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NO ÉS QUE NO S’ADONIN, ÉS QUE DEFENSEN EL SEU
MODEL
Sovint hem sentit afirmacions com “sembla que el govern no
sàpiga, no s’adoni que amb aquestes mesures anem cap a un
procés de recessió econòmica”, doncs bé si ho saben i saben
perfectament que comporta la seva actuació però és el seu model
social i econòmic i la situació de fallida financera internacional
és la gran oportunitat per treballar vers el seu gran objectiu: una
societat que permeti importants acumulacions de capitals en mans
de molt pocs, sense contraparts socials i sense drets laborals o
drets molt minvats .
El que defensen, amb totes les excuses i els propagandistes de món
( privats i públics en les seves mans ) és que sols existeix aquesta
opció la de l’ajust, un ajust que permet afavorir la privatització i
importants negocis privats i la pèrdua de drets econòmics i socials
de la gran majoria. Aquest discurs es veu enfortit per un mercat
de transaccions internacional sense controls democràtics i normes,
uns mercats que alimenten i afavoreixen les polítiques ultraneoliberals que els ajuden a fer grans negocis.
Evidentment existeixen alternatives i polítiques diferents, a la
història hi ha importants exemples, sense buscar res políticament
marcat per discursos esquerranosos, ens trobem amb les polítiques
dutes a terme a EEUUA per sortir de la gran depressió dels anys 30,
unes polítiques generadores d’ocupació, d’inversions públiques
com a motor de l’economia, amb una fiscalitat molt més justa.
Tant sols amb un canvi de recepta econòmica, i que no us enganyin
l’economia es pot gestionar de manera diversa i diferent; bé tant
sols amb un canvi de recepta, amb una política diferent on es posi
en primer lloc la generació d’ocupació, la contenció de preus, la
reforma fiscal per tal que s’incrementin els ingressos ( cal que
els que més tenen, les societats, etc, paguin realment els que
correspondria de manera justa) de l’estat, i amb un control de les
transaccions financeres; tant sols així podrem començar a veure la
sortida de la situació d’una manera justa i solidària socialment, i
el que és molt important sense pèrdua de drets democràtics perquè
avui aquests, amb les polítiques ultra- neoliberals també estan
amenaçats.
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NO A LES RETALLADES
SALVEM ELS SERVEIS PÚBLICS
MANIFESTACIÓ 18 DE GENER DE 2012 A PER UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
LES 17.30 HORES DES DE LA PLAÇA SANT
MOBILITZA’T: EN DEFENSA DELS LLOCS DE
JAUME FINS AL PARLAMENT
TREBALL
Les organitzacions sindicals cridem els empleats i empleades dels
serveis públics a mobilitzar-se activament per aturar la política
de retallades pressupostàries i de personal que el govern de la
Generalitat està duent a terme i preveu incrementar en un futur
immediat, tant en els departaments de la seva titularitat com en
el conjunt dels serveis públics afectats pels pressupostos de la
Generalitat.
Considerem que aquestes retallades són un atac directe a la
qualitat dels serveis com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar,
incideixen directament en l’empitjorament de les condicions dels
seus treballadors i treballadores, deterioren la qualitat del servei i
les prestacions que ha de rebre la ciutadania. La intenció és clara:
desballestar els serveis públics, deteriorar el seu funcionament i
justificar així la seva privatització.
Aquesta política de retallades està suposant ja una pèrdua
considerable de llocs de treball i la seva continuïtat posa en perill
molts milers més. Nosaltres defensem els SERVEIS PÚBLICS DE
QUALITAT, i per aconseguir-los, les administracions han d’assumir
la seva responsabilitat i això vol dir invertir en mitjans, plantilles
suficients i ocupació de qualitat, per evitar el deteriorament dels
serveis als ciudatans i ciudatanes.
En aquest moment s’està debatent al Parlament de Catalunya la
concreció d’aquestes retallades en el projecte dels pressupostos
del 2012 i en el projecte de la llei d’acompanyament presentat pel
Govern de CIU.
El discurs oficial que tothom “ha d’ajustar-se el cinturó” és
radicalment fals, ja que és àmpliament i socialment conegut
que els culpables de la crisi, no solament no s’ajusten, sinó que
aconsegueixen beneficis més alts (mireu els resultats als medis) o,
arribat el cas, reben ajudes de tota mena.
Si no fos per la gravetat de la situació, resultaria còmic veure
com proclamen la necessitat de reduir l’estat del benestar amb
retallades, copagament i privatitzacions dels serveis públics, amb
la intenció de socialitzar les seves pèrdues.
Per això, els treballadors i les treballadores del sector públic hem
de caminar conjuntament amb la ciutadania en la defensa dels
serveis públics i dels drets socials, per tal d’impedir l`aplicació
d’aquestes polítiques que pretenen dinamitar l’Estat del Benestar.
Fem una crida a totes i tots els empleats públics i als treballadors
i ciudatans i ciudatanes en general a defensar els serveis públics
i els drets socials de la ciutadania per tal d’impedir l’aplicació
d’aquestes polítiques.
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MOBILITZA’T: EN DEFENSA DE LES TEVES
CONDICIONS DE TREBALL
MOBILITZA’T: CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS
DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS COM A
GARANTIA DE L’ESTAT DEL BENESTAR
Convoquen:

CCOO,UGT, IAC, Metges de Catalunya
USOC, SATSE, CSC, CSI-F, SATAJ
SAC,ASPEC(SPS)Secundària, USAF

..........................................................
DARRERES ACCIONS I MOBILITZACIONS D’AQUEST
MES DE GENER
9 i 10 de gener
Difusió del model de recurs preparat per CCOO
contra el no-lliurament dels vals menjador.
- Nota de Premsa:
CONVOCATÒRIA MANIFESTACIÓ 18 DE GENER
- Representants de CCOO UGT i CATAC inicien els
contactes amb els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
12 de gener
(Matí) Pitada de delegats/des de CCOO i UGT al conseller
Felip Puig a la delegació de Govern ea Lleida, en l’acte
de presa de possessió del nou comandament de la Regió
Policial de Ponent.
10-11-12 de gener
Tancament de delegats/des de Presons a la Direcció
General i a diversos centres Penitenciaris de tots els sindicats.
13 de gener
Continuen les protestes del pesonal de presons

Aixó encara no ha acabat!
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L’augment de preu dels serveis bàsics empitjora el poder
adquisitiu de les persones
L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de desembre, en l’àmbit de l’Estat, disminueix 5 dècimes fins al 2,4% de taxa
interanual, per la baixada del preu dels carburants i del tabac.
La inflació subjacent, és a dir l’estructural, que no té en compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants,
disminueix 2 dècimes, fins al 1,5%, el que posa en evidència la caiguda del consum motivada per les polítiques d’ajust i
retallada que creen atur i fan caure la demanda interna.
A Catalunya, la taxa interanual també disminueix 5 dècimes, i se situa al 2,5%, una dècima per sobre de l’IPC estatal a
causa dels preus d’alguns serveis, en especial els educatius, ja que aquí tenen més pes els centres concertats que a la resta
de l’Estat, fet que encareix els costos d’aquests serveis. Per tant una aposta per l’educació pública també tindria repercussió
positiva en la inflació catalana.
La inflació de la zona euro es redueix 2 dècimes, i se situa al 2,8%, fet que reflecteix l’empitjorament de l’economia també
en l’àmbit europeu, però que afavoreix la competitivitat de les empreses exportadores.
La inflació alta perjudica especialment treballadors i treballadores, persones amb rendes baixes i pensionistes i posa en
evidència el desequilibri en el repartiment dels costos de la crisi.
L’augment de la inflació no es correspon amb els
increments pactats en els convenis col·lectius, el
que demostra que els costos salarials no en són el
problema. Les retallades i congelacions salarials
situen més lluny la sortida de la crisi, afecten el
consum i són inútils per incrementar la competitivitat
del país que s’ha de millorar amb més formació i
innovació a les empreses.
En aquest escenari CCOO de Catalunya:
• Reclama al Govern una política de regulació i
control de preus sobretot dels que afecten els serveis
bàsics per garantir que la inflació no afecti en negatiu
la recuperació de l’economia i continuï perjudicant
les persones amb menys recursos.
• Rebutja la política de retallades i privatitzacions de
la Generalitat, perquè posa en perill la reactivació de
l’economia i posa més dificultats a les persones que
estan patint la crisi, en especial les que tenen rendes
baixes.
• Continua apostant per un acord de negociació col·lectiva que aposti per la flexibilitat interna en lloc dels acomiadaments
per resoldre els problemes de les empreses i alhora ens situï en la línia de canviar el nostre model productiu.
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DURAN LLEIDA VOL DEMANDAR A XAVIER BOSCH

Josep Antoni Duran i Lleida, ha presentat un requeriment notarial, aquesta mateixa setmana, reclamant una
rectificació, que pot acabar en una demanda civil, contra el periodista Xavier Bosch.
En una entrevista al programa Àgora de TV3, en campanya electoral el passat novembre de 2011, Bosch va fer referència
a les crítiques del candidat d’ICV-EUiA, Joan Coscubiela i d’altres dirigents d’ERC sobre l’actuació del candidat de CIU a
favor de la indústria farmacèutica. En el transcurs de l’entrevista Duran li va etzibar al periodista la frase: “Vostè està essent
còmplice d’un delicte”
La setmana anterior a l’entrevista, Duran Lleida havia declarat a “El Periodico”: “Sí, faig de lobby de la indústria farmacèutica
perquè dóna feina a molts treballadors i hi ha moltes empreses del sector a Catalunya ...”. En la crònica del dia següent
de l’entrevista, “La Vanguardia” reproduïa les seves declaracions: “Sí, he hecho de lobby y me da igual de lo que me
acusen”.
Duran Lleida exemplifica la concepció que el Govern te sobre la independència informativa a TV3. Ara, amb l’ajuda del PP,
CiU promou la reforma de la Llei de la CCMA per eliminar el requisit de majoria parlamentaria qualificada per escollir la
direcció de les empreses de la CCMA i deixar en la pràctica la decisió en mans dels partits governants.
Duran Lleida en la seva campanya electoral va fer
d’amplificador de les propostes del Partit Popular
sobre la reducció de canals i de pressupost a TVC
que, amb posterioritat, va anunciar la Presidència
del Govern de la Generalitat. Després de les
eleccions, Duran va afirmar que havia guanyat
“malgrat TV3”.

Sobre el seu paper de defensor dels lobbies només
cal recordar que l’any 2004, amb Duran Lleida
com a portaveu al Parlament espanyol, quan
l’Agencia Tributaria va incloure les SICAV en el
seu pla contra el frau fiscal, CIU va fer aprovar
al Congrés, amb els vots a favor de PP i PSOE,
una llei que li treia al Ministeri d’Hisenda les
competències sobre aquestes societats d’inversió
de grans capitals que només paguen un 1%
d’impostos.
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VAGA A IBERIA
En relació amb les properes convocatòries de vaga a Iberia dels treballadors de Terra i Tripulants de Cabina de Passatgers (TCP), els
Sectors Aeris de la UGT i CCOO volem aclarir les següents qüestions:
1. La proposta al Comitè Intercentres (òrgan unitari de
representació dels treballadors de Terra) en la reunió del
proper 17 de gener, és presentar convocatòria de vaga
de tot el personal de Terra d’Iberia, és a dir, Handling,
Càrrega, Manteniment, Sistemes, Operacions, Comercial,
etc.
2. La proposta a la representació dels TCP en el Comitè
d’Empresa de Vol (òrgan unitari de representació dels
treballadors de Vol) en la reunió del dia 20 de gener, és
presentar convocatòria de vaga de tots els TCP.
3. La proposta contempla convocar vaga indefinida de 24
hores tots els dilluns i divendres a partir del 3 de febrer
de 2012.
4. Els objectius bàsics de la vaga són:
Extensió dels actuals acords de garantia de manteniment d’ocupació, percausa de la creació d’Iberia Express, fins al 31 de desembre de
2015.
Aplicació del vigent ERO 72/01 per solucionar els problemes estructurals que puguin existir.
En aquest sentit, hem de dir que les afirmacions d’Iberia que les actuals garanties d’ocupació formen part dels convenis de Terra i TCP
en vigor no es corresponen a la realitat, ja que aquests acords, amb efectivitat fins al 31 de desembre de 2012, són pactes fora dels
convenis per afrontar les eventuals conseqüències d’una Iberia Express externa de fins a 17 avions.
La decisió d’Iberia d’externalitzar l’operació amb un nombre d’avions de fins a 40 avions o més i lligar la garantia d’ocupació en
l’empresa matriu al desmantellament dels convenis de Terra i TCP constitueix, al nostre parer, una actitud xantatgista que ens aboca a
les anunciades mobilitzacions.

T R A N S P O R T S METROPOLITANTS DE BARCELONA:
PROPOSTES DE RETALLADES I
CONFLICTE
El projecte de llei de pressuppostos de la Generalitat de
Catalunya per l’any 2012 no deixa indiferent a ningú, i
TMB és un clar exemple, des de la reducció de línies i
propostes de retallades en AUTOBUSOS ,a propostes molt
dures de retallades en METRO. Entretant als usuaris els hi
costa més la compra de títols de transports perquè això sí
ha estat incrementat.
El conflicte aqui, també està servit.
PROU RETALLADES, QUE PAGUIN ELS QUE
TENEN MÉS
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Desenes de mossos ocupen la comissaria de la plaça d’Espanya en protesta
per les retallades

Desenes de membres dels sindicats dels Mossos d’Esquadra
han ocupat aquest divendres al matí lacomissaria de la plaça
d’Espanya en protesta per les retallades al cos que preveu el
Departament d’Interior

----------------------------------------------------------------------ELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DE
L’ÀMBIT PENITENCIARI CONTINUEN DIUEN NO
A LES RETALLADES QUE ELS HI PLANTEGEN DE
CONDICIONS DE TREBALL I ECONÒMIQUES
Després de diferents reunions amb la Direcció General , del
tancament durant tres dies per part dels delegats i delegades de
les organitzacions sindicals a la seu de la Direcció General, la
situació continua sense acord, amb les posicions encara molt
allunyades i un important sentiment d’indignació front una
administració que aprofita l’avienentesa per voler retallar sobre les
retalldes i preten modificar condicions laborals, i que de manera
unilateral i irresponsablement ha trencat les negociacions amb
les organitzacions sindicals amb l’excusa de la mobilització.

EL COL·LECTIU DE BOMBERS DÓNA SUPORT A LES MESURES DE PRESSIÓ DELS TREBALLADORS DE
PRESONS I MOSSOS

Des de el Col·lectiu de Bombers de CCOO de Catalunya, recolzem totalment les mesures de pressió que estan realitzant els
nostres companys de Presons i de Mossos d’Esquadra, ja que les retallades que el govern vol dur a terme ens porten a un
carreró sense sortida, posant en perill tant la seguretat de la ciutadania com la dels propis professionals.
En el cas del Cos de Bombers, el dia 12 a la tarda els
responsables del departament d’Interior ens varen entregar
la proposta de “mesures de contenció de despesa”, que
estem valorant per poder començar la negociació el dia
18 de la setmana que ve. En aquesta reunió, veurem si els
responsables d’Interior tenen intenció d’arribar a acords o
d’imposar mesures. En cas que optin per aquesta segona
opció ens trobarem en la mateixa situació que els col·lectius
abans esmentats.
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