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MULTITUDINÀRIA MARXA A MADRID
CONTRA LES RETALLADES
El 15-S CCOO de Catalunya va participar
a la Marxa a Madrid que finalitzà amb
una gran manifestació per denunciar les
polítiques d’austeritat i les retallades socials
i laborals aplicades pel govern. La marxa
va ser convocada per CCOO, UGT i un
gran nombre d’organitzacions i col·lectius
socials.
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MOMENT CRUCIAL

L’11 de setembre de 2012, més enllà de les xifres de
manifestants i la cobertura de mitjans de comunicació
públics i privats en contraposició a d’altres
manifestacions també enormes; més enllà de tot això,
mostra una clara voluntat majoritària a Catalunya
sobre el dret a decidir de manera col·lectiva el nostre
destí com a poble com a Nació.
La manifestació de l’11 de setembre però, va ser
també per a moles i moltes dels participants un
posicionament contrari a les retallades i les polítiques
d’ajust amb l’exigència del dret a decidir sobre les
polítiques econòmiques i la necessitat d’una fiscalitat
justa i progressiva tal com van evidenciar diferents
col·lectius i organitzacions i en concret la Plataforma
PROU RETALLADES amb la participació de CCOO
de Catalunya.
El setembre també ha estat el mes , en concret el dia
15, a Madrid, amb la participació de més de 12.000
catalans i catalanes, una enorme manifestació va dir
prou a les polítiques d’ajust i de retallades de drets
socials, de serveis públics del govern de Rajoy ( la
coincidència en aquestes polítiques entre CiU i PP
és plena) exigint un Referéndum sobre aquests temes
perquè hi ha alternatives perquè el rescat no és quelcom
inevitable perquè una fiscalitat justa i progressiva
aforiria el rellançament de l’economia real que és la
que necessita ser reactivada per generar ocupació.
CCOO volem decidir, volem referèndum per decidir
tot, el destí com a poble però també sobre les polítiques
d’ajust, i no callarem perquè volem una Catalunya
social i amb drets, Per nosaltres les persones són el
més important perquè sense ciutadania, sense serveis
públics i sense una fiscalitat justa i progressiva no hi
ha Nació, i volem una Catalunya Rica i Plena i no
en mans d’interessos privats al servei d’una minoria
privilegiada.
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MARXA A MADRID EL 15 DE SETEMBRE
Les xarxes socials col·lapsen Internet manifestant-se contra les retallades

Les xarxes socials no han faltat tampoc a la multitudinària
i històrica manifestació és aquest dissabte contra les
reformes del Govern @PPopular. Sota el hasgtag (etiqueta)
#15SColumnaVirtual, milers d’internautes han mantingut
pràcticament col · lapsada la xarxa social Twitter, en què ha
estat pràcticament impossible seguir les desenes de milers
de tweets que han estat emeses des d’ordinadors de tot el
món.
La etiquetes #15SColumnaVirtual i #15S s’han convertit
en Trendig Topic mundial des dels primers minuts de la
convocatòria fins al moment de publicar aquesta informació
en Diari Progressista. La traducció oficial a l’espanyol de
Trendig Topic és tendències, són les paraules o frases més
repetides en un moment concret a Twitter.
“Quan la injustícia es torna llei, la rebel·lió es converteix en
deure”, deia uns dels tweet més repetits mentre centenars de
milers de treballadors protestaven a Madrid.
La multitudinària presència també les xarxes socials
han demostrat que no només els que poden acudir a les
manifestacions són els que comparteixen el reclamat en
elles, sinó que milions de persones que no han assistit han
demostrat aquest matí que tampoc estan d’acord amb la
deriva empresa pel Partit Popular contra l’Estat del Benestar
i que els espanyols desitgen altres fórmules per lluitar contra
la crisi.
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EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS:
Constituïda Plataforma Sindical Unitària

LA
PRIVATITZACIÓ
DE
SERVEIS
INFORMÀTICS ÉS UNA SAGNIA PER ALS
COMPTES PÚBLICS
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques privatitza
serveis informàtics per 2,5 milions d’euros, duplicant el cost i
malgastant els diners de tots els ciutadans i ciutadanes. Es gasta
2.532.042,49 euros en contractar amb dues empreses el desenvolupament i manteniment evolutiu d’aplicacions en l’entorn
tecnològic de la Subsecretaria del Departament.

PLATAFORMA SINDICAL UNITÀRIA

El mateix ministeri que retalla la paga de les empleades i empleats públics, que imposa draconianes plans d’austeritat a la
resta de les administracions públiques, i que puja l’IVA, ofegant
l’economia de milers de famílies, es permet contractar serveis
informàtics que dupliquen el cost que aquests treballs tindrien
si els realitza un empleades i empleats públics, produint un malbaratament de més de 1,2 milions d’euros.

CCOO, UGT, IAC, CSIF, USOC, MC, SATSE, USAE, SAC,
CSC, STAJ,ASPEC, GESTHA, ANPE
Segons publica el BOE el 15 de setembre, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques es gasta 2.532.042,49

Ha quedat formalment constituïda la Plataforma Sindical euros en contractar amb dues empreses el desenvolupament i
Unitària.
manteniment evolutiu d’aplicacions en l’entorn tecnològic de la
El seu objectiu és donar resposta a la brutal agressió que venim
patint per part de las diferents administracions a Catalunya,
a través de l’acció sindical conjunta, la convocatòria de
mobilitzacions i totes aquelles mesures de pressió que es
considerin oportunes.
Aquesta situació, contra els serveis públics i els seus empleats,
s’ha agreujat encara més per la promulgació del RDL 20/2012,
de 13 de Juliol.
En conseqüència, aquesta Plataforma acorda:

Subsecretaria del Departament (expedient 93-11).

El contracte consisteix en la posada a disposició per part de les
empreses adjudicatàries de 18 tècnics informàtics en diverses
categories, durant 2 anys prorrogables pel mateix període, amb
un cost mitjà per treballador de 70.334 euros. Quantitat que duplica el cost salarial d’un empleat públic en tasques similars,
sense comptar amb el risc que suposa per a l’Administració
traslladar al sector privat el control del seu funcionament intern
i la gestió d’aplicacions informàtiques tan sensibles com poden
ser el registre documental d’entrades i sortides, els arxius de
personal o l’aplicació de gestió de les nòmines de les empleades
i empleats públics.

Resulta absolutament escandalós aquest malbaratament de més
de 1,2 milions d’euros, sobretot en el context de dures retallades
que estan patint totes i tots els treballadors i treballadors. L’atac
Continuar amb les mobilitzacions previstes, entre d’altres permanent als empleats públics s’explica a la vista d’aquesta
concentracions dels divendres davant els centres de treball.
i altres actuacions dels responsables polítics, preocupats per
desmantellar tot el públic per lliurar com negoci a alguns priConvocar, pel proper divendres, 28 de setembre a las 13 hores, vilegiats del sector privat. Negoci rodó que volen que paguin
una concentració davant de la Subdelegació del Govern a totes i tots els ciutadans i que cal impedir-ho. es del mes de
Barcelona (c/ Mallorca, cantonada amb Roger de Llúria) amb juliol tots els divendres i com a senyal de dol, els treballadors
motiu de la presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat. i treballadores de les Administracions Públiques amb el suport
de les organitzacions sindicals més majoritàries, es concentren
Emplaçar-nos per una propera reunió de la Plataforma el dia 8 davant dels seus centres de treball vestits de negre, per mostrar
d’octubre, per donar continuïtat a les nostres accions i establir el rebuig a les polítiques antisocials i a les retallades dels seus
drets que divendres a divendres venen imposant tant el Govern
un calendari per les mateixes.
Central com el Govern Autonòmic; i amb més raó després de la
publicació del Real-Decret Llei 20/2012.

Difondre el manifest conjunt.

Plataforma Sindical Unitària
.
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L’AIGUA NO ÉS UN BÉ COMERCIAL, SINÓ UN BÉ PÚBLIC:
JA POTS SIGNAR LA INICIATIVA A LA XARXA!
PASSA LA VEU
Ja és possible recollir signatures en línia. Doncs bé, ha arribat l’hora d’intensificar la campanya i difondre la notícia que està
oberta la fase de signatura en línia.
Recordem les tres demandes de la FSESP. Es exhorta la Comissió Europea a:
- garantir uns serveis d’aigua i sanejament per a tots els ciutadans;
- mantenir els serveis d’aigua al marge de les normes del mercat interior;
- augmentar els esforços per materialitzar l’accés universal a l’aigua i sanejament.
Aquest és el missatge que demanem que subscriguin els ciutadans de la UE. Els ciutadans i organitzacions extracomunitàries poden
contribuir amb una declaració de suport o el logotip de la seva organització, i promovent aquesta campanya a les seves xarxes.
Necessitem la vostra ajuda per arribar a tots els ciutadans a Europa. Demaneu a amics, familiars i companys que signin el text i passin
l’veu. Les nostres demandes es tindran en compte únicament si es recullen un milió de signatures vàlides. A la pàgina
https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=es

s’indiquen les dades personals amb què es registrarà la signatura, d’acord amb el que estableix cada Estat membre i sense els quals no
es validarà la signatura.
La campanya es va posar en marxa el juny amb una àmplia programació en diversos països. A Espanya, Itàlia, Alemanya, Bèlgica,
Finlàndia, Suècia i Lituània, ja s’han recollit milers de signatures en paper.
Ha arribat per fi el moment de la signatura en línia que, en altres països, porta temps esperant. Amb la signatura d’aquesta primera
Iniciativa Ciutadana Europea, exigiu l’aplicació del dret humà a l’aigua i el sanejament. Promoveu la campanya a les seves xarxes ia
través de tots els mitjans disponibles: Facebook, Twitter, correu electrònic, reunions, butlletins i revistes.
Aquesta campanya és una eina per aconseguir un compromís amb el dret humà a l’aigua i el sanejament Aquesta és una eina perquè, a la
Comissió Europea, es doni un canvi d’enfocament i que al mercat i la competència s’anteposin el gaudi de drets i la prestació de serveis
públics. La seva finalitat és la consecució de l’accés universal (i global) a l’aigua i sanejament, i la preservació dels limitats recursos
hídrics públics per les generacions futures.
EL DRET A L’AIGUA I EL SANEJAMENT COM A DRET HUMÀ
L’AIGUA NO ÉS UN BÉ COMERCIAL, SINÓ UN BÉ PÚBLIC!
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AMPLI SEGUIMENT DE LA VAGA A METRO, TB (AUTOBUSOS DE BARCELONA), RENFE
I ADIF
La jornada de vaga convocada en aquestes empreses de transport públic ha tingut un ampli suport de les plantilles
amb una incidència del 100% en METRO i TB( Autobusos BCN) del personal que no estava inclòs en els serveis
mínims; d’un 80% en RENFE i una incidència menor, del 60% en ADIF.
La defensa del transport públic, de l’ocupació, dels drets laborals i socials, és quelcom fonamental doncs és un dret
essencial de la ciutadania tenir uns mitjans de transport públics eficients i de qualitat i això està en contraposició
a les polítiques privatitzadores i de destrucció de drets dels governs que sols generen empobriment social i atur i
també encariment del transport per el conjunt de la ciutadania.
Així mateix lala manifestació conjunta davant del Departament de Territori i Sostenibilitat amb la intenció
d’arribar fins la Plaça de Sant Jaume va tenir un ampli suport i participació de treballadors de les empreses en
vaga amb el suport també de treballadors i treballadores de BSM que també els volen imposar les retallades que
es desprenen de l’aplicació del Reial Decret 20/2012
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PORTUGAL ES MANIFESTA CONTRA LES MESURES D’AUSTERITAT DEL GOVERN I LA
“TROICA”
Els portuguesos van sortir dissabte 17 als carrers de les principals
ciutats del país per pronunciar-se en contra de les mesures
d’austeritat del Govern conservador de Pedro Passos Coelho
per fer front a les ajudes donades per la troica-formada pel Banc
Central Europeu (BCE), Comissió Europea (CE) i Fons Monetari
Internacional (FMI), per enfrontar la greu crisi econòmica que
travessa la nació.
Aquestes manifestacions van ser convocades per moviments
socials i grups de indignats per mitjà de les xarxes socials, però,
també es van sumar a la convocatòria els partits d’esquerra (PS,
PCP i Bloco de Esquerda) i els grans sindicats.
A Lisboa la manifestació es va mobilitzar pel centre de la ciutat
fins a la plaça Espanya amb crits i pancartes contra el president
conservador i les mesures d’austeritat que ha imposat en els seus
quinze mesos de govern per tal de complir amb els requisits del
rescat financer atorgat per la troica.
Alguns manifestants es van exaltar en passar davant les oficines de l’FMI a Portugal, per el carrer va discórrer la marxa, i van llançar
objectes i van cridar consignes demanant la sortida del país d’aquest organisme, que ja ha intervingut en dues ocasions l’economia
lusitana a través de les seves ajudes financeres.
En les protestes abundar els grups de funcionaris públics, que van expressar el seu descontentament amb les retallades en l’Administració,
la sanitat i l’educació, treballadors i les seves famílies que van demanar solucions a la desocupació i estudiants que, amb càntics i
megàfons, van mostrar el seu rebuig al Govern i la troica.
Entre soroll de petards i botzines, les marxes també van recórrer Porto (nord del país) i una altra vintena llarga de ciutats lusitanes per
expressar el rebuig a la política d’austeritat exigida pels organismes financers.
Els principals promotors van explicar a la premsa que les polítiques econòmiques han augmentat la desocupació al país a un 15%, així
com també la recessió que arriba al 3,2%.
El passat 7 de setembre, el president Passos Coelho havia anunciat noves mesures d’austeritat al país per afrontar la crisi financera en
què es troba sumida la nació. Coelho va detallar que aquestes mesures van ser aprovades el dia abans pel BCE i va advertir que aquestes
no són suficients per sanejar l’economia de la nació.
Entre les dures mesures hi ha un augment de la contribució dels treballadors a la Seguretat Social del 11 al 18% i, a canvi, i un descens
del 23,75 al 18% de la contribució de les empreses. Així mateix, també es preveu una reducció dels pagaments extres del sector públic,
que portarà beneficis per als funcionaris però no als pensionistes.
El 2011, el país lusità es va convertir en el tercer país de l’Eurozona, després d’Irlanda i Grècia, en sol·licitar un pla de rescat financer
de la UE, l’FMI i el BCE.
Des d’aquest any, més de 100.000 ciutadans han perdut la feina i es preveu que unes 40.000 persones es sumaran al total de desocupats.
El Producte Intern Brut s’ha reduït en 1,6% i s’espera per aquest 2012 una caiguda superior al 3%. Els deutes públiques han superat el
valor econòmic total i han arribat a més de 180.000 milions d’euros.
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CCOO acusa Prisa d’incomplir acords signats i aplicar la reforma laboral
La reunió de la Comissió de Seguiment de l’acord de mínims per
a tot el Grup Prisa ha finalitzat sense modificació de postures per
ambdues parts. Aquesta reunió havia estat convocada per analitzar
la situació generada per l’anunci del nou ERO de Prisa, que
incompleix l’acord signat el 14 juny 2011
En aquesta reunió, els representants de Prisa han ratificat el dit a
la trobada de març: aquest acord signat el juny ha perdut la seva
vigència i la seva eficàcia. Assenyalen que la situació econòmica
de l’empresa s’ha agreujat substancialment respecte a 2011. Els
negocis pateixen un greu deteriorament de manera accelerada i la
previsió és que la situació empitjori.
CCOO els ha replicat que aquest acord de garanties laborals és
plenament vàlid i es pot invocar en aquest moment perquè el punt
7 del seu text reflecteix que la vigència acordada en aquella data
arribava fins a la finalització dels compromisos adquirits i no
només fins al moment en que deixés d’interessar a l’empresa.

Prisa Corporatiu. I davant d’una nova agressió de Prisa cap als
seus treballadors, la Coordinadora denúncia el següent:
Que existeix un acord de mínims signat el 14 de juny de 2011,
plenament vigent, pel que l’empresa ha de complir una sèrie
de requisits, com recol · locacions o regulació de possibles
externalitzacions, a més de marcar 45 dies d’indemnització en cas
de l’existència d’acomiadaments.
Que l’empresa ha triat el camí de la reforma laboral, de manera
que ha desencadenat una sèrie de mesures com convocatòries de
vaga o retirada de signatures, en defensa de drets dels treballadors
i les treballadores, com a resposta al fet que una vegada més, són
ells i elles els que paguen la ineptitud dels seus directius.
Davant aquestes circumstàncies, la Coordinadora de Comitès del
Grup Prisa exigeix a les direccions de les diferents empreses que
assumeixin la responsabilitat que realment els correspon.

Mantenia les convocades per a la setmana perquè el comitè dubtava
de la voluntat dels representants de Prisa i tindran lloc en les dates
previstes.
Com a pas previ a aquesta reunió de la Comissió de Seguiment,
ha tingut lloc una trobada de la Coordinadora de Comitès del Grup
Prisa de CCOO per tal d’abordar els processos d’ERO’S presentats
en quatre empreses del grup: Cinco Días, PBS, Prisa Revistes i
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L’AJUNTAMENT CONTINUA SENSE INFORMAR DEL CANVI
D’ESTATUTS DE PARCS I JARDINS

Després de l’informe facilitat pel grup municipal d’ICV-EUiA sobre la intenció de l’Ajuntament de Barcelona de modificar
els Estatuts de Parcs i Jardins, el Comitè d’Empresa -a proposta de CCOO- va sol·licitar per escrit al màxim representant
polític de l’Institut, Sr Antoni Vives, tota la informació necessària sobre el citat informe, per poder iniciar les consultes
jurídiques i decidir les accions sindicals que haguem emprendre. Igualment, sol·licitem reunions als diferents grups polítics
municipals per conèixer el seu posicionament sobre això.
Fins ara, l’únic grup municipal que ens ha rebut és el d’ICV-EUiA. El PSC ens ha citat per un proper dia i la resta de grups
encara no s’han pronunciat. Per la seva banda, el Sr Vives segueix donant la callada per resposta.
ICV-EUiA ens va manifestar, en la reunió celebrada el passat 7 de setembre, el seu posicionament contrari a les intencions
privatitzadores que recull l’informe. Els representants del Comitè d’Empresa els transmetem la nostra estranyesa que la
proposta de canvi d’estatuts no vingui acompanyada d’un informe justificatiu previ. També els vam exposar la nostra
conformitat amb tornar a ser organisme autònom, una reivindicació nostra des que ens van imposar la EPEL. En el que no
estem d’acord, entre altres coses, és que l’equip de govern (CiU) aprofiti el canvi d’EPEL a Organisme Autònom per acabar
amb la competència municipal de prestar el manteniment integral del verd de Barcelona amb personal propi, una lluita
històrica de Parcs i Jardins, amortitzant llocs de treball (en no contractar personal per cobrir les baixes ni les noves càrregues
de treball) per passar a empreses privades les tasques que no podrem emprendre per una falta “deliberada” de personal.
Un cop analitzat detalladament l’apartat tècnic de l’informe, per CCOO de Parcs i Jardins és una autèntica nyap, perquè les
xifres no tenen cap rigor i sentit comú. Evidencien la manca de coneixement de l’autor o autors de l’informe sobre la realitat
de l’Institut que diuen conèixer. CCOO valora que la intenció dels responsables municipals de traspassar 111 treballadors
de Parcs, tècnics i administratius, l’Ajuntament de Barcelona, sense especificar les seves condicions laborals ni l’objectiu
del seu traspàs, és una maniobra que només pretén generar confusió i dividir la plantilla.
Per a CCOO és inadmissible que a dia d’avui l’empresa segueixi sense facilitar informació als representants dels treballadors
sobre el pretès canvi dels Estatuts i les conseqüències que se’n derivin per als treballadors de l’Institut i per al correcte
manteniment del verd de la ciutat.
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