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La ciutat de blau
La situació laboral, social i econòmica, les agressions
constants des del govern de la Generalitat i de l’Estat
generen una constant situació de protesta, conflicte social,
i això comporta mobilitzacions en formats diversos:
manifestacions, concentracions, etc. Mobilitzacions que
si bé encapçalem els sindicats, també tenen un altíssim
component unitari, com més va la suma de voluntats és més
gran.
La resposta neoliberal al conflicte que genera la seva
política destructora de drets, és la de limitar drets
democràtics i incrementar l’actuació repressiva a uns nivells
impressionants, criminalitzant la resposta social tant amb
declaracions del Conseller d’Interior o el mateix Ministre
d’Interior, modificant la legislació per poder negar drets,
multar i perseguir ciutadans, organitzacions i associacions,
i amb unes ordres als treballadors de la seguretat pública
(a Catalunya Mossos d’Esquadra ) que genera inseguretat
jurídica als propis Mossos d’Esquadra i sensació d’inseguretat
generalitzada a la ciutadania.
Aquest camí elegit, el de la repressió, el de la degradació
de la democràcia és el que necessiten els neoliberals per
imposar, per afirmar el seu model antisocial i en benefici de
molts pocs, d’una minoria social.
Barcelona, i no sols Barcelona, darrerament sembla una
ciutat ocupada per el color blau, el blau del color dels Mossos
d’Esquadra i altra blau més ideològic i polític, amb la nota
discordant de les organitzacions sindical, de CCOO que amb
les seves aliances socials està plantant cara i mobilitzantse. Val a dir que l’enorme manifestació en defensa de
l’ensenyament públic del dia de la vaga del sector va ser
“custodiada” per una quantitat impressionant de cossos
policials i no tots uniformats, amb ordres directes dels
comandaments i polítics de la Conselleria d’Interior, i això
és un exemple més de la voluntat de gestionar una situació
de por i d’inseguretat per part dels sectors neoliberals.
Des de CCOO continuarem la mobilització, no ens resignem,
continuarem teixint aliances per oposar-nos a la barbàries
neoliberal i defensarem també als treballadors de la seguretat
pública que no tan sols els hi retallen drets sinó que veuen
com des de la Conselleria es reprimeix la seva acció sindical
i a sobre pateixen unes ordres que els hi generen inseguretat
jurídica i generen inseguretat ciutadana.
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El President del Consell Assessor de la CCMA renuncia per la manca de
pluralitat i els entrebancs a la tasca del Consell Assessor.
Amb data de 21 de maig el President del Consell Assessor de
Continguts i Programació de la CCMA, Manuel Garcia Biel,
ha presentat la seva dimissió davant el Consell Assessor i ho
ha comunicat al Parlament de Catalunya.

4. La llei en l’art.16.6 es limita a establir que el grau de
dedicació dels membres del Consell Assessor no pot ser
exclusiva. El Consell de Govern no ha concretat, com crec
que és la seva responsabilitat, quin ha de ser aquest grau
de dedicació. La manca de definició dificulta de forma

Aquesta
dimissió
és
fruit
de
la
disconformitat
amb
la manca de pluralitat
derivada de la Llei de
reforma de la CCMA, i
els impediments que el
nou Consell de Govern
posa a la tasca del
Consell Assessor.
El dimitit president
havia estat anteriorment
Portaveu i secretari
de Comunicació de
CCOO de Catalunya i
representava al sindicat
en el Consell Assessor
de la CCMA.

Us adjuntem contingut de la carta de renúncia:
“Aquest escrit és per anunciar-vos la meva renúncia, amb
data d’avui, 21 de maig, com a president del Consell Assessor
de la CCMA i us n’exposo els motius:
1. La disconformitat per la reforma de la Llei de la CCMA.
Considero que implica una reducció de la pluralitat pel canvi
en el sistema d’elecció dels seus membres, ja que es passa de
majories qualificades a una majoria simple.
2. Durant el procés de tramitació de la llei, es va veure en
l’avantprojecte una voluntat de reduir el paper i la funció del
Consell Assessor de la CCMA, l’òrgan no professionalitzat,
malgrat que, finalment, es va mantenir la major part de
l’antic redactat.

greu el funcionament del Consell Assessor i la possibilitat
d’acomplir les funcions que la llei li encomana.
Per aquests motius i per la meva convicció personal de
mantenir uns mitjans públics de comunicació de qualitat,
plurals, neutrals i objectius, presento la meva dimissió
com a president del Consell Assessor de Continguts i de
Programació de la CCMA.”
Barcelona, 21 maig de 2012.

3. Així i tot, el nou Consell de Govern, en la compareixença
en el plenari del 26 d’abril, va evidenciar, des del meu punt
de vista, una clara voluntat de dificultar pràcticament el
funcionament del Consell Assessor.
federació de serveis a la ciutadania
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LES SECCIONS SINDICALS DE CCOO I UGT
A ACESA-AUCAT-INVICAT, LA SECTORIAL
DEL MOVIMENT OBRER DE L’ANC I EL
GRUP PROMOTOR DE LA CAMPANYA
#NOVULLPAGAR EXIGEIXEN:
. 1.Reconeixement de la legitimitat de la reclamació de la campanya
#novullpagar, com a qüestionament del model de gestió d’infraestructures
i el tracte discriminatori que hem rebut la ciutadanania de Catalunya en
relació a la de la resta de l’Estat.
2. Reconeixement que els treballadors no només no són responsables
d’aquest conflicte, sinó que en pateixen les conseqüències, perquè són
la cara pública de l’empresa i són víctimes directes de la indignació
ciutadana.
3. Ambdues parts ens comprometem a intentar rebaixar aquesta
conflictivitat, llençant un missatge tranquil·litzador cap als treballadors
des dels sindicats i comprometent-se els organitzadors de la campanya
a donar consignes de respecte cap als treballadors; i acabant amb els
casos d’agressivitat, gravacions de la imatge dels cobradors i pitades que
han comportat fins ara les protestes, que han generat un entorn laboral
insostenible.
4. Proposar a l’ANC, a les associacions d’usuaris i de consumidors i a
la campanya no vull pagar, un nou model d’infraestructures basat en
l’eficiència, l’equitat i que eviti el tracte discriminatori de finançament de
les infraestructures que Catalunya ha rebut.

RESOLUCIÓ DE CCOO DE CATALUNYA
SOBRE LA GESTIÓ DE PEATGES
Els costos de la utilització de les autopistes situades a casa nostra ha
reactivat el debat sobre els peatges i la seva gestió. Per CCOO de Catalunya,
aquesta situació està relacionada directament amb el funcionament del
model socioeconòmic dominant, i tan sols es podrà superar partint d’un
procés de concertació ampli i ben estructurat, que han de promoure les
administracions, amb la participació de tots els sectors implicats.
CCOO considera que Catalunya ha patit un greuge pel que fa a la inversió
estatal en matèria d’infraestructures aplicable a les vies d’alta capacitat.
Es pot afirmar també que el sistema impulsat pels diversos governs
de la Generalitat no ha resultat eficient ni equilibrat i que requereix
una reconsideració. Així, entenem que es produeixin moviments de
reacció davant la situació present, com la constitució de la plataforma
#novullpagar, que qüestiona el model actual.
La planificació i la gestió de les infraestructures a Catalunya han de fer
possible avançar alhora en la justícia social i la sostenibilitat ecològica,
tot impulsant un nou model productiu que contribueixi a la sortida de
la greu crisi econòmica que estem patint. Les dades sobre contaminació
atmosfèrica de Barcelona i dels municipis del seu entorn apunten una
evolució negativa d’alguns indicadors preocupants. La gestió del peatges
influeix sobre el trànsit de vehicles i, per tant, sobre l’evolució de les
partícules i gasos contaminants, aspecte que s’ha de considerar, perquè el
trànsit és un dels principals focus d’aquestes emissions. El Govern està
obligat a presentar un nou pla de control de la qualitat de l’aire, cosa que
encara no ha fet.

destinar-los al rescat de peatges ni assumir nous descomptes indiscriminats.
Des de CCOO de Catalunya mostrem la nostra preocupació en relació amb
les propostes que pretenen avançar en aquesta direcció, fet que afebliria
encara més la capacitat d’inversió pública i de protecció social.
Des de CCOO de Catalunya entenem que el sistema de peatges actual ha de
ser transformat veritablement en un instrument que serveixi per incentivar
l’ús sostenible del cotxe. Els peatges han d’evolucionar a fi d’actuar com
a elements reguladors de la mobilitat, especialment a l’entorn de les grans
ciutats, i han de contribuir a satisfer les grans despeses d’explotació,
seguretat i manteniment que té la xarxa viària catalana.
CCOO de Catalunya recorda que el Parlament de Catalunya ja va assumir
elements per permetre el canvi de model de gestió de les autopistes. La
Llei de mobilitat del 2003, aprovada per unanimitat, va establir, entre
altres mesures, que el Govern havia de presentar un pla d’ordenació del
sistema de peatges. S’ha superat amb escreix el termini que s’hi fixava,
d’un any. Reivindiquem un cop més el desenvolupament d’aquesta Llei i
la regulació del seu finançament, encara pendent.
CCOO de Catalunya proposa que la reversió de peatges parteixi de noves
fonts de finançament (com la transposició de la directiva Eurovignette, ja
aplicada a set estats de la UE), de les aportacions estatals encara pendents
de materialització i del resultat de la negociació amb les empreses
concessionàries. Mentrestant, caldria aplicar correccions al sistema actual
de descomptes als peatges:
L’establiment d’ajuts per a persones en situació d’atur, com a part de
les polítiques de responsabilitat social de les empreses concessionàries i
de manera similar als que hi ha al transport públic o per a l’abastament
d’aigua en certs municipis.
La valoració addicional de criteris de territorialitat en els descomptes, tot
considerant l’existència, o no, de sistemes alternatius de transport públic i
la capacitat de les vies secundàries en el cas de la mobilitat obligada.
La defensa d’un únic model a tota la xarxa catalana, tot incloent-hi
bonificacions a les autopistes de titularitat estatal.
La incentivació progressiva de l’ús de vehicles menys contaminants
(fent prevaldre els de baixes emissions i gravant els de més impacte,
especialment a l’entorn de zones amb pitjor qualitat de l’aire).
Es fa necessari incrementar les inversions de les empreses concessionàries
en la seguretat i el manteniment de la xarxa viària catalana, atès el
preocupant increment de la mortalitat a les nostres carreteres que s’ha
constatat durant els darrers mesos. Aquesta situació fa augmentar els
riscos en els desplaçaments a la feina i, de manera més concreta, en el cas
dels companys i companyes del sector del transport.
CCOO de Catalunya rebutja les actituds provocadores cap al col·lectiu
d’operaris d’autopistes, que han generat tensió i fins i tot situacions
conflictives. Aquests treballadors i treballadores no són els responsables
del model de funcionament actual d’aquestes vies. Per això, valorem
positivament la crida en aquesta direcció que s’ha realitzat conjuntament
entre els diversos col·lectius implicats.
La declaració resultant és un bon exemple de diàleg i respecte mutu, fet
destacable en moments complicats com el present.

L’escassetat actual de recursos públics no aconsella en aquests moments
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CCOO rebutja la retallada d’ocupació anunciada com a
“solució” i exigeix un pla estratègic per a Correos
El sindicat rebutja les polítiques d’abandonament
i inacció i exigeix un pla de reactivació per a
l’empresa pública consistent a dotar a l’operador
d’estabilitat financera, blindar la xarxa postal
en un mercat liberalitzat, invertir per convertir a
l’empresa pública en marca de referència del país,
diversificar, internacionalitzar i protegir l’ocupació
amb polítiques de consolidació.
La gestió de Correos en els últims anys s’ha
caracteritzat per l’excessiva politització, per
l’absència d’un pla d’empresa que ha provocat una
precària adaptació al nou mercat, en essència, per
la falta d’inversió i subvenció necessària. Aquesta
política de “braços creuats” i d’abandonament per
part de l’Estat i de la gestió directiva de l’empresa
en els governs PSOE, ha repercutit també en una
reducció de la contractació, propera als 7.000
treballadors en els últims anys, d’un 12% a la
província durant 2011 i en la precarització de
l’ocupació.
Davant de la inacció i els ajustaments, CCOO
exigeix una política d’estímul, un pla de reactivació
per a Correos centrat en quatre eixos fonamentals per a la generació d’una empresa pública que sigui marca del país capaç de competir en
àmbits nacionals i internacionals, líder en el mercat i que protegeixi l’ocupació perquè no permetrem l’abandonament ni la reconversió
de la major empresa pública del país ni dels seus treballadors.
El sindicat considera necessari dotar d’estabilitat financera a l’operador, garantint el finançament del Servei Postal Universal (SPU),
del qual Correos és dipositari. A la reduïda dotació per a aquest any -mig milió d’euros quan el cost anual oscil·la entre els 150 i 200
milions d’euros-, clarament insuficient per a la seva prestació, ha de sumar-s’hi el deute encongit per l’Estat en el període 2008-2011
i que ascendeix a més de 600 milions d’euros. Així mateix, les administracions central, local i autonòmica li deuen més 200 milions.
Aquestes quanties són imprescindibles per mantenir la xarxa pública, com a element cohesionador i paper vertebrador de la societat,
especialment en l’àmbit rural.
El segon eix aposta per la regulació del mercat postal, blindant la xarxa de l’operador davant de l’entrada dels privats que introdueixen
dúmping tarifari i laboral. El sindicat, en el marc de les seves propostes, exigeix convertir Correos en una empresa capdavantera, marca
de referència del país a través de la diversificació, amb noves fonts d’ingressos com adquisicions d’una nova paqueteria, potenciació
dels serveis financers amb nous socis bancaris, l’Apartat Postal Electrònic, notificacions i internacionalització a Amèrica Llatina i
Europa.
CCOO exigeix que els canvis als quals al·ludeix es realitzin des del respecte a la negociació col·lectiva amb accions de protecció i
estímul de l’ocupació, evitant la precarització i apostant per la conversió d’ocupació temporal en fixa.
A la província de Barcelona demandem l’increment de la contractació per a resoldre les mancances i tenir cobertura per a tots els serveis.
Així com l’augment d’un 20% mínim per als locals tancats ,com per exemple a Badalona i Mataró, per falta d’inversions. Amb tot
això, CCOO rebutja la paralització del postal, la desinversió, la privatització o la reconversió i advoca per l’estímul de l’activitat i de
l’ocupació i no descarta un període de mobilitzacions si empresa i govern continuen amb polítiques d’immobilisme.
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CARTA OBERTA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DEL CAEMIL AL PRESIDENT DELS
PARC DE SALUT DE MAR, SR. JOSEP MARIA VIA.
Publiquem carta oberta de la secció sindical del Consorci Parc Salut en resposta a la carta remitida per intranet del Sr. Josep
Maria Via i Redons, President del Consell Rector del Consorci. No reproduïm la carta del Sr. Via per evitar incòrrer en actuacions
que puguin derivar en responsabilitats administratives, però evidenment sí publiquem la respota de CCOO.
Sr. President,

La comunicació entre els responsables
del Parc de Salut Mar, en aquest cas el
President, i els treballadors i treballadores
és un fet d’interès per a tothom, però
no s’ha d’oblidar que els continguts
s’han de correspondre amb la funció i la
responsabilitat de cadascú.
Aquesta obligació és més exigible quan més
alta és la responsabilitat de la persona que
adreça una carta i ocupa una part del temps
d’un col·lectiu.
Amb tot respecte, li hem de dir que les
seves referències ideològiques i els seus
pensaments religiosos sobre la gestió
privada dels serveis públics no són del nostre interès. Vostè ocupa el càrrec de President del Consorci per garantir la correcta
prestació dels serveis que té encomanats aquesta entitat i no per publicitar dogmes de la seva religió en matèria de gestió.
Les esglésies per fer aquestes prèdiques neo-lliberals són els seminaris, els congressos i les càtedres dels universitaris
frívols, i també fracasats, que ens han ficat a tots en aquesta crisi. Esperem que sigui conscient de que els treballadors i
treballadoes del CAEMIL l’estem vivint en primera fila i doblement. L’espai intranet de comunicació de tot el personal del
Parc de Salut Mar no és el lloc adequat per a que ningú faci exhibicionisme o nudisme de les seves creences particulars. I
si algú ha de ser molt curós amb el seu ús és el President del Consorci.
Hi ha algunes afirmacions seves que ens resulten molt preocupants. Al·legant una vegada més les seves creences, es situa
per sobre de la llei, es surt de l’estat de dret que tots els catalans/nes i tots els espanyols/les ens hem donat, precisament per
protegir-nos del salvatgisme de les persones que ostenten poder -mai millor utilitzat el verb ostentar-.
Què vol dir què no creu en l’Estatut de la Funció Pública -suposem que es refereix a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público- ni en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques ni en el model ICS? Sabrà que
situar-se per sobre del parlament català i espanyol, o suplantar-los, no és permès a cap ciutadà, tampoc al President del Parc
de Salut Mar. Vostè i els que l’han nomenat pel càrrec s’ho han de repensar. Ha de saber que hi ha normes, que són per a
tothom i que algunes protegeixen la bona gestió dels diners dels administrats i administrades i d’altres els drets i la dignitat
dels treballadors i treballadores, i que cap model de gestió pot estar per sobre d’elles.
Sàpiga que, com vostè, des del primer dia que vam ser traspassats a aquesta casa vam tenir clar que no estalviaríem esforços
a l’hora de reclamar el que és nostre.
Senyor Via, si no és capaç de respectar la llei, si no és capaç de dirigir el Consorci Parc de Salut Mar dins de l’estat de dret,
plegui, i faci-ho quan abans pel bé de tothom.
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La Xarxa de Televisions Locals i lamalla.cat acomiadaran al juny entre 29 i 66
treballadors i treballadores.
ELS DOS MITJANS DE COMUNICACIÓ PERTANYEN A LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, ENS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Arran de la publicació de les bases del nou concurs per a la
subcontractació de personal el passat 27 d’abril, els 66 treballadors
i treballadores de l’XTVL i lamalla.cat subcontractats per Antena
Local i Lavínia respectivament ens vam assabentar que entre el
40 i el 100% de nosaltres es quedarà sense feina. Això equival,
en el millor dels casos, a 29 companys i companyes al carrer, i
en el pitjor dels casos, com dèiem, 66.
Des de fa anys treballem per nodrir de continguts el món
audiovisual local a través del diari digital lamalla.cat i dels
diferents serveis a les televisions locals de Catalunya adherides
a la Xarxa de Televisions Locals. Reclamem la continuïtat
dels actuals treballadors i treballadores en el futur projecte que
comença l’1 de juliol i que no es fomenti la precarietat laboral i
la rebaixa dràstica de sous.
En aquests nous plecs del concurs no s’inclou cap mena de subrogació. A més, el sistema de puntuació del nous plecs del
concurs encobreix una subhasta a l’oferta més barata que es presenti. S’atorga 5 punts d’un total de 10 a l’empresa que
presenti l’oferta més baixa. Creiem que atorgar el 50% de les opcions a guanyar un concurs segons el preu d’oferta més
baix és fomentar la precarietat i la rebaixa dels salaris de manera molt considerable. L’empresa que rebaixi més l’oferta de
salaris tindrà molts números per sortir guanyadora. I, en canvi, altres qüestions com la qualitat del treball, l’experiència dels
treballadors i la seva formació i les seves aptituds són aspectes infravalorats pels plecs del concurs.
Entenem que la situació econòmica actual és complicada i que és inevitable que hi hagi retallades, però no de manera
irracional i injusta com demostren els nous plecs del concurs de subcontractació.
Volem denunciar que la “racionalització de l’estructura” i “l’ajustament de la dimensió dels mitjans”, termes inclosos als
plecs, no passa només per no renovar les persones subcontractades i per fomentar la precarietat dels futurs treballadors
i treballadores. I també denunciem la manca de transparència i d’informació durant tot el procés dut a terme per un ens
públic.
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L’OASI D’AGBAR O L’ILUMINATIS
En l’àmbit de les relacions internes, acomiadar a una persona que
acabes de contractar per que una notícia mal redactada
posa en qüestió la legalitat del seu fitxatge, és un fet absurd. On està
el principi d’innocència? Si ho fan així estan dient que han fallat
moltes coses: el servei jurídic intern i l’extern, l’entrevistador, el
currículum, la confiança, etc. Què han de pensar totes les persones
que treballen a Agbar, ja sigui Aigües, Sorea, Aqualogy o qualsevol
altre empresa quan veuen el que ha fet aquesta direcció? Nosaltres
no estaríem tranquils, doncs a la mínima de canvi, al carrer.
En l’àmbit de les relacions externes, algú ens pot explicar com per
primer cop, una opa anunciada a bombo i plateret com la d’Aigües
de Sabadell, se’n va en orris? Com és possible que després de deu
anys treballant a la depuradora
de Terrassa i invertir molts diners, no aconseguim renovar la
gestió? Com s’aconsegueix que, si en boca de tothom som la
millor empresa per fer-ho, perdem la gestió de la dessaladora?
Com és possible que d’un dimarts a un dijous el flamant Angel
Simón perdi la presidència del Cercle?

Les decisions presses per part de la direcció d’Aigües de
Barcelona ens estan deixant una incomprensió total i lògicament
un descontent per la manca de rigorositat i eficiència. La direcció,
amb el president Angel Simón al capdavant està actuant d’una
manera incongruent. No ho diem CCOO exclusivament, hi ha un
munt de persones a la societat catalana que està preguntant cap a
on va Agbar.
Les maniobres empresarials des del canvi de president son tantes
i tant frustrades que un no pot més que preguntar-se si tants fronts
oberts són bons pel bon funcionament de la companyia.
Si ens cenyim a l’àmbit català, la fallida opa sobre Aigües de
Sabadell, l’intent fallit de capitanejar el Cercle del Liceu, la
pèrdua de la depuradora de Terrassa, l’expulsió de la dessaladora,
l’enfrontament amb la Generalitat, l’abandonament de les forces
polítiques que havien donar suport a la direcció, l’acomiadament
de la directora de RRHH nou mesos després de contractar-la i altres
temes que, per no ser demagògics no escriurem, ens fan dubtar
de la viabilitat de les decisions preses per aquest equip directiu. I
diem equip per què, tots sabem que les decisions les pren qui les
pren, la resta de directius en son còmplices per omissió.

CCOO pensem que alguna cosa està fallant, sabem la solució però
no està a les nostres mans. Repartir beneficis està be i més si ho
fas any rere any però… (sempre hi ha un però), a costa de què? No
pas de la bona gestió si no de la venda constant d’actius del grup
i aquests no són il·limitats. Què passarà quan ja no quedi res per
vendre? És més, això ja ha arribat i sabem com ho han solucionat,
dos ero’s consecutius que permeten seguir repartint beneficis en
els propers anys per la disminució de les despeses fixes, però a
un cost altíssim. L’enfrontament definitiu entre els gerents de les
direccions de zona i la Torre, entre els diferents directors de les
poques empreses que queden a Agbar i la Torre, entre la plaça Sant
Jaume (les dues voreres) i la Torre, la Torre, sempre la Torre...
segur que en Ricard Fornesa no es pensava que tot acabaria així.
Per acabar, el conte del vestit del rei acaba quan algú el veu
despullat i s’atreveix a dir-ho, qui serà el primer en fer-ho? Si
ningú ho fa, l’oasi acabarà assecant-se i morirà tot el que hi hagi
al seu voltant.

Aquesta empresa, històricament, ha sabut moure’s política i
empresarialment de tal manera que s’havien aconseguit els suports
necessaris per fer cada cop més gran el grup empresarial. Tàctiques
i estratègies que com a CCOO ens lamenten que existeixin però
que, vistes des de la distància, han fet d’Agbar el que era fa
uns anys. Abans que comencessin a vendre patrimoni, negocis i
virtuts…
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CCOO
HA
REALTZAT
CONCENTRACIONS
DAVANT
LES
SUBDELEGACIONS DEL GOVERN EN DEFENSA DELS SERVEIS
MUNICIPALS, L’OCUPACIÓ I CONTRA LES RETALLADES SOCIALS.

Les polítiques d’ajust, les retallades en drets, la reforma laboral, l’anomenada llei d’estabilitat pressupostària... comporten
un atac directe als serveis públics i per tant en els drets i serveis directes a la ciutadania.
Les administracions locals, els ajuntaments, presten gairebé el 30% dels serveis bàsics que necessita la ciutadania i que
permet que els sectors socials amb majors dificultats puguin tenir uns nivells d’atenció i de reequilibri social sense els quals
farien un major forat en les desigualtats. Tanmateix, però, el finançament de les administracions locals segueix sense estar
resolt ni afrontat de forma equilibrada i necessària, sent un dels dèficits democràtics que cal afrontar i resoldre.
Els Plans d’Ajustament elaborats dins el pla de pagament de proveïdors a que ha obligat el Govern als municipis, està sent
utilitzat per nombrosos alcaldes, juntament amb la reforma laboral (aquesta facilita expedients de regulació d’ocupació
d’extinció en les corporacions locals que tenen una important part de les plantilles en règim de contractació laboral) per
saltar-se els convenis col·lectius i la negociació col·lectiva, executant unilateralment modificacions de condicions de treball,
reduccions de plantilles i ampliació d’horaris sense donar pas a cap negociació.
La necessitat de pagar a les empreses contractistes és compartida per CCOO, atès que més impagaments impliquen més
destrucció d’ocupació i la precarietat de treballadores i treballadors d’aquestes empreses prestadores de serveis públics.
Això, però, no ha de servir d’excusa per a l’eliminació dels serveis públics i la precarització del conjunt dels empleats
públics.
A les polítiques d’ajust del Govern Central, amb el suport incondicional de CiU, cal afegir la política d’ajust del Govern de
la Generalitat plasmada de manera brutal en la Llei de Mesures aprovada al Parlament de Catalunya amb el suport del PP.
Ambdues actuacions van directament a afavorir la precarització laboral, la destrucció de serveis públics i a disminuir drets
del conjunt de la ciutadania atès que han estat els ajuntaments els que han prestat serveis on cap altra administració arribava,
complementant i millorant els prestats per altres.
Davant d’aquesta greu situació, CCOO ha convocat als treballadors i treballadores públiques de les administracions locals
a mobilitzar-se, per la dignificació de l’ocupació pública, per defensar els serveis municipals, contra els acomiadaments i
impagaments que s’estan produint, per defensar la negociació col·lectiva i exigir el compliment de pactes i acords, contra
la reforma laboral i les retallades socials.
Les concentracions s’han dut a terme el dia 29 de maig davant de les Subdelegacions de Govern de Barcelona, Girona i
Tarragona.
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DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE A L’AGENCIA CATALANA DE
NOTÍCIES.
El Comitè d’Empresa de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) vol informar i denunciar un cas de discriminació de gènere
que malauradament ha tingut lloc a l’empresa les darreres setmanes: el passat 30 d’abril la direcció de l’ACN va decidir no
renovar el
contracte d’una treballadora, al·legant davant els representants dels treballadors i treballadores que no li allargava el contracte
perquè estava embarassada de més de sis mesos, i el futur incert de l’empresa no deixava marge de maniobra.

L’empleada finalitzava un contracte de sis mesos, després d’encadenar durant dos anys diferents contractes temporals. Per
aquest motiu, l’empresa justificava que el fet de finalitzar el contracte era totalment legítim i considerava que la treballadora
ja coneixia la seva situació contractual abans de quedar-se embarassada. Tanmateix, la seva relació laboral amb l’ACN no
havia començat feia només dos anys. Durant dos anys més, l’ACN ja havia disposat de la treballadora a través d’un contracte
il·legal de falsa autònoma, un tipus de relació que amb anteriors direccions de l’ACN va afectar també altres treballadors
i treballadores de la casa i que es va modificar per pressió del Comitè d’Empresa. Amb aquest historial contractual, la
redactora era moralment una treballadora indefinida.
No obstant aquests antecedents, l’empresa sempre ha negat que es tracti d’un acomiadament i ha defensat que és una
legítima decisió que respon a la finalització d’un contracte temporal. Tot i això, des del Comitè d’Empresa es van posar
sobre la taula diferents propostes per poder allargar-li el contracte i facilitar-li, així, la prestació de la Seguretat Social per
la seva futura baixa de maternitat. Es tractava de protegir els drets adquirits d’una dona embarassada i fer tots els possibles
per no creuar la línia vermella que suposa portar fins a l’obsessió la política d’austeritat.
El Comitè d’Empresa no s’ha pronunciat els últims mesos sobre no-renovacions de contractes temporals de treballadors,
tot i apreciar i valorar la feina que complien en la seva activitat professional, perquè l’empresa disposava dels mecanismes
legals per finalitzar-los, amb una llei laboral que li dóna màniga ampla. Ara bé, des del Comitè, es considera que en una
conjuntura de restriccions és on un país i una empresa pública han de demostrar el perfil de societat que es vol construir.
Per això, es considera que el cas d’aquesta companya embarassada té una
naturalesa totalment diferent i respon a una frontera que no es pot creuar mai
si ens volem sentir orgullosos de viure en un determinat país i de treballar en
una determinada empresa. Ens podem preguntar si val la pena fer tots aquests
sacrificis per superar la crisi, si en l’horitzó ens hem de trobar una societat
que abandoni els mínims drets aconseguits després d’anys de reivindicacions
socials.
Per aquest motiu, des del Comitè d’Empresa de l’ACN mostrem el rebuig a
una mesura com aquesta, que no fa més que desprotegir una treballadora en un
moment d’indefensió laboral.
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ELS DILLUNS DEL CIPRI:
“L’ESQUERRA EUROPEA”
La Fundació Cipriano García realitza una nova sessió d’Els dilluns del Cipri en la qual volem debatre sobre el paper de l’esquerra a
Europa, en un moment de forta agressió contra els drets i condicions de la classe treballadora al nostre país.
Per això hem convidat a participar a Oskar Lafontaine, president de la Comissió Internacional del partit Die Linke (L’Esquerra) i
exministre de Finances alemany, que amb la conferència L’Esquerra europea, ens permetrà conèixer les propostes de l’esquerra alemanya
en relació al projecte d’una Europa social i democràtica.
L’acte tindrà lloc el proper dijous 7 de juny, a les 18 hores, a la sala d’actes de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, de Barcelona.
Hi haurà traducció simultània
Us adjuntem la targeta d’invitació. Per tenir més informació podeu consultar el Web de la Fundació: www.fciprianogarcia.ccoo.cat
Si us plau, confirmeu la vostra assistència a l’acte al telèfon 93 481 27 81 o a l’adreça electrònica fcg@ccoo.cat.
Rosa Sans Amenós
Directora de la Fundació Cipriano García
CCOO de Catalunya

--
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CCOO guanya les eleccions ELECCIONS SINDICALS A L’ORGT DE
sindicals a l’empresa d’aigües LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Sorea
A les eleccions sindicals celebrades el 23 de maig de 2012, Novament CCOO ha assolit la majoria a la Junta de Personal
a Sorea, CCOO va obtenir 13 representants, per 8 d’UGT de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
(a l’anterior convocatòria, UGT tenia 11 delegats per 10
de CCOO).
Agraïm la participació dels treballadors i treballadores, i per
suposat, als que han dipositat la seva confiança en nosaltres.
Sorea, del grup Agbar, és una de les empreses d’aigües més Felicitem als integrants de les meses electorals per la bona tasca
efectuada, que va permetre que la jornada es desenvolupés
importants de Catalunya.
amb tota normalitat i també agrair la implicació de la Direcció
de l’organisme en tot el procés.

Programa de CCOO a TVC: ‘Repressió’Diumenge 10/06/2012,
11.00h., Canal 33
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