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I EL CARRER ÉS UN CLAM...................

PROU RETALLADES
Més de 30000 el dia 18 de gener

L’AJUST NO AFAVOREIX L’OCUPACIÓ

Generar ocupació, aquest és el repte i l’objectiu fonamental
que hauríem de tenir tots i totes, perquè tenim unes de les
taxes d’atur més alta d’Europa, perquè tenim una quantitat
importantíssima de persones que no reben ja cap ajut ni
subsidi, perquè és necessari i és just.
Per generar ocupació cal que la nostra economia estigui
en situació de creixement, no pas en situació de recessió ,
qual cosa demostra que les polítiques d’ajust ni han servit
ni serviran per produir creixement ( a Portugal els continus
plans d’ajust i retallades els han dut a un estat d’important
depressió és a dir tot el contrari del que necessitem, i no
parlem ja de la situació que viuen els ciutadans grecs) .
Aquest és l’objectiu de CCOO, treballar per aconseguir
generar ocupació, però sols amb austeritat i ajust no sortim
de la crisi.

Més de 200.000 el dia 28 de gener

Cal un gran pacte per l’ocupació, ho hem dit i ho repetim i ho
repetirem perquè la situació ho requereix, perquè no podem
seguir amb mesures econòmiques que sols fan que destruir
ocupació i perquè de seguir amb aquestes polítiques patirà
la immensa majoria de la societat tal com ja està succeint.
Tanmateix però, alguns sectors empresarials, polítics i
financers prefereixen seguir amb polítiques d’ajust, amb
reformes laborals imposades que en res ajuden a la lluita
contra l’atur i amb la destrucció dels serveis públics, castigant
a la majoria, afavorint la consolidació d’una societat sense
drets amb una elit poderosa econòmica i políticament i una
gran majoria social cada vegada més empobrida i sense drets
socials i laborals.
Cal continuar treballant, continuar plantejant les nostres
propostes, negociant i arribant a acords que ens permetin
mantenir i preservar drets, i mobilitzant-nos com ho estem
fent per defensar drets socials, laborals i de ciutadania.
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Després del cessament d’activitat, Spanair farà el possible per pagar la nòmina
de gener
La companyia confia a poder fer front a
l’abonament de la totalitat de les nòmines
d’aquest mes i la situació del personal
de l’aerolínia serà determinada a partir
d’ara pel procés concursal que s’obrirà;
en aquest sentit, ha detallat que l’autoritat
competent per comunicar l’acomiadament
dels empleats en aquest cas serà el jutge
concursal.
En el moment en què la companyia entri
en concurs de creditors, s’adjudicarà un
jutge concursal al cas, que s’encarregarà de
tramitar l’extinció dels contractes per mitjà
d’un expedient de regulació d’ocupació
(ERO). Un cop resolt l’ERO, s’ informarà
de l’acomiadament oficial els treballadors i
treballadores.
CCOO sol·licitarà al jutge concursal que “s’acceleri el
màxim possible” el procés, per tal de resoldre la situació
en què es troben els treballadors, i que puguin cobrar la
prestació de l’atur.
CCOO porta anys exigint a l’empresa que els presentés un
pla de viabilitat “seriós” davant la situació “preocupant”
de la companyia, que ja havia presentat diversos ERO amb
anterioritat.
Davant d’aquestes demandes, lamentem que “mai” hem
trobat resposta per part de la Generalitat -accionista de la
companyia- davant les reivindicacions sindicals.

CCOO sol · licita la recol · locació dels
treballadors de Spanair
El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo,
ha demanat a les aerolínies que assumeixin l’activitat de
Spanair que arribin a un acord per recol · locar els 4.000
treballadors que tenen amenaçat el seu lloc de treball. Toxo
ha declarat que el sindicat està treballant per “intentar reparar
els danys provocats als treballadors per la nefasta gestió de
la Generalitat i de l’empresa” i ha mostrat el seu suport a la
plantilla

Tot i això, no esperaven que la companyia cessés la seva
activitat de la manera com ha succeït, i de fet fa tan sols
uns tres mesos enrere estavem negociant el conveni per als
auxiliars de vol, on per exemple, es va estar negociant les
condicions laborals dels auxiliars per els trajectes de llarg
recorregut, de manera que no s’augurava un tancament
sobtat.
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EN DEFENSA DE LA LÍNIA DE LA POBLA DE SEGUR

Els plans de Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe Operadora de reduir a la meitat els trens de la línia de Lleida a la Pobla
de Segur a partir de l’1 de febrer és un atemptat al dret a la mobilitat dels ciutadans de les Terres de Lleida. Des del sector
ferroviari de CCOO de Catalunya exigim a les empreses la retirada de les retallades i consensuar entre totes les parts
afectades una sortida de consens superant mesures dràstiques com les acordades.
A més dels problemes de transport que generarà als usuaris de la línia, aquesta mesura reduirà l’ocupació del personal
de trens, comercial, de manteniment ..., un cop més es posa de manifest que les retallades les pateixen, de manera cruel,
els treballadors i les treballadors i les capes menys afavorides de la societat civil, reduint el seu accés al transport públic i
destruint ocupació.
El sector públic empresarial que, en situacions de crisi com l’actual, ha de ser l’eina dinamitzadora de l’activitat econòmica,
de nou renuncia a aquesta tasca, la comesa dels seus gestors és complir fidelment les directrius de retallar de qualsevol
manera tot el que puguin, menys
els seus salaris.
Així, fem una crida als treballadors
de les empreses ferroviàries,
als usuaris de la línia i a les
associacions i organitzacions civils
de les Terres de Lleida interessades
a unir les nostres forces per
paralitzar aquesta agressió al dret
a la mobilitat de la ciutadania
i l’accés al transport públic.
Entre tots hem d’acabar amb els
romanços dels governants sobre la
manca de recursos i la necessitat
de retallades perquè l’únic que
persegueixen és desmantellar els
serveis públics.
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CCOO continua com a primer sindicat de Catalunya després de 34 anys d’eleccions
sindicals
Un cop finalitzat el procés de
major concentració d’eleccions
a les empreses, i amb dades
oficials a 31 de desembre de
2011, CCOO es confirma
novament com el primer
sindicat de Catalunya en
nombre de delegats i delegades,
i ja són 34 anys consecutius
els que CCOO se situa com el
sindicat més votat en els centres
de treball catalans.
En total han estat 56.678 els
delegats escollits a Catalunya,
que representen 1.324.124
treballadors. Del total de
delegats, 24.150 (42,61%) són
de CCOO, amb una diferència
de 785 per davant del segon
sindicat. CCOO guanya a les
demarcacions de Barcelona i
Tarragona, on hi ha més volum
de delegats a escollir, i en sectors tan importants com banca i estalvi, universitats, empreses farmacèutiques, indústries
químiques, elèctriques o el cava, entre d’altres.
Per destacar algunes empreses on CCOO guanya les eleccions trobem Nissan, Alstom, ACESA, HP, Establiments Viena,
l’Hotel Vela, el Consell General d’Aran, Correus, l’Hospital General de Catalunya, AENA, HyM, Indústria farmacèutica
Almirall, entre moltes altres. També cal destacar el fet que CCOO és el primer sindicat a la Generalitat de Catalunya.
Aquestes eleccions sindicals s’han produït en un marc de crisi econòmica, on ha tingut lloc una pèrdua important de
població assalariada i com a conseqüència s’ha reduït el nombre de delegats a escollir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SECTOR POSTAL ESTATAL DE LA
FSC HA LLENÇAT UNA INTERESSANT
CAMPANYA EN DEFENSA DEL SERVEIS
POSTAL PÚBLIC, SOTA EL LEMA “100
PROPOSTES DE CCOO PER A UN CANVI
A CORREOS”
Visiteu la web de la campanya:
http://www.ccoo-correos.es/100propuestas/
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JORNADA SOBRE POLICIA LOCAL
El passat 26 de gener, CCOO va realitzar unes jornades per avaluar i proposar un model
policial per Catalunya,
CCOO de Catalunya, conscient de la realitat econòmica i social actual, reivindica un nou model de seguritat pública amb
una única policia al territori.
La nostra proposta preveu un model en el qual participin les administracions públiques i que permeti evitar duplicitats i
ineficàcia.
CCOO considera urgent un canvi normatiu on
s’han de corregir els disbarats de l’actual model
policial amb unes lleis totalment desfasades i
fora de la realitat social d’avui en dia.
Un canvi necessari en el qual s’estableixi un
marc de debat amb participació per acordar
i consensuar una llei que ha de ser una peça
fonamental per a Catalunya i el seu futur,
i que puguem construir una policia que no
només garanteixi la seguretat ciutadana, sinó
que, a més a més, el ciutadà en tingui aquesta
percepció.
Perquè la seguretat també forma part de l’Estat
del benestar

EL SECTOR
DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL HA REALITZAT
ASSEMBLEES DE DELEGATS I DELEGADES ARREU DEL PAÍS
Els companys i companyes del Sector de l’Administració Local,
juntament amb els diferents responsables territorials, han dut a terme
diferents assemblees de delegats i delegades de l’Administració
Local, per avaluar la situació creada o que es pugui crear en els
diferents Ajuntaments i organismes depenents d’aquests, amb les
polítiques d’ajust dels governs de Catalunya i de l’Estat, aiixí com
valorar l’impacte d’algunes de les disposicions del govern central i
en concret les repercussions del RD 20/2011 sobre els convenis
col·lectius. i així mateix les propostes que s’estan discutint en el
projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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Més de 100 entitats donen suport fins ara el manifest

“EN DEFENSA DEL PATRIMONI VERD DE LA CIUTAT”
A mitjans del passat mes de desembre, la federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i el comitè d’Empresa de
Parcs i Jardins van presentar en roda de premsa un manifest elaborat conjuntament, on es denuncia el deteriorament intencionat del
verd públic de la ciutat de Barcelona i la política de privatitzacions dels serveis que presta l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
responsable del manteniment de les zones verdes de la ciutat.
El manifest denuncia la reducció continuada de la plantilla i les progressives externalitzacions dels serveis, com el manteniment dels
jocs infantils, part de la poda d’arbrat, tractaments fitosanitaris, manteniment d’infraestructures etc., el que suposa que en aquests
moments el 30% del pressupost de l’Institut està en mans de empreses privades.
Alerten els autors del manifest que amb aquestes pràctiques privatitzadores s’està tornant al model fracassat dels anys 60 i 70, quan el
manteniment del verd públic es realitzava mitjançant empreses privades que mantenien un servei degradat, amb pràctiques corruptes, i
demanen a l’Ajuntament faci una auditoria de l’estat actual dels treballs externalitzats en que fa als costos i la qualitat del serveis que
presten.
Els signants del manifest reclamen una política d’ocupació de l’espai
públic més sostenible. Ressalten igualment la necessitat d’augmentar el
patrimoni verd públic, avui del 6,6 metres quadrats per habitant, molt per
sota dels 10 metres mínims recomanats per l’OMS., reclamen es fomenti
la participació de les organitzacions veïnals en el control de la gestió del
patrimoni verd de la ciutat.
Denúncia el manifest, que l’actual política de reducció de plantilla
i la creixent externalització de serveis, s’emmarquen en les polítiques
de retallades utilitzant l’excusa de la “crisi actual”, sense explicar a la
ciutadania que la privatització és més costosa, potencia la precarietat
laboral i els guanys empresarials d’intermediaris privilegiats. Igualment
es fomenta una elit político-administrativa que només es dedica a ordenar
i posar la mà.
El manifest acaba demanant a l’administració el retorn al model de gestió directa amb personal propi que permeti realitzar els treballs
del manteniment del verd públic encomanats a Parcs i Jardins amb la qualitat que la ciutat es mereix.
Fins ara més 100 entitats s’han adherit al manifest, entre elles associacions de veïns, associacions culturals, esportives, partits polítics,
sindicats etc.
Les adhesions es poden adreçar a la federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) mail: favb@favb.cat Veure
manifest: http://favb.cat/node/634
--------------------------------------------------------------------------

El passat 26 de gener, més de 3000
treballadors de METRO i AUTOBUSOS
de Barcelona es van manifestar fins a la
Plaça Sant Jaume en rebuig de les propostes
de retallades i ajustos que poden afectar
tant a l’ocupació com a les condicions
laborals i salarials de les plantilles i també
en rebuig als increments de tarifes als
usuaris i usuàries del transport públic

companys de TMB en manifestació
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Els cossos generals de la Generalitat de Catalunya continuen la mobilització
en contra de les retallades
Demà dimecres, 1 de febrer i el divendres 3 de febrer, de 10 a 10.30 h, els treballadors i treballadores de la Generalitat de
Catalunya es concentraran a les portes dels centres de treball per mostrar el rebuig a les retallades i contribuir amb la resta de
col·lectius a la defensa d’uns serveis públics i de qualitat.

Dret a decidir: CCOO i UGT reclamen una
consulta a la ciutadania sobre les retallades
CCOO i UGT han fet pública la proposta, elevada per carta als diferents grups parlamentaris, de consulta popular, a efectuar
per part de la ciutadania el dret a decidir sobre si calen retallades o per contra incrementar impostos a qui més té, recuperar
impostos de patrimoni i successio, etc.
CCOO fa temps que està plantejant la necessitat de canviar de rumb, d’incrementar els impostos a qui més té, implementar
impostos de societats, de patrimoni i successió que gravarien la minoria de la societat de forma suficient per estalviar les
retallades a la majoria de la societat (sous, llocs de treball, increment de taxes de transport, etc.).
Davant d’aquesta proposta cal que el Govern i els diferents grups parlamentaris es pronunciïn, no es pot utilitzar el concepte
de dret a decidir sols per els que interessa al govern o quan l’interessa el govern. Des de CCOO defensem un concepte de
democràcia molt més participativa i àmplia i per això defensem el dret a decidir en un tema cabdal que afecta al conjunt de
la ciutadania no sols als empleats i les empleades del sector públic, afecta al conjunt ,doncs afectarà als serveis que es reben
i afecta al poder adquisitiu del conjunt de la ciutadania.
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BOMBERS CONTRA LES RETALLADES

El proper dia 1 de febrer, a les 16 h, està prevista
una nova reunió entre els representants sindicals
dels bombers de la Generalitat i la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
L’Administració vol aplicar al Cos de Bombers
un segon nivell de retallades, com passa amb la
resta de col·lectius especials, que ens afectaria
principalment en:
La no-incorporació de nous efectius en els propers dos anys, fet que empitjorarà la situació de manca i d’envelliment de
personal.
Introducció de canvis en la incapacitat temporal, mesura que penalitza el col·lectiu de bombers, que pateix un gran
nombre de lesions derivades del manteniment de les condicions físiques inherents a la seva professió, fora de les hores de
servei.
Incompliment del compromís amb el pas del grup C2 (antic D) al C1.
No podem acceptar que els bombers tinguem més retallades que la resta d’empleats públics. A més a més, els sindicats
presentaran una plataforma consensuada pels tres sindicats, per tal de començar a negociar uns nous acords laborals.
Durant la reunió, a partir de les 16 h, els agents del Cos de Bombers es concentraran pacíficament davant la seu del
Departament d’Interior per donar suport als seus representants.
CONCENTRACIÓ AL DEPARTAMENT D’INTERIOR
C/ DIPUTACIÓ, 355. Dimecres, dia 1 de febrer, les 16 h.

MOSSOS CONTRA LES RETALLADES
Les organitzacions sindicals amb representació al cos de Mossos d’Esquadra han convocat per el proper
dia 9 una important manifestació del col.lectiu per rebutjar les messures d’ajust i retallades socials,
laborals i salarials que preten aprovar el govern de CiU

XIULADA A FELIP PUIG
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