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Defensem un altre model
Fa poc el President Mas deia amb un to que podríem
qualificar de com a mínim de supèrbia que “els contraris
a Eurovegas anessin amb pancartes a les oficines del
Servei d’Ocupació “ tot referint-se a que el projecte
portarà llocs de treball i com s’estava en contra d’això
amb la situació d’atur que viu el país. El discurs
del President està carregat de una dosi important de
demagògia perquè el projecte d’Eurovegas comporta
elements molt negatius:
Comporta un greu perjudici mediambiental: densificació,
mobilitat, consum energètic, ocupació d’espais agraris
o banalització del paisatge. Comporta un retrocés en la
difícil restauració d’un territori que afronta el repte de
recuperar-se de tantes agressions sense control.
Des del punt de vista econòmic és una important
contradicció amb la política que tots els experts reclamen
per rectificar el que fins ara hem tingut i ens ha dut a una
important crisi financera fruit d’un model especulatiu.
Eurovegas significa continuar i aprofundir amb el model
especulatiu que ha afavorit la crisi actual.
Eurovegas aporta bàsicament una política d’apostes,
casino i altres elements poc edificants socialment,
embolcallada d’hotels, comerç i alguna sala per
congressos. Aporta poca ocupació i la que aporta estarà
lluny d’uns mínims i ja sembla que els promotors
demanen no tenir cap control social.
El projecte genera així mateix enormes dubtes respecte
a la seguretat ciutadana en l’entorn més immediat per
les característiques del mateix projecte
Cert senyor Mas, han destruït tant el país que per un
aturat o una aturada qualsevol oferta sembla bona però
es responsabilitat del seu govern fer una altra política
per recuperar la societat, posant en primer lloc les
persones, amb una altra política fiscal que comporti
que els que més tenen paguin i paguin més, incentivant
la recuperació amb polítiques públiques, fent un gran
pacte social per l’ocupació, incentivant un altre model
que no signifiqui més “ especulació i bombolla“ perquè
davant de la bombolla immobiliària llavors també deien
el mateix argument vostès, i ens han dut a una crisi
financera importantíssima.
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Manifestació dels treballadors de TV3 a Sant Joan Despí

El dimecres dia 20 a les 12 del migdia un grup de més de
cent treballadors convocats pel Comitè d’empresa de TV3;
han fet una concentració i una manifestació des de TV3 fins
al pont de l’autopista a Sant Joan Despí on s’ha penjat una
pancarta en defensa del model de radiotelevisió pública.
En l’acte s’ha reivindicat el manteniment de la producció
interna i la plantilla i s’ha protestat contra les retallades dels
governs espanyol i català.
L’acte es va fer coincidint amb les concentracions de protesta
dels treballadors de RTVE el manteniment de la producció
al Centre d’RTVE de Sant Cugat. El divendres dia 22 de
juny els treballadors de Catalunya Ràdio i de TV3 van tornar
al Parlament per defensar el model d’empresa pública i les
propostes dels treballadors pel futur contracte programa que
ha de donar estabilitat i projecte de futur a la Corporació. La
concentració es va fer amb motiu de la compareixença de
la direcció de la CCMA davant la comissió de control del
Parlament

Sant Cugat del Vallès, 20 de juny de 2012

Concentració de treballadors i treballadores de RTVE coincidint
també amb la mobilització de TV3 en defensa dels mitjans públics.
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La direcció de PRISA Radio ha anunciat 200 nous
acomiadaments i una rebaixa salarial del 10%.

ELS TREBALLADORS DE RÀDIO BARCELONA
APROVEN LA CONVOCATÒRIA D’UNA VAGA
DE 24 HORES ALS DIFERENTS CENTRES DE
LA CADENA SER.
Els redactors de totes les emissores de la SER a Catalunya no
signen des d’ahir les cròniques com a mesura de protesta.
Els treballadors i les treballadores de Ràdio Barcelona van
celebrar ahir una assemblea per decidir la resposta a l’anunci de la
direcció de Prisa Radio d’acomiadar un mínim de 200 treballadors
i treballadores més -d’una plantilla que no arriba als 1.500- i
efectuar una rebaixa generalitzada de sous, progressiva en funció
de la retribució, però que de mitjana arribaria al 10%. Aquest
anunci arriba després que, la setmana passada, la direcció decidís
acomiadar 6 treballadors d’ONA FM.

- Proposta de mobilització dels treballadors durant la propera junta
d’accionistes del grup Prisa, el 30 de juny.
- El compliment del conveni al peu de la lletra, sense les hores
extres que fan els treballadors i les treballadores, i que no són ni
reconegudes ni remunerades.
Així mateix, els redactors i les redactores de totes les emissores
de SER Catalunya no signen des d’avui les seves cròniques -ni
per antena ni per web- com a mesura de protesta contra la decisió
del grup d’acomiadar més treballadors. L’empresa assegura que
les mesures presentades són indispensables, però no ofereix
dades concretes ni accepta de moment aplicar solucions menys
traumàtiques.
Davant la gravetat de les mesures anunciades, el comitè intercentres
ha invocat el compliment de l’acord signat per ambdues parts per al
passat ERO, que impedeix realitzar nous acomiadaments col·lectius
durant un període de 18 mesos, és a dir, fins al mes d’abril de
2013. De moment, el comitè ja ha interposat una demanda davant
l’Audiència Nacional per l’incompliment dels acords del conveni
col·lectiu vigent, relatius als increments salarials del 2011 i 2012.
El comitè considera que no es pot acceptar aquesta brutal aplicació
de la reforma laboral, amb acomiadaments i rebaixa salarial dels
que menys culpa tenen de la situació financera del grup, mentre els
directius cobren sous escandalosos

L’assemblea ha aprovat dur a terme una sèrie d’accions de
protesta:
- Convocatòria d’una jornada de 24 hores de vaga a tots els centres
de Prisa Radio a l’Estat, amb data encara per determinar.
- Reprovació de Juan Luis Cebrián, conseller delegat del grup
Prisa.
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EL COMITÈ D’EMPRESA DE COMRÀDIO EXPRESSA EL SEU REBUIG AL MODEL DE GESTIÓ
PLANTEJAT PER LA DIRECCIÓ, QUE COMPORTA ACOMIADAMENTS I PRECARITZACIÓ.

El Comitè d’Empresa de COMRàdio ha analitzat la proposta/memòria justificativa de fusió de la XAL i la COM que la direcció ha fet
arribar a la Diputació de Barcelona i al mateix comitè.
El comitè expressa la seva total oposició al model de gestió que es planteja en aquest document i que es basa en uns acomiadaments
injustificats i una precarització de les condicions laborals dels treballadors de la COM.
La direcció planteja la retallada d’1/3 de la plantilla alhora que augmenta la partida destinada a la contractació externa, una contractació
que ja representa més d’un 50 % del personal actual.
Entenem que els diners públics que aporta la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis NO
poden fomentar la precarietat laboral ni servir per enriquir els interessos privats per la via de la contractació externa.
El comitè considera que això és voler amagar -i fer pagar als treballadors- una mala gestió dels recursos públics a costa d’acomiadar
treballadors de la plantilla i externalitzar tasques pròpies.
L’autor de l’informe demostra una deslleialtat professional cap als treballadors i cap a la pròpia empresa. NO ha estat capaç de mantenir
i fer créixer la COM i basa la seva pròpia supervivència en el fet de reduir l’estructura i externalitzar -precàriament- els llocs de feina
interns.
El comitè demana a Fèlix Ortega Sanz, gerent de COMRàdio des del 2007, un acte de responsabilitat i honestedat i l’insta a presentar
la seva dimissió.
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CANVI DE MODEL DE GESTIÓ DELS SISTEMES DE SANEJAMENT DE CATALUNYA
Companys i companyes del Sector del Cicle Integral de l´Aigua a Catalunya la situació al sector cada cop és més tèrbola i confusa. Estan prenent cos
les informacions anteriorment publicades per CCOO, en l’última Aigua Clara i en la posterior nota
informativa de la reunió mantinguda entre l´ACA i CCOO. S’està negociant el canvi de model en la
gestió del sanejament a Catalunya.
Aquesta possibilitat agafa cos arrel dels últims esdeveniments succeïts, que relatem per ordre
cronològic:
1. L´Agència Catalana de l´Aigua presenta a les entitats responsables directes del sanejament (Consells
Comarcals, Consorcis, Entitat Metropolitana etc) a Catalunya, l’assignació de fons per a l´explotació
del sanejament 2011 – 2012 amb una retallada mitja del 20%.
2. L´Agència Catalana de l´Aigua vol aprovar aquest document en el Consell d´administració de
l´ACA del dia 31 de Maig del 2012.
3. Les empreses traslladen als sindicats aquesta informació i el que això pot suposar tant per als
treballadors i treballadores del sector (acomiadaments, reduccions de salaris, reestructuracions, trasllats etc…) com per a les mateixes empreses
gestores (disminució de beneficis, baixada de qualitat en el servei, desaparició de les empreses que degut a les retallades entren en números vermells
etc…).
4. Degut a aquestes informacions, l’executiva del sector de CCOO ens posem a treballar primerament en fer tots els contactes possibles per a corroborar
les informacions i intentar reduir al màxim possible aquestes mesures tant negatives per als treballadors i treballadores i tant negatives per el que
sempre hem defensat:
UN SERVEI PÚBLIC DE QUALITAT
El dia 22 de MAIG: Es porta a terme una reunió entre CCOO – UGT i la patronal majoritària del sector ASAC per a tractar sobre el conveni autonòmic,
i com no pot ser d’una altre manera es comenta també aquest tema. La part patronal corrobora les informacions de que l´ACA vol portar a terme una
retallada pressupostaria del 20% a tot el sanejament i que amb aquest context no saben que passarà en el futur i insten a la part social a fer força conjunta
per tal d’intentar trobar una sortida a aquesta situació.
També comenten que degut a la situació actual serà molt difícil avançar en la NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA sectorial si les pretensions de la part
social son millorar les seves condicions econòmiques i socials davant d´una situació tant negativa per a les empreses del sector.
La part social (CCOO – UGT) en aquesta reunió exposem a la patronal la necessitat de que les empreses facilitin la documentació que corrobori aquesta
retallada que vol imposar l´ACA al sector però no rebem cap document per part d´ells més que les explicacions.
Com sindicat de classe que som, CCOO hem aconseguit “els papers”. Hem observat que tant els uns com els altres “escombren cap a casa”. L’ACA
vol acabar amb el seu deute de la manera més ràpida possible sense tenir en compte que es pot deixar pel camí, el servei. I les patronals traslladen el
problema als i les treballadores, obviant que ens necessiten per seguir oferint el servei.
El dia 25 de MAIG: Es porta a terme una reunió entre CCOO i la Gerència de l´ACA per demanar explicacions de tot plegat, verificar si la informació
rebuda és certa, si la magnitud de la retallada és l’exposada per les empreses i intentar esbrinar la pretensió real de la retallada.
El Gerent de l’ACA corrobora la intenció i argumenta que es del tot necessari fer aquesta retallada pressupostaria al sector per tal de donar compliment
a les exigències de la greu situació econòmica que travessen les administracions i més concretament la complicada situació econòmica de la pròpia
ACA, que defineix textualment d´INSOSTENIBLE.
Des de CCOO fem incidència en l´afectació que pot tenir aquesta retallada en les plantilles i també en la qualitat del servei ofert. Exposem la intenció
patronal de traslladar la retallada als i les treballadores i preguntem si és la pretensió i tindria l’acceptació de l’ACA.
El mateix Gerent ens assegura que tots ens hem d’estrènyer el cinturó. Que la gran majoria d’empreses gestores s’han emportat un volum de beneficis
anuals molt important i en la situació actual han de fer un esforç de país i pel país.
El dia 29 de MAIG: Rebem la noticia que s’ha suspès el Consell d’Administració de l´ACA on s’havia d’aprovar la retallada pressupostaria al sector i
ens donen la data de la propera reunió del Consell d’administració de l´ACA que es portarà a terme el 28 de Juny.
CCOO opinem que la retallada ha de comportar que aquells consorcis, administracions o empreses privades o mixtes que s’estiguin pagant despeses
externes al propi servei (edificis, obres municipals, museus, fundacions...) deixin de fer-ho a l’actualitat abans de rebaixar les nostres condicions
laborals i evidentment abans de fer ni un sol acomiadament. NO TRASLLADANT LA RETALLADA ALS I LES TREBALLADORES sinó deixant
de fer coses amb el rebut de l’aigua que no siguin propis del rebut de l’aigua.
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Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu del sector de transport de mercaderies per
carretera a la província de Barcelona

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ACORD DE MERCADERIES

Després de la reunió de la Comissió Negociadora del
Conveni de mercaderies de la província de Barcelona entre CCOO i UGT, informem els treballadors/es del sector de la
situació actual:
Com ja sabeu, la situació, a aquestes dates, hauria de ser l’aplicació extraestatutària de l’acord que es va signar en minoria
amb ACET.
EL 18 de juny, ACET planteja problemes per a la signatura de l’acta d’acord i TRANSCALIT, després d’intentar jugar
novament a despistar, segueix sense voler negociar res en un intent premeditat de desregularitzar el sector.
El resum és que la reforma laboral ha abonat el terreny perquè els empresaris facin el que vulguin. Per això ens trobem en
aquesta situació, on la presa de pèl està sent evident.
Amb aquest comunicat volem deixar constància del rebuig que des de la UGT i CCOO fem a l’actuació IRRESPONSABLE
de la part empresarial.
Per tant, informem als treballadors/es del sector què es farà un últim intent de consens al Tribunal Laboral de Catalunya, on,
depenent del resultat final, haurem de convenir mesures de força major en el futur!
Hem de reprendre l’esperit combatiu per a la defensa del nostres drets!
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L’INE TORNA A PRIVATITZAR LA RECOLLIDA DE DADES SOBRE LA SALUT DE LA POBLACIÓ

social i disponibilitat d’ajuda o assistència personal, entre altres
qüestions, per investigar la interacció entre condició de salut,
limitació d’activitat i integració social.
Informació especialment sensible, que el mateix l’INE categoritza
d’alta confidencialitat, segons el que disposa el Reial Decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquena Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica i que de ben
segur serien altament valorats per empreses de sectors com el
farmacèutic, sanitari, assegurances, assistencial, serveis socials,
etc.
L’anunci de licitació apareix publicat el 21 de juny en el Butlletí
Oficial de l’Estat, amb un pressupost base de 620.928 euros, per
la realització de treballs de recollida d’informació. Els treballs que
ara s’externalitzen es duran a terme per l’empresa adjudicatària a
partir del mes d’octubre durant un període de quatre mesos.
Mitjançant entrevistes telefòniques es recolliran dades de persones
adultes i menors a partir de 15 anys, a 22.000 habitatges de tot el
territori espanyol, sobre l’estat de salut, problemes crònics de salut,
limitació del funcionament, limitació en les activitats bàsiques de
la vida diària, limitació en la participació i integració

Resulta paradoxal comprovar com a la vegada que es destrueix
ocupació pública, els treballs que fins ara realitzaven empleades i
empleats públics es venen al sector privat, posant en risc el secret
i confidencialitat d’informació que ha de tenir una exquisida
protecció per part de l’Administració com són, en aquest cas, les
dades privades de salut de la ciutadania.
CCOO reclama a l’INE la dotació suficient de personal propi
per atendre adequadament la realització dels treballs que la
llei li encomana, sense posar en risc a través de la privatització
d’enquestes, la informació que la ciutadania proporciona.

Els treballadors i treballadores de l’Estat protesten davant de la Delegació del Govern a
Catalunya
Convocats per la Junta de Personal i pels sindicats CCOO, UGT, CGT i ASIUSOC, els treballadors i treballadores de l’Estat a Barcelona es van concentrar el
dia 21 de juny, entre les deu i les onze del matí, davant de la Delegació del Govern
a Catalunya.
Els empleats públics de l’Estat protesten contra la reforma laboral, que també els
afecta, en defensa dels serveis públics i contra les altres retallades socials que està
duent a terme el Govern, seguint amb les mobilitzacions que es van iniciar amb la
vaga general del 29 de març passat.
En el mateix sentit, des de primers de maig, s’han realitzat concentracions davant
d’altres centres de treball de l’Administració de l’Estat a Barcelona, com a la
Prefectura Provincial de Trànsit, a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i a la
Tresoreria de la Seguretat Social.
Així mateix, properament es realitzaran noves concentracions davant de la Delegació de l’Agència Tributària i d’altres organismes.

federació de serveis a la ciutadania



núm. 86 2a quinzena de juny

La plantilla de Barcelona Activa es manifesta contra les retallades
de les polítiques actives d’ocupació

El passat dia 8 de juny, la direcció de Barcelona Activa va informar al Comitè de la nova reestructuració organitzativa de l’empresa, que
planteja, amb motiu de les retallades en les subvencions en les polítiques actives d’ocupació per part de l’Estat i la Generalitat, fer una
nova organització de l’empresa, que té greus conseqüències i que ha comportat mobilitzacions dels treballadors i les treballadores. El
dia 12 es va realitzar, una mobilització a la seu de l’empresa. Un centenar de treballadors i treballadores va participar a la convocatòria
per mostrar el seu rebuig a les mesures de retallades que afectaran a 111 treballadors/es.
Cal recordar que les afectacions de retallades en matèria de personal seran les següents:
“Que el personal contractat a Barcelona Activa finançat a través de les transferències de subvenció de les polítiques d’ocupació és de
166 persones. Es reorganitzaran de la següent manera:
1. Personal fix vinculat a subvenció (prop de 55 treballadors/res) passaria a formar part de l’estructura.
2. Personal fix discontinu (fins ara programes del SOC, prop de 56 treballadors/res) seguiria amb el mateix caràcter discontinu i serien
cridats de forma temporal d’acord amb les necessitats puntuals dels serveis i objectius de la nova Barcelona Activa.
3. Personal per obra i servei determinat (programes del SOC, prop de 55 treballadors/res); els seus contractes acaben en el moment que
finalitza el programa.”
Totes aquestes mesures es portaven el dia 12 de juny a l’aprovació per part del Consell d’Administració.
CCOO entenem que no són les formes de plantejar aquesta situació, sense obrir un procés de negociació col·lectiva, tal com estableix
la legislació vigent. L’impacte que suposaran aquestes mesures és que 111 treballadors i treballadores es veuran al carrer: primer, els 56
fixes discontinus no seran cridats, perquè no hi haurà programes, i segon, els 55 treballadors/res vinculats per obra i servei determinats
es veuran al carrer a mesura que es vagin acabant els seus programes de juny a desembre de 2012. La conseqüència d’aquesta situació
és la disminució d’111 empleats d’una plantilla actual de 300 treballadors/res: això suposarà la disminució dels serveis que actualment
es prestaven als 113.000 aturats i aturades de la ciutat de Barcelona.
També cal posar en valor l’esforç que fa l’Ajuntament de Barcelona, però insuficient, aportant 3 milions d’euros a més dels 17,8 milions
d’euros que ja aporta, i passant dels 42 milions d’euros gestionats el 2011 a 24,7 milions d’euros per a l’exercici del 2012.
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CARTA DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DE LA PAERIA DE LLEIDA
Benvolguda Sra. Mestres,
Puc entendre que vostè es senti decebuda per què jo manifesti que les directrius dels RESPONSABLES, (que no companys
i companyes dels RRHH de l’Ajuntament grans professionals; complidors de les tasques que se’ls hi encomanen), donin
peu al meu escrit. Tothom aspira a fer-ho millor en la seva feina.
El meu escrit sorgeix de moltes reclamacions rebudes per part de gent que tenen les seves esperances laborals immediates i
futures en les ofertes d’ocupació pública. Li comento, potser a vostè no li han arribat, que les esperances de la gran majoria
dels opositors són “sé que guanyar la plaça és difícil, però per la borsa d’ocupació val la pena”. Precisament no som
nosaltres, els representants dels treballadors qui sembrem dubtes, nosaltres no tenim capacitat de decisió, no ordenem,
no dirigim.
Sra. Mestres , és cert que no s’està complint la normativa, i és cert que no és la primera vegada que ho denunciem. El mateix
Reglament de 4 d’abril de 2008 és el que s’està demanant que es compleixi, faci una lectura acurada d’ell.
Respecte a la manca de transparència, aquesta és la reclamació que a nosaltres, com a representants dels treballadors i
interlocutors socials, més ens han fet i més ens han demanat que defensem, que mirem de treballar per trobar canvis i
solucions a la situació actual.
Sra. Mestres vostè em parla de dades, jo li parlo de realitats.
Decebut estic i estem per que allò més fàcil es desviar les seves responsabilitats cap uns companys que fan la seva feina i
dels quals no s’ha dit res en cap moment. No és la primera vegada que s’utilitza aquest parany...
Quan qüestiono la forma d’accés a un lloc de treball de l’Ajuntament, no qüestiono les que s’han fet complint tots els
requisits que marquen les lleis, qüestiono si totes les provisions de llocs de treball (definitives i provisionals) s’han fet
seguint aquests requisits. Torno a dir, els companys i companyes de l’ajuntament treballen, fan la seva feina i res més, ells
no són l’objecte de la nostra denúncia.
Per últim recullo i recollim el seu oferiment de diàleg, nosaltres ja ens hem ofert per treballar amb vostès, moltes vegades,
amb responsabilitat, coherència i seny. La Paeria és la nostra empresa, no tenim altra. Volem que duri i perduri, volem que
sigui exemplar. I com ens oferiu la seva disposició a treballar quan vulguem, ja ens pot citar quan vulgui per parlar de tots
els temes que tenim pendents, que ja sap que de peticions pendents en tenim unes quantes. Esperem la seva convocatòria
i posar fil a l’agulla ja, de veritat, amb compromisos ferms i clars per a tots els companys i companyes i per a totes i tots
aquells que tenen l’esperança i el dret de ser-ho.
Fidel Navarro
Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Lleida.
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CCOO HA GUANYAT LES ELECCIONS
SINDICALS AL COMITÈ D’EMPRESA DE PARCS
I JARDINS
SINDICAT
CCOO
CGT
UGT
USOC
TOTALS

DELEGATS/DES
8
5
5
3
21

Un cop més, CCOO ha rebut majoritàriament el recolzament de la
plantilla, essent de nou la força més votada, amb el 36,16 % dels
vots.
Agraïm a tothom la seva participació, i molt especialment als i a les
qui un altre cop heu confiat en nosaltres.
Treballarem per la unitat i en defensa del servei públic i els nostres

drets.

Programa de CCOO a TVC: ‘I el rescat de les persones?’9/09/2012
a les 11,30 Canal 33
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