions ia les empreses.
Que ningú es pensi que amb el compromís de Reial decret està tot resolt.
Si no s’atén a les seves peticions, els sindicats segueixen sense descartar possibles mobilitzacions.

federació de serveis a la ciutadania
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FORMACIÓ CONVENI TRANSPORT MERCADERIES BARCELONA
CONVOCATÒRIA 2011
Us informem que tenim disponibles 50 places per al curs d’accés a la
categoria d’oficial de 1a administratiu
CURS OFICIAL DE 1 ª ADMINISTRATIU

-

El procediment de recaptació

-

El procediment sancionador

-

El procediment de revisió en via administrativa

-

L’impost sobre la renda de les persones físiques

-

L’impost sobre el patrimoni

Per realitzar aquesta preinscripció heu de facilitar la documentació
següent, com més aviat millor:
- Fitxa d’inscripció emplenada (que us adjuntem)
- Fotocòpia del DNI
- Fotocòpia de la capçalera de la nòmina.

-

L’impost sobre societats

-

L’impost sobre la renda de no residents

-

L’impost sobre el valor afegit

-

L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Un cop emplenada, podeu:
- Remetre-la per correu electrònic (escanejat) a mroldan@ccoo.cat
o
- Lliurar als vostres delegats de CCOO al centre de treball perquè la facin
arribar al sector

-

L’impost sobre successions i donacions

-

Els tributs locals

-

Els imposts especials

Aquest curs és principalment per a afiliats/des, però si teniu alguna
companya o company que hi estigui interessat, encara que no ho
sigui, podeu dir-li que ompli la fitxa i que ens l’enviï amb la resta de
documentació.

MÓDUL 3 - Recursos humans

Us informem que tenim disponibles 50 places per al curs d’accés a la
categoria d’oficial de 1a administratiu (art. 37.2 del Conveni Col.lectiu
de Transport de Mercaderies de Barcelona). Aquest curs és ONLINE i
totalment gratuït.

CURS OFICIAL 1ª ADMINISTRATIU/VA
MÓDUL 1 - Comptabilitat

-

Les organitzacions en les empreses

-

El grups i la motivació

-

El lideratge

-

Reclutament i selecció

-

La formació

-

La valoració del personal i la valoració de les tasques

-

La retribució

-

La competitivitat del factor humà

-

L’adaptabilitat del factor humà

-

El conflicte organitzacional i la comunicació

-

El control social de les organitzacions

-

Conceptes fonamentals de la comptabilitat

-

La planificació comptable

-

Compres - vendes. normes de valoració

-

Els comptes de despeses:

-

Els comptes d’ingressos

-

El grup 4. creditors i deutors per operacions de tràfic:

-

El grup 5. comptes financers

MÓDUL 4 - Informàtica - Office XP

-

El grup 2. immobilitzat

-

Introducció a Office XP

-

El grup 1. finançament bàsic

-

Característiques comunes d’Office XP

-

El grup 3. existències

-

Cooperació d’aplicacions

-

La determinació del benefici

-

Word XP

-

El cicle comptable

-

Access XP

-

Excel XP

-

Office XP i Internet

-

Correu electrònic

MÓDUL 2 - Fiscalitat
-

Disposicions generals de

l’ordenament tributari

-

Els procediments tributaris.

-

Edició de documents

-

El procediment de gestió

-

Col·laboració i treball en grup

-

El procediment d’inspecció

Per més informació visiteu la web del sector www.ccoo.cat/fsc/carretera
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Aquests tipus de cursos van dirigits especialment al col·lectiu d’aturats, i son gratuïts
Curs orientat per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional per a conductors (CAP)
Aquests tipus de cursos van dirigits especialment al col·lectiu d’aturats, i son gratuïts.
Per a inscripcions: Centre de Formació AULA ACTIVA
Sant Pere Més Alt, 61-63, baixos -08003 Barcelona
Tel. 93 481 55 81 - Fax 93 302 29 53 - Correu: info@aulaactiva.net

Per més informació www.ccoo.cat/fsc/carretera

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTOR DE TRANSPORT DE MERCADERIES PER CARRETERA
RATIFICACIÓ PREACORD CONVENI COL.LECTIU PROVÍNCIA DE BARCELONA
Aquest acord, tal com es va explicar en l’Assemblea del passat divendres dia 16 de desembre, consistia en l’acceptació per les parts de
l’oferta mediadora llançada pel propi Departament, i que es la patronal ACET i les seves associades
El contingut d’aquesta oferta és la següent:
PRIMER: 2 anys de vigència de l’acord (2011 i 2012)
SEGON: Increment de 100
pendents de 2011 es pagaran abans del 31 de gener de 2012)
TERCER: Increment d’un 2% sobre les taules i l’annex II amb efectes des l’1 de juliol
del 2012.
QUART: Mantenir invariable la resta del contingut del conveni (el que implica que no es
toca ni antiguitat, ni complementació de la 1a baixa per IT)
CCOO i UGT, en un acte de responsabilitat posterior si procedia per part de l’Assemblea debatre i aclarir els dubtes existents han votat
afirmativament el contingut del preacord per una gran majoria, quedant aquest ratificat.
Tant UGT com CCOO instem a la patronal TRANSCALIT a reconsiderar la seva postura i permeti arribar a un escenari de consens
Volem agrair a tots aquells delegats i delegades que ens han estat donant suport la seva participació, i als treballadors / es del Sector la
confiança dipositada en els sindicats de classe, ja que sense la seva participació la defensa de les conquestes socials no seria possibl
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