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La reforma o la insaciable i injusta irracionalitat de
la cobdícia
Ja tenim aquí la tan anunciada reforma laboral, la que tant Rajoy com

Guindos anunciaven agressiva i la que Mas i Duran reclamaven per a
millor glòria de l’empresariat i del país. Una reforma que trenca les regles
del joc en les relacions laborals, envaint a través del poder polític el marc
natural de resolució del conflicte que es dóna en el món de l’empresa
i en el món del treball entre empresaris i treballadors, entre patronals i
sindicats. És tot un menyspreu als procediments democràtics: ni respecta
el dret d’informació i consulta prèvia amb els sindicats representatius, que
la llei garanteix quan es tracta de matèries de política social (com també
es fa a Europa), ni pot considerar-se el caràcter d’urgent necessitat que la
Constitució exigeix per legislar per via de reial decret. És una nova norma
laboral desequilibrada, que es decanta clarament per reforçar el poder
unilateral de l’empresari i afeblir el dels treballadors i els seus instruments
organitzatius.
És una reforma clarament inútil per crear ocupació, el principal problema
del país. Cap mesura laboral crearà ocupació si no es reactiva l’economia,
i la solució no està en el mercat de treball sinó en el sistema financer, en
el sistema fiscal, en el canvi de model productiu. No només no crearà
ocupació sinó que facilita la seva destrucció (augmenta les causes,
facilita els procediments i abarateix el cost d’acomiadar). I és una
reforma injusta, ja que elimina drets, garanties i tuteles dels treballadors
(elimina l’autorització administrativa dels expedients, nou contracte amb
possibilitat de rescissió durant un any sense indemnització, contracte a
temps parcial empitjorat...), augmenta la discrecionalitat de l’empresari
per modificar condicions de treball i fins i tot d’acomiadar (més causes
i majors facilitats per inaplicar el conveni), menysprea el valor del
diàleg social i la negociació col·lectiva, i pretén afeblir el poder de les
organitzacions representatives dels treballadors i la seva capacitat per
intervenir en defensa dels seus interessos en la negociació i la tutela de
drets.

A LLEIDA: 12 HORES PLAÇA RICARD VIÑES
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A TORTOSA: 12 HORES PLAÇA DEL CARRILET
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Aquesta reforma pretén acontentar els mercats financers, la UE, la
Merkel, els sectors mes retardataris de l’empresariat espanyol i català, i
els sectors més conservadors i ultraliberals de la política, com ha deixat
ben clar el Sr. Duran Lleida amb les seves declaracions. Però no és una
reforma que serveixi per a un país que té més de 5 milions d’aturats
(775.000 a Catalunya). Els problemes del país són en altres realitats: uns
ingressos fiscals insuficients derivats d’una baixa pressió fiscal i un alt
frau, comparant-ho amb Europa; un sistema financer que té bloquejada
la liquiditat del sistema econòmic per l’alt grau de palanquejament
dels actius immobiliaris que no pot realitzar; una estructura productiva
desequilibrada, excessivament atomitzada, poc innovadora i amb una
alta rotativitat de treballadors; un baix nivell d’inversió en R+D+I que no
impulsa la innovació de les empreses; etc.
(Del bloc d’en Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de
Catalunya)
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Declaració del Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
QUÈ PASSA AMB LA CRIATURA?

El Govern de la Generalitat, amb el suport del Partit Popular,
ha tirat endavant una nova llei de l’àmbit audiovisual
on es recull que Catalunya Ràdio i TV3 han de reduir
progressivament la seva publicitat, i, en el cas de la nostra
emissora, tendint a la desaparició. Aquesta esmena queda
recollida en la nova llei de la Corporació, i
això farà que haguem de vigilar, i molt, la
redacció del nou contracte-programa.

mesures que fan mal a la seva criatura, aquella que un dia
van crear i que, asseguren, volen cuidar molt bé. Avui, al
Parlament, el representant de CIU, Santi Vila, ha dit que ara
no és el moment de reduir la publicitat i que el finançament
mixt és imprescindible, però, i més endavant?

El Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
mostra la seva decepció perquè, finalment,
el Govern ha aprovat una mesura que deixa
tocada de mort Catalunya Ràdio. Entregar
la publicitat de la nostra emissora a mans
privades és continuar l’afebliment de la ràdio
pública catalana.

El Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
no entén com Francesc Homs podia dir al
novembre de l’any passat, al Parlament,
que el Govern vol “una Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals que sigui mirall i impuls de la nostra llengua i
de la nostra identitat com a país, que sigui un model de servei
públic, i que sigui motor de la indústria audiovisual del nostre
país”, per fer callar les veus que volen “minimitzar-los o
convertir-los en testimonials”, i, tres mesos després, aprovar
una llei amb el Partit Popular que no destaca, precisament,
pel suport als mitjans nacionals.

Amb aquesta mesura, CIU i PP fan un pas endavant per afeblir
un mitjà públic i afavorir els mitjans privats. És evident que
aquests són els grans beneficiats d’aquesta mesura. Alguns,
com els populars, no se n’amaguen i diuen al Parlament que
fan seus tots els postulats de l’Associació Catalana de Ràdio.
En altres formacions, com CIU, sorprèn que aprovin

federació de serveis a la ciutadania

A partir d’ara, el Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
continua la lluita per defensar un projecte de país. Els
treballadors del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio
continuarem treballant com fins ara perquè creiem en un
servei públic de màxima qualitat per a la societat catalana.
Tirarem endavant el projecte tot i els paranys i els obstacles
que ens vulguin posar perquè aquest és l’objectiu que es van
marcar als mitjans públics catalans en el moment de la seva
creació.

Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
Barcelona, 15 de febrer de 2012
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MANIFEST DE L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS DE TELEVISIÓ DE
CATALUNYA
Una majoria del Parlament de Catalunya va aprovar el 15 de febrer dues lleis que afectaran directament el model de la
CCMA i que la faran més vulnerable : la dels Pressupostos pel 2012 i la de reforma de la Llei de la Corporació.
Aquesta última suposarà un retorn al model governamental
de radiotelevisió pública, que deixa en mans de la majoria
de govern totes les decisions. Això tindrà incidència en
el model de la CCMA, el volum dels seus mitjans i en el
projecte de futur perquè totes les decisions estratègiques
les decidirà una majoria molt afí a grups mediàtics
privats, que avui reclamen la desaparició de la publicitat
de Catalunya Ràdio i demà reclamaran la de TV3.
Una majoria que és també la que ha aprovat la Llei de
Pressupostos.
Cal recordar que els últims 5 anys la CCMA ha perdut
més de 60 milions d’euros en ingressos per publicitat i
el 2011 ha vist retallat el pressupost per part del Govern
en 60 milions de cop per una primera reducció pressupostària. Ara, els pressupostos aprovats consagren la reducció del
finançament públic en 40 milions menys d’euros, cosa que debilitarà encara més la capacitat productiva de TV3, que ha
de competir amb un duopoli de mitjans privats d’àmbit estatal. I això significa empetitir la seva funció de servei públic
universal i de cohesió social i de normalització de la llengua i la cultura, tot plegat en mig d’un panorama mediàtic altament
dominat pels interessos de les televisions privades, de fora i d’aquí.
Aquesta austeritat ja ha suposat suprimir programes com Banda Ampla, que oferia un espai de debat proper a la ciutadania, o
que es tanquin corresponsalies a l’estranger, a Sudamèrica i al Marroc, que a part del seu gran interès informatiu contribuïen
a la integració social dels col•lectius d’immigrants majoritaris a Catalunya. Cosa que significa un empobriment de l’oferta
i de la pròpia funció de servei públic que ens demana el mateix Parlament que aprova retallar la subvenció.
Aquests pressupostos també repercuteixen directament en les nostres condicions laborals i salarials, perquè de moment
deixen en suspens aspectes socials aconseguits fa anys en la negociació col•lectiva a canvi d’increments salarials, però el
pitjor és que pretenen imposar que cada any la llei de pressupostos pugui inhabilitar qualsevol acord pres en el marc legal
de la negociació col•lectiva. I degradar les condicions de treball també comporta limitar la funció de servei públic.
Per tot plegat, l’Assemblea de Treballadors de Televisió de Catalunya vol manifestar :
- que rebutja la reforma de la llei de la CCMA aprovada al Parlament, perquè trenca el consens aconseguit ara fa quatre anys
i perquè posa en qüestió el model de servei públic de qualitat i la seva independència.
- que denuncia la retallada pressupostària perquè buidarà de contingut la televisió publica catalana provocant una baixada
d’audiència que pot convertir TV3 en una televisió residual.
- que defensa la negociació col.lectiva a la que tots els treballadors tenim dret com a eina per regular les condicions laborals
i salarials sense ingerències del govern de torn i defensarem el Conveni col•lectiu vigent que vam firmar després d’aprovar
en referendum una retallada salarial.
- que lluitarà pel manteniment de la producció pròpia i de la plantilla.
PER UNA RADIOTELEVISIÓ PÚBLICA FORTA AL SERVEI DEL PAÍS
PER UNS PRESSUPOSTOS QUE LA FACIN POSSIBLE
federació de serveis a la ciutadania
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A LA GENERALITAT LA MOBILITZACIÓ CONTINUA CONTRA LES
RETALLADES, INJUSTES, INNECESSÀRIES
CONCENTRACIÓ DAVANT DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
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VETLLA SIMBÒLICA DELS SERVEIS PÚBLICS DAVANT DEL PARLAMENT

TANCADA DE FUNCIONARIS A LLEIDA

federació de serveis a la ciutadania
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JpD creu que la reforma laboral pot agreujar la situació dels jutjats
socials
L’associació Jutges per la Democràcia (JpD) va alertar el dimarts, 14 de febrer de que la reforma laboral
aprovada pel Govern pot empitjorar la situació dels jutjats socials, al facilitar els acomiadaments procedents
per part de les empreses, el que podria ser recorregut per part dels treballadors.
Els jutjats socials estan ja “col · lapsats”.
José Luis Ramírez, portaveu de JpD, va dir a Servimedia que
“un dels efectes” de la reforma laboral pot ser que els empleats
acomiadats recorrin en aplicar l’empresari un acomiadament
procedent.
Segons Ramírez, “abans era necessària una justa causa per
acomiadar, reduir jornada o suspendre contractes. Ara no fa
falta aquesta justa causa, només cal l’al · legació que hi ha una
causa econòmica, tècnica o organitzativa”.
“Això va a facilitar l’acomiadament per part de l’empresari”,
ha assegurat aquest representant de JpD, que va afegir que “en
facilitar l’acomiadament, la traducció és que s’incrementin les
demandes davant la jurisdicció social”.

Aquest portaveu va alertar que aquesta situació pot donar-se en un context en què els jutjats socials estan ja “col · lapsats”, pel fet que
van assumir competències que abans estaven en la jurisdicció civil.
En aquest sentit, la portaveu del Consell General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, va declarar el passat mes de gener que des de l’inici
de la crisi econòmica, el setembre de 2008, s’ha produït a Espanya “el major increment de litigiositat de tota la història judicial “

NOUS RESULTATS ELECTORALS CONFIRMEN ENCARA MÉS LA VICTÒRIA DE
CCOO
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
CCOO
UGT

7 delegats i delegades
6

ORGT BARCELONA ( LABORALS)
CCOO 3 delegats i delegades
UGT 1
USO
1
federació de serveis a la ciutadania
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PRIMERES CONCENTRACIONS CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE
DESTRUEIX DRETS I AFAVOREIX ACOMIADAMENTS
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La reforma laboral és l’expressió d’un nou i greu
desequilibri entre empresaris i treballadors
La Unió Progressista d’Inspectors de Treball (UPIT) ha fet públic, el 13 de febrer, un
comunicat en què afirma que la reforma de les relacions laborals imposada pel Govern
és injusta i ineficaç, és l’expressió de un nou i greu desequilibri entre empresaris i
treballadors, que poc té a veure amb el foment de l’ocupació.
La UPIT recorda en el seu manifest que el dret del treball neix en els països civilitzats
fa més d’un segle com a instrument de l’Estat per superar unes relacions socials
injustes derivades del desequilibri existent en la relació de treball entre empresaris
i treballadors individualment considerats. En la seva arrel hi ha la convicció que el
creixement econòmic hauria de tenir com a finalitat la millora de les condicions de
vida de les persones i no la mera obtenció indiscriminada de benefici.
Així, durant molts anys, i no sense enormes esforços, s’ha avançant en el reconeixement
de drets com els d’associació, vaga, interlocució i negociació col · lectiva. I s’ha
reconegut també com a imprescindible la intervenció de l’Estat en la fixació del marc
regulador de la relació de treball. No obstant això, en les tres últimes dècades s’han
vingut imposant les tesis neoconservadores.
La crisi actual és el producte d’un procés incontrolat de globalització i internacionalització econòmica i financera en què es van
eliminar els instruments de regulació. El capital internacional (això que en diuen “els mercats”) s’ha inclinat per l’obtenció del benefici
especulatiu i imposa la reducció de la despesa social, l’aprimament injustificat del sector públic i l’agressió a les condicions de treball
dels ciutadans.
El resultat és la contracció de l’activitat productiva i l’increment desbocat de la desocupació.

Dret a decidir: CCOO i UGT reclamen
una consulta a la ciutadania sobre les
retallades

El company Manolo Diaz ens ha
deixat sobtradament, ell de ben segur
estaria al nostre costat, amb la seva
veu, animant a la lluita en defensa
dels drets socials i laborals.
No pateixis Manolo, continuarem la

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 lluita
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.

federació de serveis a la ciutadania
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El personal laboral de les AAPP pot ser acomiadat com el de les empreses
privades
L’ampliació a les Administracions Públiques (AAPP) dels continguts, extremadament perillosos, de la reforma laboral, és el començament
d’una agressió sense precedents del Govern als empleats públics. El personal laboral de les administracions General d’Estat Justícia,
local, autonòmica, ens i empreses públiques pot ser acomiadat amb el de les
empreses privades.
La reforma laboral del Govern no busca facilitar la contractació només abaratir
i facilitar l’acomiadament. I pels fets, que és el text del Reial decret llei, publicat
al BOE el 11 de febrer, i no per les paraules, els coneixem.
Les afirmacions que realitzen els membres del Govern d’Espanya, els màxims
responsables de les organitzacions empresarials i alguns partits polítics,
especialment el partit que sustenta el govern i CiU, són d’una hipocresia i
mentida que arriben a nivells inaudits.
Que el president del Govern d’Espanya hagi repetit fins a la sacietat, per
descomptat abans de les eleccions generals del 20 de novembre, que la reforma
laboral que pretenia el seu Govern no abaratiria ni facilitaria l’acomiadament,
demostra que ha perdut tota legitimitat, quan actua en contra de les seves pròpies paraules, mentint sense rubor als ciutadans i, malgrat
les seves mentides, encara no ha donat la cara.
Per als empleats públics de qualsevol de les administracions públiques (Administració de l’Estat-inclosa Justícia-, Administració Local,
Autonòmica, ens i empreses públiques), com per a la resta dels treballadors, aquesta reforma és un atac frontal, i molt perillós, a seus
drets, i d’una agressivitat no coneguda a Espanya, com a mínim, des de 1977.
En la disposició addicional segona de la reforma, s’inclou, i citem textualment:
«L’acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció del personal laboral al servei dels ens, organismes
i entitats que formen part del sector públic d’acord amb l’article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, s’efectuarà d’acord amb el que disposen els articles 51 i 52.c) de l’Estatut
dels Treballadors i les seves normes de desplegament i en el marc dels mecanismes preventius i correctius regulats en la normativa
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques.

La federació de periodistes crida a donar suport a les mobilitzacions

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) fa una crida a tots
els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació perquè
donin suport a les mobilitzacions convocades el diumenge dia 19 en
diferents ciutats espanyoles, i el 29 de febrer a la Unió Europea, per
rebutjar la reforma del mercat laboral que ha aprovat el Govern.
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