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TARDOR AMB MOBILITZACIÓ
11 de setembre i 15 de setembre
L’inici del setembre és l’avantsala d’una tardor que
es presenta molt dura, socialment, políticament i
econòmicament. Una tardor duríssima mercès a la
voluntat del capitalisme financer i depredador que vol
acabar amb tot el que signifiqui drets socials, econòmics
de la gran majoria de la societat i que comporta al mateix
temps una davaluació brutal de la democràcia i els drets
polítics de la ciutadania.
En aquest context celebrem un nou 11 de setembre, un
11 de setembre especial en un context polític complicat;
amb un acord majoritari del Parlament de Catalunya
per un nou Pacte Fiscal i una important manifestació
convocada per el dret a decidir. Catalunya viu un
problema real de dèficit fiscal. Hi ha una important
resposta ciutadana en defensa del dret a decidir, resposta
legítima en defensa dels drets nacionals, tanmateix però
aquesta legítima aspiració no pot, no ha d’amagar el greu
i altíssim conflicte social que es viu a Catalunya fruit de
les polítiques de CiU i del PP basades en la doctrina
de l’ajust permanent de drets econòmics i socials,
del desmatellament del conjunt dels serveis públics i
alhora negant-se a tenir polítiques d’ingressos per la via
impositiva (l’Estatut d’Autonomia de Catalunya permet
polítiques fiscals concretes) als que més tenen i que
afectaria al 6% de la població, permetent recaudar en
el cas de Catalunya segons algunes estimacions més de
2.000M €.
Defensem el dret a decidir però no sols en els aspectes
de llibertats nacionals, també en la presa de decissió
de determinades polítiques, i en aquest sentit hem
reclamat i reclamem un referendum, a Espanya però
també a Catalunya, sobre les polítiques d’ajust perquè la
ciutadania ha de poder dir si està d’acord amb retallades
o prefereix implementar impostos a grans fortunes, al
patrimoni, a les societats a les transsaccions financeres.....
A Catalunya diem que sí al dret a decidir sobre les
llibertats nacionals però dret a decidir també sobre
les polítiques de retallades, perquè hi ha alternatives,
perquè tenim alternatives i perquè les polítiques d’ajust
que defensen CiU i PP duen a la població al desastre, i
sense població no hi ha Nació.
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MARXA A MADRID EL 15 DE SETEMBRE
Anem tots i totes a Madrid el dia 15 de setembre a la gran
mobilització per denunciar les polítiques d’austeritat i les
retallades socials i laborals aplicades pels governs, convocada
per CCOO, UGT i un gran nombre d’organitzacions i
col·lectius socials. Ja us podeu apuntar als autocars que
sortiran des de diferents punts de Catalunya el 14 de
setembre per la nit (en breu informarem dels punts de
sortida), trucant als diferents telèfons de les seus de CCOO
arreu de Catalunya.
Aquest acte es finançarà amb uns bons d’ajut de 10 euros. Ja
es coneix el format de la mobilització del 15s que començarà
entre les 9 i les 10 del matí amb una marxa de quatre columnes
formades pels diferents col·lectius vinguts d’arreu de l’estat.
Aquestes columnes sortiran de diferents punts de Madrid i
acabaran confluint a les 12 hores en una gran concentració a
la Plaça de Colón.
El passat 25 de juliol es va fer una cimera d’entitats socials
a Madrid que va acordar convocar una gran marxa massiva
a Madrid, el dissabte 15 de setembre de 2012, per evidenciar
la crítica a tanta injustícia.
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CCOO DENUNCIA DAVANT LA INSPECCIÓ
DE
TREBALL
I
SEGURETAT
SOCIAL
L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS A LA DEPURADORA DE LA
BISBAL DEL PENEDÈS.
Des del sector d’aigües de CCOO a Tarragona s’ha denunciat
davant la Inspecció de Treball, a l’empresa OMS-Sacede SAU,
per no garantir la protecció dels seus empleats enfront dels regs
derivats del seu treball. L’empresa OMS-Sacede SAU és propietat
al 100% del grup alemany d’aigües REMONDIS.
La Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona, va emetre
resolució en data 2011.05.20 amb les següents conclusions (sic):
“Resultat de les actuacions de comprovació ha quedat provat, per
tant, que OMS Sacede SAU no garanteix l’aplicació i eficàcia d’un
pla de prevenció i d’un adequat sistema de prevenció a l’empresa,
infringint d’aquesta manera els articles 14 i 16 de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (Butlletí de
l’Estat del 10) en relació amb l’article 2 del Reglament dels serveis
de prevenció (Reial decret 39/1997 de 17 de gener - BOE del 31
-).
Per tant, aquesta Inspecció de Treball de Tarragona inicia el
corresponent expedient administratiu sancionador. “
La depuradora d’aigües residuals de la Riera de la Bisbal del
Penedès és propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que
va concedir el contracte de gestió de l’explotació a les empreses
OMS-Sacede SAU.
En aquest mateix centre de treball, recentment, va tenir lloc un
accident de treball que va provocar la declaració d’invalidesa
absoluta d’un treballador. Qui va denunciar davant el jutjat del
Vendrell la falsificació de la seva signatura en els documents de
lliurament dels equips de protecció individual, equips que mai va
rebre segons afirma. Estant a l’espera de la resolució del mateix i
de les possibles responsabilitats de la seva sentència.

realment penoses, perilloses i tòxiques. Precisament per aquest
motiu en el Conveni Col·lectiu de l’Aigua de la província de
Tarragona es paga un plus mensual, que els treballadors de la
depuradora no cobren, entre altres conceptes.
Des de CCOO anem a sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), que no renovi el contracte amb aquesta empresa, ni en
aquest centre de treball ni en cap altre propietat de la mateixa, per
la gravetat de la situació derivada de l’incompliment del contracte
en matèria de prevenció de riscos per part d’aquesta empresa.
Entenem que aquest incompliment només pot ser degut a dues
causes: o bé a la manca total de cultura preventiva en aquesta
empresa, o bé a una deliberada omissió del deure de protegir els
treballadors i treballadores dels riscos que pateixen. Les dues
causes són motiu més que suficient per a que aquesta empresa no
pugui tenir al seu càrrec treballador algun.
Els treballadors i treballadores d’aquests centres de treball són
sempre els mateixos ja que concurs després concurs es mantenen
en els seus llocs de treball encara que canviï l’empresa explotadora.
Aquests treballadors i treballadores, la instal·lació i els equips del
centre, són subrogats encara que canviï la concessió. L’Agència
Catalana de l’Aigua és qui posa aquestes plantilles a disposició de
l’empresa que guanya cada concurs.
Des del sector del cicle integral de l’aigua de CCOO de Catalunya,
majoritari en aquest sector, no recordem un cas tan greu com el de
la depuradora de la Bisbal del Penedès.

Treballadors i extreballadors del mateix centre de treball, ens
comenten que tampoc abans havien rebut els equips de protecció
individual que figuren en els fulls de lliurament d’aquest material.
Per tant els treballadors d’aquest centre de treball no han pogut
protegir-se de les emanacions de gasos tòxics ja que l’empresa no
ha posat a la seva disposició equips per a la protecció de les vies
respiratòries.
Després que CCOO interposa la esmentada denúncia i després
de la intervenció de l’ACA, aquestes pràctiques han canviat. A
dia d’avui s’han solucionat part de les mancances en prevenció
denunciades, però hi ha un treballador amb els pulmons afectats.
El treballador afectat, per petició del seu metge, ha iniciat la
instrucció 01/2007 de l’ICAM perquè s’avaluï el seu estat ja que
entén que aquesta malaltia és per causes laborals i així ho recull
en el seu informe.
Les condicions de treball en instal·lacions d’aquest tipus són
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Des del mes de juliol tots els divendres i com a senyal de dol, els treballadors i treballadores de les Administracions Públiques
amb el suport de les organitzacions sindicals més majoritàries, es concentren davant dels seus centres de treball vestits de negre,
per mostrar el rebuig a les polítiques antisocials i a les retallades dels seus drets que divendres a divendres venen imposant tant
el Govern Central com el Govern Autonòmic; i amb més raó després de la publicació del Real-Decret Llei 20/2012.
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CONVOCADA VAGA AL SECTOR FERROVIARI DE CCOO EL 17 DE SETEMBRE
El passat 9 d’agost la Direcció de Renfe Operadora ens va informar de la seva decisió
d’aplicar el RD Llei 20/2012 en el seu art 2 sobre reducció de retribucions del 2012, per a
això, va comunicar-nos que operaria així:
- PERSONAL OPERATIU: A tots els treballadors i treballadores que tinguin pagues
extres (Clau 09) no se’ls ha d’abonar aquesta paga extra de desembre. Per això, a partir
de juliol s’han començat a corregir els nous valors salarials a efectes de cotització sense
aquesta paga extra.
- MM.II. i C, Estructura de Suport i Estructura de Direcció: A tots els treballadors i
treballadores sense paga extra en la seva estructura salarial, se’ls hi descomptarà una
catorzena part (7,143%) de les seves retribucions anuals “exclosos els incentius al
rendiment”. A cada nòmina des de l’agost fins el desembre se’ls hi descomptarà una 1/5a part d’aquesta quantitat total de la reducció
retributiva del 2012.
Totes les organitzacions sindicals del CGE vam manifestar la nostra oposició a la reducció retributiva i de qualsevol altre dret previst
en el nostre Conveni Col·lectiu que vulguin treure’ns o suspendre-nos, qüestió que CCOO considera il·legal i inconstitucional ja que el
que s’ha de complir és el Conveni Col·lectiu.
El dimarts 14 d’agost es va tornar a reunir el Comitè General d’Empresa amb la Direcció de Renfe Operadora per continuar amb l’ordre
del dia de la reunió a la qual vam ser convocats el dia 9 d’Agost i la Representació dels Treballadors va abandonar aquesta en vista del
tracte rebut.
Per al nostre pesar, les actituds no han canviat fins el dia d’avui, i en la reunió del dia 14 la Direcció de Renfe Operadora va seguir
instal·lada en el mateix despotisme que els seus majors, i pretenent governar les relacions laborals a força d’imposició saltant-se a la
torera tots els acords i normes que existeixen per el camí.
Des dels sindicats representatius d’ADIF, FEVE i RENFE-Operadora ens oposem a aquest tipus de mesures i fem una crida als ferroviaris
i ferroviàries a participar de totes les accions que es convoquin en defensa dels nostres drets, del ferrocarril públic i de l’ocupació, i a
donar suport massivament a la jornada de vaga del 17 de setembre perquè sigui un èxit que demostri al Govern la nostra total oposició
al seu plans de desmantellament del ferrocarril públic.
Per als que utilitzeu comptes twitter, us informem que estem fent servir els hashtags: #ferrocarrilpúblic- #ferrocarrilpúblico i # Vaga17set#Huelga17sep per a divulgar el conflicte així com a la convocatòria de vaga del proper dia 17 de setembre. Us animem a utilitzar-los,
raonant en els tweets perquè defensem un model de ferrocarril públic, social i de qualitat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAT DEL COMITÈ D’EMPRESA DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA

En vista de la comunicació que la Direcció va transmetre el dia 9 d’agost, sobre l’aplicació del Real Decret Llei 20/2012, i vist que no
té cap intenció de retirar-la, aquest Comitè d’Empresa per unanimitat pren les següents resolucions:
- Rebutgem unànim i frontalment l’aplicació del Real Decret Llei a la nostra empresa.
- Entenem que, el Decret que la Direcció ens vol aplicar va més enllà de les mesures estrictament econòmiques i és un atac brutal contra
el nostre futur.
- En contra de la voluntat de la Direcció que vol “matxacar-nos”, debem de demostrar tots els treballadors i treballadores la voluntat de
defensar-nos amb les nostres millors armes, les mobilitzacions.
Per tot això, CONVOQUEM A TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES a una ASSEMBLEA GENERAL DECISÒRIA
on, entre tots i totes, analitzarem la situació i DECIDIREM les mesures a adoptar.
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ACCIÓ JOVE DE CCOO CONSIDERA QUE EL GOVERN DEL PP DESVESTEIX UN SANT
PER VESTIR-NE UN ALTRE

Acció Jove–Joves de CCOO volem expressar el nostre rebuig cap a una mesura que representarà una nova bufetada al ja
trepitjat col·lectiu jove.
Avui divendres 24 d’agost tornem a tenir males notícies del Consell de Ministres després d’anunciar que mantindran l’ajuda
dels 400€ i que la pujaran a 450€ en alguns casos, fet que celebrem. L’alegria però no dura gaire, la diferència sortirà a còpia
d’incrementar les limitacions per accedir a l’ajuda.
D’on surten els 400€?
Al febrer de 2011 va finalitzar l’anomenat programa PRODI, una ajuda de 426€ per als i les aturades que havien finalitzat
la seva prestació. El govern ZP va aprovar una ajuda similar de 400€ que anomenà Plan Prepara. Aquest finalitzava el
passat febrer, i l’executiu de Rajoy va aprovar prorrogar-lo sis mesos més. A partir del passat 15 d’agost, les persones a qui
se’ls havia concedit l’ajuda la seguiran cobrant, però ningú més podria sol·licitar-la. Fa pocs dies desvetllaven que l’ajuda
continuaria i que estaven pensant en ampliar-ne la quantia.
Avui han explicat com ho faran: Desvestiran un sant per vestir-ne un altre. No invertiran en solucionar la xacra de l’atur
preocupats per la més que probable allau que pot venir aquest setembre i tot i ser conscients que més de la meitat d’aturats
i aturades porten més d’un any buscant feina. Restringiran l’ajuda als joves que tinguin “cert coixí familiar”. Des d’Acció
Jove ens preguntem a quin coixí familiar es refereixen tenint en compte que el 21,95% de la població està a l’atur i que la
xifra s’eleva fins a un 51% entre els menors a 25 anys.
No entenem perquè atempten contra el “coixí familiar” de persones que estan rebent una minsa ajuda de 400€ per viure i
en canvi posen puntes al coixí dels qui defrauden aprovant una amnistia fiscal. Denunciem l’estat raquític en el que estan
deixant als i les joves. Més d’un 51% d’atur, sous baixíssims, elevada temporalitat, supressió de gran part de les ja escasses
ajudes al col·lectiu (com la renta d’emancipació), augment de les taxes universitàries i d’FP, ...
Estem cansats de grans anuncis i rodes populistes que amaguen retallades que posen en escac als col·lectius més vulnerables
mentre ens bombardegen amb un lèxic lapidari amb el que pretenen fer-nos creure que no hi ha alternativa.
Demanem que es reformi el “plan prepara” incrementant les ajudes fins a 532,5€, el manteniment del número de beneficiaris/
es i la seva consideració de prestació estable, ja que avui, només es pot cobrar durant un màxim de 6 mesos.
Acció Jove-Joves de CCOO de Catalunya exigim novament la retirada immediata de la reforma laboral que, des de la seva
aplicació no ha provocat res més que més precarietat i més atur.
Si els joves som els futur, que no ens esclafin pel camí.
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GRAN AFECTACIÓ DEL RD 20/2012 EN EL SECTOR DE CARRETERA
El Reial Decret 20/2012 no només afecta al personal
funcionari, i és una més de les agressions que estem rebent de
l’actual govern del Partit Popular contra l’estat del benestar i
la qualitat i dignitat de vida de la classe treballadora, contra
la societat en general, contra els drets fonamentals del nostre
model social i laboral.
Protestes davant el RD 20/2012
Al Sector de Carretera de la FSC-CCOO hi ha un gran
col·lectiu afectat pel RD 20/2012, la mesura “estrella” contra
els treballadors i treballadores del sector és la retracció de la
paga extra de Nadal, que no l’única.

amb el major detall possible.
Però ja algunes empreses han començat amb mobilitzacions
específiques, més enllà del clar suport i participació que
des del sector, afecte o no pel RD, s’està prestant a les
convocatòries federals, confederals, territorials i fins i tot
que des d’altres sectors s’estan promovent.
Si volen acabar amb tot que no sigui amb el beneplàcit de la
classe treballadora, perquè a tanta provocació, la resposta té
i ha de ser proporcional. Si volen arruïnar-nos, cal impedirho.

El RD afecta igualment a empleats/des públics que a
empreses públiques, mercantils públiques i fins i tot mixtes, i
en el sector de carretera tenim un gran col·lectiu afectat, com
per exemple l’empresa Chronoexpres, Barcelona Serveis
Municipals, Madrid Mobilitat i moltes de les empreses de
transport urbà, entre d’altres.
Encara queda al sector detall de l’afectació real en cada
àmbit i subsector (mercaderies, ambulàncies, aparcaments
subterranis i de superfície, urbans o transport discrecional),
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CCOO DEFENSA LA VENDA DEL CUPÓ DE L’ONCE PER LA XARXA
TRADICIONAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

CCOO considera que les bones xifres de vendes obtingudes per la xarxa
tradicional de venedors de l’ONCE en el sorteig extra d’estiu d’agost,
que han augmentat un 5,49 per cent respecte al 2011, confirmen que no
està justificada la decisió dels responsables de la institució d’estendre
als estancs, gasolineres i quioscos de premsa la venda del cupó.
El sindicat recorda que les vendes del sorteig del 9 d’agost han estat
de més de 43 milions d’euros, dels quals uns 40 milions (el 91 per
cent del total) han estat recaptats per la xarxa tradicional, composta
exclusivament per venedors i venedores amb discapacitat.
En l’actualitat, l’anomenat Canal Físic Complementari (CFC), integrat
per gasolineres, estancs i quioscos de premsa, ven els cupons de l’ONCE de divendres i cap de setmana, encara que CCOO
creu que pròximament rebran l’autorització per comercialitzar el cupó de dilluns a dijous.
CCOO no va avalar en el seu moment la modificació de l’article 50 del XIV Conveni Col · lectiu, proposada per UTO-UGT,
perquè el cupó és “patrimoni” dels venedors i venedores, a més del símbol amb el qual s’identifiquen la majoria de clients
que diàriament acudeixen als quioscos i cantonades de la xarxa tradicional. Està clar que hi ha un component emocional en
la compra del cupó a una persona amb discapacitat, i que no es dóna en la compra en estancs, gasolineres i quioscos.
Aquest valor afegit que ofereixen els treballadors i treballadores de l’ONCE és un dels majors actius amb què compta la
institució i, no obstant això, amb la seva actuació l’ONCE està deixant sense possibilitats de tenir un futur millor a milers
de treballadors i treballadores que cada dia afronten la tasca de la venda al públic dels seus productes.
L’anomenat Canal Físic Complementari (CFC), que agrupa gasolineres, estancs i quioscos, acumula la quasi totalitat dels
productes de l’ONCE amb una xarxa de 9.840 establiments. No obstant això, les seves vendes tot just arriben a percentatges
significatius en el global. Per això CCOO considera que el producte cupó ha de retirar del CFC, ja que és molt més el
perjudici que s’ocasiona al personal de plantilla que el paupèrrim benefici que llança, tot just un 8% de vendes en el sorteig
extra d’estiu, i la repercussió en la nòmina dels venedors no es coneixerà fins al mes d’octubre.
CCOO vol fer una crida al seny dels que tenen la responsabilitat que els atorga la major representativitat, UTO-UGT i
UP, que han de retrocedir en un atac sense precedents al personal que dóna prestigi a aquesta institució, el personal amb
discapacitat.
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A TOTS ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES D’IBERIA
Fa uns dies tots els treballadors d’Iberia hem rebut una carta del conseller delegat, Rafael Sánchez Lozano,
on ens explicava la seva versió, de quins han estat algunes de les causes que han portat a esta companyia a
una situació econòmica inviable.
Evidentment per aquest senyor no té res a veure la seva nefasta gestió al capdavant de iberia.
A CCOO ens preguntem què ha passat amb el pla 2012-2015, fet per solucionar i afrontar una situació de
crisi econòmica en el sector i que havia fracassat ja en el primer trimestre, quan la Companyia va presentar
unes pèrdues superiors als 150 milions d’euros.
Des de llavors estem reclamant un pla de viabilitat per a aquesta empresa i la resposta que hem obtingut
ha estat sempre la mateixa: “ho estem ultimant”.
Mentrestant el que sí està succeint és que cada dia aquesta empresa s’està tornant més inviable mentre
prenen decisions contràries al que es necessita per corregir la situació. Com a exemples:
- La manca de decisions en el seu dia per a la renovació de flota de llarg Ràdio que està suposant unes
despeses addicionals de més de 100 milions d’euros anuals.
- Fer cada dia menys productius als pilots cedint línies quan es manté la mateixa plantilla.
- Una “magnífica” decisió de generar un excedent de més de 400 TCP amb la negativa del Sr Sánchez
Lozano que els TCP d’Iberia puguin volar a IB Express perquè no “sigui contaminada”, buscant com
solució immediata donar-los permís sense sou a l’estiu que és temporada alta.
Aquestes decisions han aconseguit que cap negoci d’Iberia sigui rendible i per descomptat, deixant passar
el temps sense fer res, estan empitjorant cada dia més la situació ja de per si greu d’Iberia.
A sobre dimarts passat ens comuniquen que el director general Comercial, Manuel López Aguilar és cessat
i substituït temporalment per un anglès, i tenen la poca vergonya de presentar-lo com “un coneixedor
extraordinari d’Iberia i també del mercat sud-americà”. Com presa de pèl val, però això és molt més seriós
de com s’ho pren el senyor conseller, posant a gestionar els ingressos d’aquesta companyia a un anglès i
menyspreant als professionals d’Iberia.
Creiem que ha arribat el moment de cridar a la unitat sindical per fer front a una clara estratègia de
l’empresa de trossejar i vendre Iberia.
Tots els col·lectius estem afectats, per això no és el moment de rancors ni de mirar-nos cadascú el nostre
melic. Estem davant l’atac més directe que els treballadors d’Iberia mai hem patit i aquest necessita una
única resposta sindical, sense protagonismes i tots amb un mateix objectiu: salvar Iberia, negociant un Pla
que sabem que serà dur però que ha de concloure amb unes condicions que haurem d’acordar entre tots i
que serveixi per donar viabilitat i futur a Iberia.
Des d’aquí advertim al Consell d’Administració d’Iberia que serem molt bel·ligerants davant un pla que
no passi per les condicions que els sindicats d’aquesta empresa acordem.
federació de serveis a la ciutadania
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Programa de CCOO a TVC: ‘I el rescat de les persones?’9/09/2012
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