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EL 1r de Maig va ser un clam contra
les polítiques neoliberals dels governs
d’Espanya i Catalunya
Les mobilitzacions contra les retallades socials i la reforma laboral
d’aquest Primer de Maig han servit per evidenciar, un cop més,
el disgust de la ciutadania envers unes polítiques d’austeritat que
penalitzen els més febles.
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EN UNA CRUÏLLA
Avui ens trobem en una cruïlla fonamental per el conjunt de
la Unió Europea i molt especialment per els països del sud i
encara més especialment per Catalunya i Espanya.
Diferents analistes, fins i tot de sectors de la dreta europea,
plantegen ja obertament la necessitat de rebaixar la pressió
sobre la disminució del dèficit en els estats membres (alguns
ho plantegen obertament i especialment per les situacions
de recessió) juntament a la necessitat de fer polítiques
d’estímul i creixement. Recentment el mateix Vicepresident
de la Comissió Europea planteja l’emissió d’Eurobonus, la
posada en marxa d’una taxa a les transaccions financeres (
Taxa Tobin) i la necessitat d’abordar polítiques de creixement
juntament amb una relaxació del pacte fiscal.
A aquests elements que plantegen sectors de la dreta política i
econòmica (alguns fins i tot també demanats per un organisme
tan poc sospitós de progressia i esquerranisme com el mateix
FMI), cal afegir nous vents polítics a Europa que tenen com
a denominador comú ( hi ha diferències evidents entre la
posició majoritària en l’esquerra grega on SYRIZA en una
segona comesa electoral pot ser primer partit, i la socialdemocràcia francesa i alemanya ) de marcar un nou full de
ruta per Europa on predomini una política de creixement i una
renegociació del pacte fiscal.
A Catalunya i Espanya la situació es veu més complicada
doncs els partits en el govern han estat màxims defensors
del dogmatisme de les polítiques d’ajust, unes polítiques
ineficaces i inútils econòmicament i profundament injustes
socialment i que han portat a l’economia espanyola i catalana
al llindar del precipici , a la destrucció total de drets i de l’estat
del benestar i a la mateixa degradació de la democràcia.
El moment que vivim és complicat i continuar el dogmatisme
que defensa Merkel pot significar el suïcidi col•lectiu d’Europa
malgrat sigui el paradís somiat per sectors de la dreta més
retrogada i d’un dogmatisme neoliberal brutal, especialment
representats en els governs de Catalunya i Espanya encara que
ara llencin cortines de fum de picabaralles.
Cal doncs fer un tomb, en el moment de la cruïlla prendre
el camí del creixement, el camí que des de bon principi
ha defensat el sindicalisme de classe, el sindicalisme que
representa CCOO i que tant criticat i atacat ha estat per part
dels mitjans de comunicació de la divisió mediàtica brunete.
Però girar el rumb no serà fàcil, cal pressionar, continuar
mobilitzant-nos sumant i sumant cada vegada més sectors
de la societat perquè hi ha alternatives perquè hi ha sortida
però amb una altra política, amb creixement, amb rigor
pressupostari però sense retallades de drets laborals i socials
i amb una reforma fiscal que comporti un model de justícia
social.
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Carta de convocatòria del 2n Congrés de la Federació de Serveis a la Ciutadania
de CCOO de Catalunya
COMBATRE LA RESIGNACIÓ,
GUANYAR EL FUTUR
1. - Els homes i dones que composem el Consell Federal de la
FSC en la reunió celebrada el 15 de maig de 2012, vam acordar
convocar el 2n Congrés de la Federació de Serveis a la Ciutadania
de CCOO de Catalunya, que es realitzarà a la ciutat de Barcelona
els dies 3 i 4 de desembre de 2012.
2. - Aquest procés s’emmarca en els processos congressuals de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Federació Estatal de
Serveis a la Ciutadania, adequant la seva convocatòria, normes i
desenvolupament a les normes congressuals de la CONC. El nombre
de delegats i delegades serà fixat en les normes congressuals de la
CONC.
Hem d’aprofitar aquest procés per renovar totes les nostres
estructures, seccions sindicals, sectors i organització territorial.
El Consell delega en el Comitè Federal perquè una vegada
conegudes les normes de la CONC, les s’adeqüi a la nostra
organització, fixant els cossos electorals de totes les nostres
estructures. Per resoldre totes aquelles qüestions congressuals, que
no afectin el procés congressual de la CONC, es constituirà una
comissió de normes, amb les funcions determinades en el Consell
Confederal de CCOO.
3. - El Comitè Federal organitzarà el procés afavorint i impulsant
la màxima participació de l’afiliació en el debat dels documents i
en l’elecció dels delegats i delegades al Congrés.
El Congrés ha de permetre la participació del conjunt de les
diversitats que conformen la nostra Federació, facilitant la seva
participació i aportacions al debat del projecte federal pel propers
quatre anys.
4. - Realitzem el Congrés en un context de profunda crisi econòmica,
la més greu viscuda al nostre país en els últims vuitanta anys.
La nostra societat pateix la terrible xacra de l’atur amb més de
800.000 aturats i aturades a Catalunya i prop dels 6 milions a
Espanya. Paral•lelament els governs de Catalunya i Espanya han
posat en pràctica polítiques profundament regressives que han
suposat la major pèrdua de drets laborals i socials de la democràcia i
encara resta per veure si aquesta preocupant situació es susceptible
d’empitjorar.
Estem davant una crisi econòmica que ha derivat cap a una greu
crisi social, política i institucional que està sent utilitzada com a
excusa per la dreta, des de l’adoctrinament ideològic, per intentar
imposar el pensament únic del neoliberalisme.
Un model autoritari al servei dels interessos d’una elit que ostenta el
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poder econòmic i que per imposar el seu pensament únic necessita
degradar els instruments democràtics que garanteixen la política
com instrument que representa els interessos de la majoria.
5. - Durant aquest període estem combatent l’atac més greu, mai
patit pels serveis públics i els seus treballadors i treballadores,.
Lluitem contra l’intent, continuat i sostingut, de desmantellar l’estat
del benestar des d’una posició ideològica basada en la reducció
obsessiva del dèficit públic, amb l’objectiu de desmantellar els
drets socials conquerits durant els últims 30 anys.
Batallem contra dues reformes laborals imposades, una pel PSOE,
una altra pel PP. Ambdues amb el suport actiu de CiU. Reformes
que tenen com a objectiu eliminar la capacitat d’intervenció del
moviment sindical en la regulació de les condicions de salari
i treball, mitjançant el desmantellament de la negociació com
l’instrument bàsic i insubstituïble en la regulació de les relacions
entre capital i treball.
La darrera reforma laboral aprovada pel Govern del PP, aclamada
CiU i la patronal, comporta la generalització de l’acomiadament
lliure, la disminució substancial de les indemnitzacions per
acomiadament i la transfererència a l’empresari de poders
pràcticament il•limitats en la determinació de les condicions de
treball i salari.
6.- Les polítiques de retallades posades en marxa pel Govern
central i el de la Generalitat, han provocat la pèrdua d’ocupació,
la disminució de salaris i la pèrdua de drets i condicions de treball
de milions de treballadors i treballadores de les administracions
públiques, d’empreses públiques i privades prestatàries de serveis
públics. Polítiques que els fets han demostrat equivocades, perquè
aguditzen encara més la crisi econòmica, retraient el consum,
generant més desocupació i allunyant la recuperació econòmica.
Han incomplert els acords i convenis col•lectius pactats i en vigor;
han menyspreat el dret a la negociació col•lectiva arruïnant la
cultura del diàleg i la concertació. Aquestes polítiques han degradat
la qualitat dels serveis públics, arribant a posar-los en qüestió, en
alguns casos qüestionant i posant en perill la seva gratuïtat i l’accés
universal als mateixos.
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7.- Vivim una campanya permanent de desprestigi, d’assetjament
i enderrocament al sindicalisme de classe per part de la dreta
econòmica, política i mediàtica. Més enllà dels errors comesos,
sobre els que haurem de reflexionar i corregir, aquesta campanya
no és casual, ni en la forma, ni en el contingut ni en el moment.
El sindicalisme de classe continua sent el principal instrument que
tenim les persones assalariades o no per defensar-nos, la eina més
útil de què disposem els treballadors i treballadores, les classes
populars, per fer front a les polítiques neoliberals impulsades pels
governs i les institucions econòmiques internacionals.
Avui, la política neoliberal vol batre el sindicalisme de classe,
neutralitzar les Comissions Obreres. Si aconseguís, suposaria
anul•lar la capacitat de resposta organitzada de la classe treballadora;
suposaria perdre la capacitat de lluita, contra les polítiques
econòmiques i socials del poder, basades en la privatització dels
serveis públics, la pèrdua de drets socials i laborals i la destrucció
de l’estat del benestar. La qual cosa suposaria una total desprotecció
dels treballadors i treballadores i de les classes populars.
8. - En el nostre 2 º Congrés haurem de debatre i acordar noves
propostes i estratègies capaces de donar resposta a la situació
actual, d’afrontar els reptes que el segle XXI ens planteja.
Haurem de definir noves estratègies que adeqüin la nostra acció
sindical als canvis generats per les noves formes d’organització del
treball, la descentralització productiva, i les reformes jurídiques,
enfortint l’organització del sindicat en l’empresa, donant-li nous i
més valors a la participació dels afiliats i afiliades en la presa de
decisions i sent més eficients en el nostre treball del dia a dia.
9. – En base a l’experiència adquirida, hem de continuar aprofundint
en un nou model organitzatiu perquè la nostra Federació sigui un
instrument encara més útil i eficaç.
Aquesta nova dimensió de l’organització interna de la Federació
haurà de centrar-se més en la nostra activitat sindical en els centres
de treball, amb els nostres afiliats i afiliades. Posant les polítiques
organitzatives al servei de l’acció sindical, al sindicalisme de
proximitat i a la gestió eficient dels nostres escassos recursos.
10. - El nostre procés congressual ha de ser un bon moment
per reflexionar sobre la necessària racionalització de la nostra
estructura organitzativa, construint les decisions sobre la base de
les prioritats del projecte sindical, assignant els recursos humans i
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econòmics atenent a aquestes prioritats, i afavorint el sindicalisme
de proximitat en els centres de treball.
11. - Els canvis tecnològics i les noves formes de comunicació
social són una oportunitat per millorar i ampliar la nostra relació
amb l’afiliació en especial i amb el conjunt de la societat en general.
Instruments que són un complement important a l’actuació dels
nostres delegats i delegades i a l’acció sindical en els centres de
treball. Han de ser una oportunitat per afavorir la participació.
12. -Són temps per reforçar en el conjunt del sindicat i especialment
en els nostres Sectors i seccions sindicals el treball sindical,
combinant equilibradament la ferma defensa dels drets i condicions
de treball derivats de la condició professional i reforçant, alhora, el
treball sindical en la defensa dels drets i condicions de vida propis
de la nostra condició de ciutadans, el que sempre hem definit com
el sindicalisme sociopolític
Avui està més clar que mai que si alguna cosa identifica el
sindicalisme de classe que defensem i practiquem és la defensa
integral dels drets dels treballadors i treballadores, especialment
aquells drets que son inherents a l’exercici de la professió en el lloc
de treball, així com a la nostra condició de ciutadans i ciutadanes.
13. - Pren especial importància en el nostre discurs sindical i en la
nostra pràctica quotidiana:
-La potenciació de l’afiliació.
-La millora de la nostra representativitat en les eleccions
sindicals.
-Millorar les nostres pràctiques de negociació col•lectiva i acció
sindical, potenciant la participació.
-Les polítiques d’igualtat, lluitant contra la discriminació al centre
de treball i potenciant la participació de les dones en el conjunt de
l’organització.
-La defensa de l’ocupació de quailitat i la lluita contra l’atur.
-La defensa i potenciació dels serveis públics.
14. - El Congrés haurà adequar la nostra proposta sindical,
especialment en el terreny de l’acció sindical i la negociació
col•lectiva, definint noves propostes que ens permetin afrontar i
contrarestar els efectes nocius de la reforma laboral, defensant i
reconquerint drets.
La resignació no forma part la cultura sindical de CCOO, per aquest
motiu continuarem lluitant, en defensa dels valors democràtics de
la nostra societat i els interessos dels treballadors i treballadores en
actiu o no, com a sindicat sociopolític que som.
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ENS HA DEIXAT LA MERCÈ
Dimecres passat va morir Mercè Serra secretària de Comunicació i Imatge de la
Federació de Serveis a la Ciutadania Estatal (FSC-CCOO), després de més de
10 mesos de tractament contra un càncer que li van detectar l’estiu passat
Mercè Serra Pullés, nascuda a Premià de Mar, va iniciar la seva activitat sindical a
l’Ajuntament de Mataró on realitzava la seva activitat professional com a policia local i on
va ser escollida delegada en les eleccions sindicals d’empleats públics, formant part també
de l’agrupació de policia local de Catalunya.
Des de sempre va ser una persona profundament compromesa sindicalment i peça clau en
la consolidació de la Federació de Serveis i Administracions Públiques (FSAP), del procés
de fusió que va donar lloc a l’actual Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC), com així
ho demostra el seu historial sindical: responsable de Finances, responsable d’Organització,
secretària general de la FSAP de Catalunya, secretària d’Organització de la FSAP Estatal
i actualment secretària de Comunicació de la FSC Estatal.
Al Congrés constituent que aquesta nova federació va celebrar al Fòrum de Barcelona els
dies 5 i 6 de març de 2009, Mercè Serra va ser escollida per a la Comissió Executiva de
la FSC Estatal. Un congrés en el qual ella va posar molt perquè fos especial doncs, com
a secetària d’Organització de la FSAP Estatal, es va encarregar de la seva organització i,
sobretot, de l’acte d’inauguració que donaria lloc al titular: “espectacular inici de la marxa
de la nova federació”.
Mercè es va mostrar orgullosa que la cantaora barcelonina Mayte Martín actués en aquest
acte que donava inici al congrés. “La seva veu va posar, amb tres de les seves noves
cançons, sentit i cor a l’ambient sindical amb unes lletres que toquen la fibra sensible”, deia la crònica del congrés.
També va formar part de la Comissió Executiva de la CONC i del Consell Confederal de CCOO.
Molts dels que actualment estem ocupant diferents graus de
responsabilitat en la FSC i anteriorment en la FSAP, som fruit del
seu alt poder de convicció. No se li podia dir que no, la seva passió
era contagiosa.
També destacar el seu compromís solidari, especialment amb
Nicaragua, col.laborant amb la Fundació Pau i Solidaritat i participant
activament en la preparació i desenvolupament de diverses brigades
solidàries
Destacar també el seu compromís polític amb la societat a través del
PSUC i d’ICV, i la seva forta convicció en la defensa de la igualtat
real entre homes i dones
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Davant de les retallades i la negativa a Vaga a l’empresa de transport de viatgers Hispano
negociar, hi haurà vaga a Ferrocarrils de Igualadina
la Generalitat
El comitè de vaga, a causa de la manca de voluntat de
negociació,manté la convocatòria de vaga per als propers
dies 24, 25 i 26 de maig i 12,13 i 14 de juny.
La representació dels treballadors ha fet esforços per cercar
la negociació i estalviar el conflicte, esforços que en cap
moment s’han vist correspostos per l’empresa que no tan
sols aplicarà les mesures de retallades que preveu la Llei
de Mesures aprovada al Parlament de Catalunya, que tenen
un nivell d’afectació molt negatiu a tot l’àmbit públic i per
tant també al servei que es presta a la ciutadania, sinó que
també es nega a entrar a negociar la situació del conveni
col·lectiu de l’empresa.

CCOO
informa
que
els
treballadors i treballadores dels
centres d’Hispano Igualadina
a Barcelona, Vilafranca del
Penedès, Igualada i Reus han
convocat vaga per als pròxims
25 i 28 de maig. El motiu són
els reiterats incompliments de la
Direcció tant en les jornades de
treball com en la remuneració,
la publicació d’horaris, les
modificacions arbitràries de servei, l’ús de serveis de treballadors cedits per altres
empreses, la contractació irregular al marge dels convenis col·lectius i moltes més,
que afecten la mateixa prestació del servei de transport de passatgers i els mateixos
usuaris.
Més enllà de la gravetat que suposa que una empresa d’aquestes dimensions es
permeti incomplir múltiples normes, amb el que això implica de competència
deslleial en el sector, la veritat és que alguns d’aquests incompliments impliquen
un greu risc tant per als treballadors com per als usuaris del servei i els mateixos
ciutadans: la volatilitat dels horaris de serveis i l’arbitrarietat en els seus canvis
han produït situacions d’extrema gravetat, amb conductors que fan la seva tasca
havent complert un descans entre jornades inferior a 9 hores.
El 7 de maig es va produir un primer acte de conciliació a la seu del Tribunal
Laboral del Catalunya, en el qual es va acordar ajornar-lo, atesa la desconfiança
generalitzada entre les parts: són massa incompliments fins ara, per la qual cosa
els treballadors i treballadores exigeixen fets contrastables i no promeses. El nou
acte de conciliació tindrà lloc el 17 de maig amb la confiança, per part del Comitè
de Vaga, que si existeix voluntat de canviar hi ha un termini de temps més que
raonable per a demostrar-ho.

L’EMPRESA DE TRANSPORTS AZKAR ACOMIADA 15 TREBALLADORS COM A REPRESÀLIA
L’empresa de transports Azkar ja està aplicant la nova reforma laboral. El passat divendres 13 d’abril va acomiadar 15 treballadors/es de manera
objectiva, oficialment per amortització de llocs de treball, encara que en realitat es tracta d’una mesura de represàlia per la no-acceptació d’una rebaixa
salarial de l’11%, al costat d’altres retallades que afecten negativament als treballadors/es del centre de distribució situat al CIM Vallès.
El passat 1 de febrer, l’empresa va aplicar unilateralment la rebaixa salarial de l’11% amb la resta de retallades al·legant pèrdues en el centre de treball i
assegurant que era la millor manera d’evitar que els llocs de treball es veiessin afectats. Un important grup de treballadors estava disposat a mobilitzarse sindicalment, però la majoria de treballadors/es (pressionats en aquest moment) van declinar la possibilitat d’acudir a la VAGA per por a empitjorar
la situació i, sobretot, per les possibles represàlies que pogués prendre
l’empresa. No obstant això, es va decidir denunciar l’actuació de l’empresa mitjançant la interposició d’un conflicte col·lectiu.
No han passat ni dos mesos i mig des que l’empresa va aplicar aquestes mesures de retallada quan, en lloc d’utilitzar l’estalvi
aconseguit per invertir en el centre o per pal·liar les suposades pèrdues, l’utilitzen per pagar 15 acomiadaments (fins i tot es permeten la llicència de no
fer el preavís de 15 dies que marca la llei i han abonat en la liquidació aquests 15 dies que no han estat treballats).
D’altra banda, el passat 26 de març, es va posar en marxa un nou centre de logística i distribució amb capacitat de 15.000 m2 a Sant Boi de Llobregat
gràcies al qual, segons alguns mitjans, es crearien 400 llocs de treball. De moment, només ha servit per donar feina als treballadors/es de l’antic centre
de Azkar al polígon Mas Blau al Prat de Llobregat (centre que ja no està operatiu) i per pressionar els treballadors i treballadores del centre ubicat al
CIM Vallès amb un possible trasllat de personal o amb el desviament de mercaderia a Sant Boi per fer disminuir la producció del CIM.
La direcció d’Azkar, mitjançant aquests acomiadaments, intenta afermar-se en una posició de força i minar la moral dels seus treballadors/es, abans
d’abordar noves retallades o trasllats de personal.
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El Pla d’Estabilitat del Govern contempla importants retallades de drets en les administracions públiques: des de la
modificació de les condicions retributives en situació d’incapacitat temporal fins a l’eliminació dels dies addicionals
per vacances, totes les mesures constitueixen un nou atac a l’empleat públic( a Catalunya el govern Mas ja esta duent
a la pràctica algunes retallades que el PP anuncia, perquè el govern català es pioner en retallar)
El Pla d’Estabilitat remès a Brussel • les recull les “reformes” del Govern
en l’Administració de Justícia: es confirma, com
ve informant CCOO, la privatització d’algunes
actuacions a favor dels notaris i registradors de
la propietat.

5 º. - Establiment de la jornada laboral
en 37,5 hores setmanals com a
mínim i s’estudia augmentar la jornada
màxima (actualment en 40 hores
setmanals). Introducció de mesures
de flexibilitat horària amb la reducció
proporcional de retribucions i estudiar la
prolongació de la permanència en servei
actiu dels funcionaris.

El Govern del PP segueix així desmantellant els
serveis públics i, com conseqüència, retallant
els drets dels empleats públics. Després de la
remissió del Pla d’Estabilitat a Brussel • les, hem
conegut les línies generals de les mesures més
importants:
1 º. - Amb el significatiu títol de “Pla per reduir
l’absentisme dels empleats públics “, el Govern es
proposa reformar el règim especial de la Seguretat
Social dels funcionaris amb les següents línies
concretes:
a) que els funcionaris no cobrin el salari íntegre
durant els primers 90 dies de baixa per incapacitat temporal (180 dies
en el cas dels funcionaris de l’Administració de Justícia), tal com fixa el
règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
Encara que el text no recull els detalls de la seva aplicació si avança que
la mesura tindrà un “impacte pressupostari molt positiu”;
b) Modificació dels requisits i quantitats que s’abonen per les mutualitats
de funcionaris en concepte de subsidi per malaltia a partir del quart mes de
baixa (7 º mes en el cas dels funcionaris de l’Administració de Justícia);
c) Canvi de còmput de les situacions d’incapacitat temporal, de mesos a
dies i,escurçament dels terminis d’expedició i lliurament als òrgans de
personal dels parts de baixa.
2. - Eliminació dels dies addicionals de vacances per antiguitat i
dels addicionals per mort, intervencions quirúrgiques, malaltia (si
es produeixen fora de la localitat) i reducció dels permisos per lliure
disposició (Anomenats “assumptes particulars”).
3 º. - Congelació o reduccions salarials (es planteja una de les dues opcions
però sense concretar). Reducció de les ajudes socials i de les aportacions
als plans de pensions.
4. - Redimensionament de les plantilles funcionarials, disminució de
la contractació de personal interí i congelació de l’OEP. Possibilitat
d’amortitzar les jubilacions forçoses

Els plans compromesos amb Brussel •
les per l’Administració de Justícia
El Govern assegura que ja s’estan
implementant reformes legislatives “que
tenen per objecte agilitar el sistema
judicial per ser un factor més que
contribueixi a la competitivitat nacional “. I, encara que sense concretar
els detalls, avança les següents mesures:
1. - Reforma de LOPJ per determinar un nou repartiment de competències
i una nova organització judicial (tribunals d’instància i serveis comuns).
També reformes legislatives perquè l’activitat de l’Administració de
Justícia no es paralitzi en períodes de vacances.
2. - Reforma de la Llei de Planta i Demarcació Judicial per reduir costos
de personal i infraestructura.
3 º. - La implantació de taxes judicials i l’increment dels dipòsits per
recórrer.
4 º. - Extensió de mecanismes de mediació en assumptes penals i
administratius.
5 º. - Desjudicialització d’actuacions judicials per ser tramitades i resoltes
per notaris i registradors de la propietat.
El Govern apunta en el Pla d’Estabilitat que els avantprojectes de llei de
totes les reformes anteriors ja estan acabats i es remetran a l’octubre de
2012 a les Corts per a la seva tramitació parlamentària.
Una prova més de la interessada ocultació dels projectes d’aquest Govern
i del ministre de Justícia que, malgrat els reiterats escrits
de CCOO, segueix sense donar la cara.
Continuarem
destructora
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Declaració dels Professionals de la Corporaction CRTVE davant les modificacions de la Llei de la Ràdio i
Televisió estatals (2006), Promoguda pels Consells d’ Informatius de TVE i Mitjans Interactius
DECLARACIÓ DELS PROFESSIONALS
INFORMACIÓ DE CRTVE

DE

LA

Els professionals dels Serveis Informatius de CRTVE veiem
amb preocupació lesmodificacions de la Llei de la Ràdio
i Televisió Estatals (2006), la qual contribueix a garantir
la independència de CRTVE i la seva desvinculació dels
respectius Governs. CRTVE ha d’allunyar-se de qualsevol
pretensió governamental d’interferir en la seva gestió, i ha de
millorar i consolidar la seva funció d’autèntic servei públic
per a tots els ciutadans. També ens preocupa que la greu
reducció pressupostària introduïda minvi la capacitat de
producció, redueixi l’audiència i ens confini a un paper
marginal.

- Si el Govern i el conjunt de les forces polítiques volen
preservar aquests principis és fonamental un consens
per elegir el president de CRTVE, evitar qualsevol tipus
d’ingerències en la feina dels periodistes, respectar els
avenços aconseguits fins ara i consolidar el futur d’aquest
servei públic.

Per això, i d’acord amb la legislació vigent, volem recordar
quals han de ser els principis i objectius que han de complir
els Serveis Informatius, sigui quin sigui el partit governant:
- La informació és un dret constitucional de tots els ciutadans
i un els pilars de tota democràcia. La independència, el rigor
i l’objectivitat en l’exercici de la professió periodística són
essencials per preservar aquest dret.
- Tenim la responsabilitat i el compromís social que la
informació s’elabori sempre amb criteris professionals
regits pels principis deontològics recollits en l’Estatut de la
Informació de CRTVE.
- El dret a la informació s’empara també en la voluntat
política de garantir uns mitjans públics plurals i independents,
gestionats amb rigor i transparència, amb continguts de
qualitat i recursos suficients per atendre un servei públic de
interès general.

Assemblea treballadors RTVE

- La direcció, gestió i edició dels Serveis Informatius de
CRTVE han d’estar despolititzats i els nomenaments que es
realitzin per a aquests llocs han de recaure en professionals
independents, coneixedors del medi i de reconegut prestigi i
trajectòria professionals.
- En un moment especialment difícil per a la professió
periodística en conjunt, els professionals de la informació de
CRTVE reforcem el nostre compromís i exigència amb els
principis de veracitat i imparcialitat que permeten avançar
en la consolidació del servei públic que devem a la societat.

federació de serveis a la ciutadania
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El nomenament de Fèlix Riera com a nou Per a CCOO, el nomenament d’Eugeni Sallent
director de Catalunya Ràdio obeeix a raons com a nou director de Televisió de Catalunya pot
partidistes.
representar un greu endarreriment democràtic.

CCOO manifesta el seu desacord per la manera com s’ha fet el
nou nomenament de Fèlix Riera com a director de Catalunya
Ràdio. Tot i que ja es veia a venir aquest canvi, no podem deixar
de manifestar que el relleu de Ramon Mateu obeeix més a raons
polítiques partidistes que provenen de l’acció del Govern de
la Generalitat que no pas a raons estrictament professionals
que aconsellin una renovació en la direcció de les emissores
radiofòniques de la Generalitat.
El nou director, que té responsabilitats directes a la direcció
d’Unió Democràtica de Catalunya, partit que integra la coalició
que actualment governa a Catalunya, hauria de suspendre la seva
militància activa en aquest partit mentre assumeixi la direcció de
les emissores de ràdio de la Generalitat. És una de les maneres més
clares d’evidenciar públicament que en l’exercici de la seva tasca
professional no hi haurà un lligam tan directe de dependència
orgànica amb un partit polític. El nou director ha d’assegurar
en la seva acció quotidiana que mantindrà una actitud de servei
envers la comunitat plural que forma el país i que les decisions
que prengui obeiran a raons professionals.
En aquests moments de crisi dels mitjans de comunicació, la
nova direcció ha de fer més ferma que mai una actitud de diàleg i
compromís amb tots els treballadors que integren la plantilla de les
emissores de la Generalitat per afrontar conjuntament els camins
de futur i mantenir el rigor i la qualitat informativa que un servei
públic
radiofònic
sempre ha de tenir.

federació de serveis a la ciutadania

CCOO de Catalunya expressa la seva ferma adhesió a l’opinió que
ha manifestat la Secció Sindical de CCOO de Televisió de Catalunya
davant del nomenament del Sr. Eugeni Sallent com a nou director.
També s’adhereix a l’expressió sindical crítica que ha manifestat el
comitè d’empresa de TVC sobre aquest nomenament.
Com a membres organitzats d’un sindicat responsable, volem
destacar l’endarreriment democràtic que el nomenament pot
representar, en especial perquè indica que en comptes de fer una
televisió nacional -és a dir, plural i pública , de tots els ciutadans- es
va cap a una televisió en la qual imperin els criteris governamentals
i de l’esfera del poder executiu.
També volem mostrar la nostra preocupació per la possible
reducció de la qualitat en la producció televisiva i la retallada en els
pressupostos que pot incidir de manera greu en la pèrdua de llocs
de treball.
CCOO vol, doncs, fer una crida a la responsabilitat de la nova direcció
perquè ara més que mai, en temps de crisi econòmica profunda, cal
evitar que es cometin actuacions precipitades, maldestres o, fins
i tot, forassenyades que posin en perill la construcció nacional i
democràtica del nostre poble.
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La reducció de partits judicials allunya la Justícia de la ciutadania
Per a CCOO, la reducció de partits judicials aprovada pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ)
repercutirà en la qualitat d’un servei públic essencial com és la Justícia, que s’allunyarà de la ciutadania, i
en l’ocupació pública, per la reducció i el trasllat obligatori del personal i les seves famílies.

CCOO mostra la seva disconformitat amb l’aprovació pel Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de la reducció
en més del 50% del nombre de partits judicials, el que suposarà un major allunyament de la Justícia de la ciutadania i una
nova retallada dels drets del personal al seu servei.
En la seva reunió del 3 de maig, l’òrgan de govern de la judicatura va decidir aplicar una dràstica disminució de la quantitat
de partits judicials existents a l’Estat espanyol, deixant el seu nombre en 192, en lloc dels 431 que havia fins ara.
Darrere d’una decisió com aquesta el que sembla que hi és, segons el parer de CCOO, la recerca d’un estalvi econòmic a
costa dels drets fonamentals, una reducció de la inversió en l’Administració de Justícia, un servei públic essencial i un dels
pilars l’Estat social, un allunyament de la Justícia de la ciutadania, i un empitjorament de l’ocupació pública en provocar
una important reducció de la plantilla a l’Administració de Justícia i un trasllat geogràfic obligatori del personal i les seves
famílies.
Per CCOO, el projecte no busca racionalitzar l’Administració de justícia i molt menys el respecte al dret constitucional a la
tutela judicial efectiva de la ciutadania consagrada en l’article 24 de la Constitució Espanyola.
CCOO ja havia donat trasllat al CGPJ de la seva postura contrària al projecte que finalment s’ha aprovat. El sindicat entén
que les conseqüències de les mesures adoptades suposa una involució de la Justícia, que tindrà conseqüències irreversibles
en deixar el nombre de partits judicials en una quantitat inferior fins i tot a l’existent en el moment d’aprovar la vigent Llei
de demarcació i planta judicial de 1988.

federació de serveis a la ciutadania
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Els sindicats catalans reclamen als governs de Catalunya i Espanya que cessin
les actuacions repressives contra el moviment sindical i demanen la posada en
llibertat de la persona que encara resta detinguda pel 29-M
Les organitzacions sindicals de Catalunya CCOO, UGT,
USOC, CGT, IAC i I-CSC volen denunciar el creixent i
preocupant protagonisme que estan agafant les polítiques de
repressió i intimidació dels poders públics per a limitar les
llibertats i negar els drets democràtics de la ciutadania. Sota
l’argument de “la necessitat de neutralitzar els violents”, el
Govern central i el Govern de la Generalitat pretenen vincular
la resposta sindical i ciutadana a les polítiques de retallades
socials i laborals als desordres i a la violència urbana, ignorant
el caire social i pacífic que té.
Des de fa un temps advertim del gir autoritari del Govern del
PP amb anuncis de modificació del Codi Penal per fer front al
que diuen que és un exercici excessiu d’alguns drets i llibertats.
A casa nostra hem de denunciar ja accions absolutament desproporcionades, com la detenció de dos estudiants i un altre company,
l’Isma, el Dani i el Javier, el dia de la vaga, i quevan ser posats en llibertat tot just passada la cimera de BCE;i la detenció posterior
d’una sindicalista de la CGT, encara en presó preventiva; la detenció a la mateixa fàbrica de SEAT a Martorell de dos delegats sindicals
de CCOO i UGT, així com la creació d’una pàgina web dels Mossos d’Esquadra, de dubtosa constitucionalitat amb una exposició de
fotografies i vídeos perquè la ciutadania col·labori en la identificació de persones suposadament violentes.
Davant d’aquestes polítiques de repressió i intimidació dels poders públics, els sindicats CCOO, UGT, USOC, CGT, IAC i I-CSC
fan una crida a les autoritats polítiques perquè cessin en la seva actuació repressiva contra el moviment sindical i assumeixin les
conseqüències d’una vaga general que va tenir un seguiment massiu, i reclamen que les persones detingudes siguin posades en llibertat.
No es pot fer un abús, per part d’algun jutge, de la utilització de la presó preventiva per a persones amb arrelament social i sindical que
no generen cap alarma social. Els principals sindicats de Catalunya consideren inacceptable que es tracti persones que exerceixen el seu
dret a reivindicar canvis de les polítiques socials i econòmiques com si fossin delinqüents, i alerten que no permetran que el conflicte

Llibertat dels estudiants que estaven empresonats per la vaga
general
Després de passar un mes i cinc dies empresonats per causar
desordres públics a Barcelona durant la vaga general del passat
29 de març, Ismael B., Daniel A. i Javier T. van abandonar ahir
a la tarda la presó. L’Audiència de Barcelona va ordenar la seva
posada en llibertat sense fiança perquè considera que la mesura de
presó que havia acordat el jutge d’instrucció era un “instrument
innecessari” per garantir que no es donessin a la fuga o que no
tornessin a delinquir.
La decisió de l’Audiència de Barcelona és la resposta favorable al
recurs dels advocats, que havien sol · licitat la posada en llibertat
dels tres estudiants. En la resolució hi ha, però, una de freda i una
de calenta. Els magistrats prohibeixen als imputats participar en “manifestacions públiques i reunions reivindicatives” (per
exemple, assemblees al carrer) a “qualsevol ciutat o poble de Catalunya” durant el temps que duri la instrucció del cas.
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CCOO
aconsegueix
CCOO
guanya
les
eleccions sindicals a la transformació de 28
l’empresa Aeroflot a contractes fixos a Vueling
Barcelona.
28 TCP de Vueling passaran a ser fixos
a partir de l’1 juny 2012

El dia 8 de maig CCOO, únic sindicat signant del conveni
de Vueling, signo una acta en què l’empresa es compromet
CCOO ha obtingut el delegat que corresponia escollir
a realitzar 28 contractes fixos entre els TCP que actualment
en Aeroflot Barcelona i el suport dels treballadors i
estan en la borsa de treball.
treballadores.
El Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO felicita els
treballadors i treballadores d’Aeroflot a Barcelona per la
seva participació en aquestes eleccions sindicals i agraeix
el seu vot als que van entendre que la candidatura de CCOO
era la millor opció.

Aquest compromís és fruit del que s’ha aconseguit en el I
Conveni Col · lectiu entre Vueling i el seu personal de terra
i TCP, on un dels acords assolits per CCOO és mantenir un
percentatge estable de personal indefinit en la plantilla de
TCP.
En haver-se produït un augment de plantilla, a causa del
increment de flota en aquesta companyia, CCOO va sol · licitar
que Vueling fes efectiu el compromís adquirit en Conveni, i
finalment es va produir la signatura de l’acta a la qual fem
referència.
Al Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO valorem molt
positivament la consecució d’aquests contractes fixos, que
reafirmen la voluntat d’aquest sindicat a fomentar l’ocupació
estable i de qualitat en aquests moments de greu crisi en el
sector de l’aviació civil.
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CURSOS A DISTÀNCIA DE LA FSC-CCOO PER AL PERSONAL DE
FUNCIÓ PÚBLICA
La Secretaria de Formació de la FSC-CCOO obre el 7 de maig
el termini d’inscripció per a la seva oferta formativa a distància
de 2012. Es tracta de cursos gratuïts dirigits al personal de les
administracions General de l’Estat, Autonòmica i Local. El
termini d’inscripció finalitzarà el 23 de maig.
A causa de les retallades del Govern, la subvenció que ha rebut la Federació de
Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO per gestionar la formació professional
dels empleats públics s’ha vist reduïda en un 52%. Tot i això, fent un gran esforç
d’optimització de recursos, la Secretaria de Formació Federal aconsegueix presentar un pla per als empleats públics amb un gran nombre
d’accions formatives dirigides a un sector ampli de les administracions públiques, amb l’objectiu d’arribar a uns 25.000 empleats.
La FSC de CCOO, mitjançant la seva Secretaria de Formació, ha tancat la seva oferta formativa a distància per al 2012 en la què disposa
de 19.000 places en 44 cursos, i ha establert el termini d’inscripció del 7 al 23 de maig. Aquests cursos estan dirigits al personal de les
administracions General de l’Estat, Autonòmica i Local que, en la sol·licitud, podrà indicar de forma prioritzada un màxim, tot i que en
cas de ser seleccionat, només ho serà en un d’ells.
En la modalitat de cursos per correspondència, l’alumne rebrà en l’adreça indicada el material del curs: llibres, guia i qüestionaris
d’avaluació, queenviarà al llarg del curs al seu tutor per correu postal. Mentre que en la modalitat d’Internet, el seguiment, comunicació
amb el tutor i enviament dels qüestionaris d’avaluació serà a través de la plataforma Informàtica de la UNED, sent a càrrec de l’alumne
l’alta, quota i temps de connexió.
FSC-CCOO compta amb la valuosa col·laboració i assessorament de tutors vinculats a departaments ministerials, corporacions locals,
Institut d’Estudis Fiscals, així com del seu Centre Associat de la Universitat a Distància (UNED), de l’Escola d’Hisenda Pública, de
l’Escola de Pràctiques Jurídiques de la UNED i de l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut de CCOO (ISTAS).
Un cop rebuda la fitxa d’inscripció, la Secretaria de Formació de la FSC-CCOO seleccionarà l’alumnat amb criteris en els quals
preval la relació del curs sol·licitat amb el lloc de treball, el desenvolupament personal i la promoció o mobilitat professional. Tindran
preferència les persones que havent iniciat un itinerari formatiu en l’any 2011, sol·licitin altres activitats que el complementin, les que
havent sol·licitat un curs de formació a distància tres vegades en els últims 3 anys, no hagueren obtingut plaça en cap convocatòria, i les
que no hagin realitzat amb anterioritat activitats de formació a distància.
Aquesta Secretaria de Formació es reservarà un 5% del nombre de places per a treballadors amb discapacitat (minusvalidesa igual o
superior al 33%), la selecció s’ha de fer per separat del torn general, incorporant-se a aquest totes aquelles vacants que queden sense
sol·licitar.
La validesa d’aquesta convocatòria i de la selecció de participants està supeditada a l’aprovació definitiva del Pla de Formació de la
FSC-CCOO a la Comissió General de Formació en les Administracions Públiques on s’inclouen aquests cursos. En el cas de no donar-se
aquesta aprovació, totes les sol·licituds rebudes seran considerades no vàlides.

INSCRIPCIONS

Termini: Des del 7 de maig fins al 23 maig de 2012.
Enviar Sol·licituds a: Formació a Distància. Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO - Secretaria de Formació. C/ Cardenal
Cisneros, 86, 1r-A. 28010 Madrid.
Telèfon: 91 447 59 49
Adjuntar a la sol·licitud:
- Fotocòpia DNI/ NIF/ Passaport.
- Certificat de ser Empleat / ada públic o fotocòpia de l’última nòmina.
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