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núm. 91edició especial vaga
8 de novembre al Pavelló de la Vall d’Hebron de Barcelona

ELS SINDICATS ITALIANS I Assemblea de delegats i delegades de CCOO
ALEMANYS ES SUMARAN A LA i UGT per la Vaga general del 14-N
JORNADA D’ACCIÓ EUROPEA

Aprofitant la trobada organitzada per la CGIL de la Toscana
a Florència, per debatre sobre “La crisi i Europa”, el president de la DGB Alemanya, Michael Sommer, i la secretària
general de la CGIL Itàlia, Susanna Camusso, van manifestar
la seva decisió de sumar-se a la Jornada d’Acció i Solidaritat
Europea convocada per la Confederació Europea de Sindicats per al 14 de novembre, amb diferents iniciatives de vaga
i mobilització.

En el marc dels actes organitzats al voltant de la
Vaga General del 14-N, CCOO i UGT han convocat
una assemblea de delegats i delegades a nivell de tot
Catalunya que tindrà lloc el proper 8 de novembre, a
partir de les 11 hores, al Pavelló de la Vall d’Hebrón de
Barcelona.

L’acte comptarà amb les intervencions dels secretaris
El secretari general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, amb generals Ignacio Fernández Toxo i Joan Carles
el secretari de Comunicació i portaveu del sindicat, Fernan- Gallego per part de CCOO, i Cándido Méndez i Josep
do Lezcano, i el secretari general de CCOO d’Euskadi, Unai Maria Àlvarez per part de la UGT. Les intervencions
Sordo, van participar en la trobada.
se centraran en les moltes raons que hi ha per fer la
vaga general i la importància que tenen els delegats i
delegades a les empreses en l’explicació dels motius
Com es recordarà pel 14 de novembre estan convocades va- de la convocatòria als seus companys i companyes de
gues generals a Espanya, Portugal i Grècia, i manifestacions
feina.
i concentracions en bona part dels països de la Unió Europea per rebutjar la política d’austeritat i de retallades dels
governs europeus que estan posant en perill el model social
europeu.

Si ets delegat o delegada del sindicat no hi pots faltar!
Per arribar al Pavelló de la Vall d’Hebrón tens el Metro
Vall d’Hebron (L3 i L5) i Montbau (L3).

Tant el president de la Federació de Sindicats Alemanys
(DGB) Michael Sommer, com la secretària general de la
Confederació General Italiana de Treballadors (CGIL), Susanna Camusso, van anunciar la seva intenció de sotmetre
a la consideració dels òrgans de direcció dels seus sindicats la convocatòria d’accions a tot el país el 14N, en el cas
d’Alemanya, i la possible convocatòria d’una vaga de dues
hores a Itàlia.
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VAGA A TV3

Adjuntem comunicat de premsa sobre l’aturada del passat dia 24 de la plantilla de
Televisió de Catalunya (TVC), convocada pel Comitè d’empresa i a la qual ha donat suport
la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya:
Aquest matí la participació en la vaga parcial convocada pel Comitè d’empresa de Televisió
de Catalunya (TVC) ha estat del 90% de la plantilla. Pràcticament el seguiment ha estat
absolut tret d’alguns caps que no s’han sumat a la convocatòria. La programació prevista ha
estat alterada: en el moment de l’inici de l’horari de vaga ha acabat l’emissió en directe del
programa “Els Matins” i del canal 3/24 i s’han fet reemissions de programes de producció
pròpia.
400 treballadors s’han desplaçat fins a la seu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a la Via Augusta de Barcelona,
on estava reunit el Consell de Govern de la Corporació, i amb botzines, pancartes i xiulets han mostrat el seu rebuig a l’externalització,
privatització i a qualsevol pla que impliqui acomiadaments. Una delegació del Comitè d’empresa ha lliurat als consellers i al president
del Consell les propostes dels treballadors pel futur contracte programa i han exigit un compromís explícit amb el manteniment dels
llocs de treball i el futur del model d’empresa. S’ha comunicat al president que mentre no hi hagi un pla de futur que garanteixi la
producció i la plantilla es continuarà amb el conflicte obert i se seguirà el calendari de mobilitzacions i aturades que proposi el Comitè
d’empresa fins el mes de gener.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELS TREBALLADORS DE CATALUNYA RÀDIO DECIDEIXEN MOBILITZAR-SE
Carta oberta al president de la CCMA.
Senyor Brauli Duart, els treballadors del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio han decidit aquest migdia engegar un procés de
mobilitzacions. La votació s’ha fet en assemblea i un 77% dels treballadors han decidit aprovar el pla de mobilitzacions proposat pel
comitè, un 18% s’hi han manifestat en contra i un 4% han votat en blanc. En total, l’assemblea ha reunit 159 treballadors, un 38% de
la plantilla, per sobre del que és habitual. Aquest pla de mobilitzacions consistirà en aturades parcials de 15 minuts que es comunicaran
amb antelació.
Sabem que no som els únics que, en el context actual, hem patit retallades en els salaris i en els drets socials. Sabem, perquè així ens
ho repeteixen contínuament, que aquestes retallades han arribat via decret de l’estat espanyol, en unes ocasions, i de la Generalitat, en
d’altres. Sabem que la CCMA no pot viure aïllada i que rep les conseqüències d’una brutal crisi econòmica que està desmantellant l’estat
del benestar i està perjudicant els treballadors del nostre país.
Senyor Duart, vostè NO és el responsable de la crisi però SÍ que té responsabilitats en algunes qüestions que també afecten Catalunya
Ràdio i sobre les quals ha d’actuar de manera contundent:
- És la seva responsabilitat que a la CCMA es respectin els convenis i, per tant, que la política salarial estigui regulada pels nostres textos
legals: sense persones excloses i sense pactes individuals, amb salaris dignes per a tothom dins d’un conveni equitatiu i just.
- És la seva responsabilitat controlar la despesa, i no només la que afecta els salaris dels treballadors, sinó la dels alts càrrecs: ja no és
moment de places de pàrquing gratuïtes, ni targetes de crèdit, ni cotxes oficials, entre d’altres.
- És la seva responsabilitat que una empresa pública, com la nostra, sigui transparent perquè la societat sàpiga on van a parar els seus
diners: s’han de publicar tots els salaris, des del seu fins al de més baixa categoria. Però no només és important saber el cost salarial de
tots els treballadors, també el cost de productores i empreses externes que presten els seus serveis a la CCMA. Ja fa temps que demanem
aquesta informació de manera oficial, i sempre s’han negat a donar-nos-la. No és moment de foscor, sinó de transparència.
- És la seva responsabilitat que s’estudiïn les aportacions d’aquest comitè a l’elaboració del contracte-programa. Aquest va ser el seu
compromís, però, encara avui, no sabem res del document que se li va presentar ara fa uns mesos.
- És la seva responsabilitat que Price Waterhouse escolti els comitès d’empresa abans de tancar l’informe de viabilitat. Aquest va ser el
seu compromís i així és com es va fer en un estudi anterior. Ni ho han fet ni sabem en quin punt està l’informe.
Amb aquestes mobilitzacions li demanem que no sigui un director general que ocupa un seient i poc més. Demanem que sigui un
director general valent que converteixi la CCMA en una empresa transparent, que s’atreveixi a dir amb veu forta el paper determinant
que tenen els mitjans públics a la nostra societat, i que defensi la necessitat de mantenir la plantilla actual per mantenir el model.
Senyor Duart, els treballadors del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio li demanem que defensi la nostra empresa. No amb discursos
teòrics i poc concrets, sinó amb accions determinants. Nosaltres, com a treballadors, volem una Catalunya Ràdio forta, de primera

línia, entregada al servei públic com fins ara, transparent i oberta a la societat.
I vostè, senyor Duart, quina Catalunya Ràdio vol? Quina CCMA vol?
federació de serveis a la ciutadania
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Els treballadors del diari El País s’enfronten a un
ERO que preveu 149 acomiadaments
L’ERO d’ “EL PAIS” afecta a 149 dels 476 treballadors de les
sis redaccions del diari (Madrid, Barcelona, València, Euskadi,
Galicia i Sevilla), que representa una tercera part de la redacció.
A Barcelona, estan afectades 19 persones, gaire be la meitat de la
plantilla. L’ERE s’executarà el dia 9 i s’està fent tot el possible
per denunciar aquesta situació en una empresa que no ha tingut
mai pèrdues, malgrat Cebrián va cobrar l’any passat 14 milions
d’euros, pràcticament la mateixa xifra que ara es vol estalviar amb
l’ERO. L’empresa, fins ara, no s’ha mogut ni un mil•límetre de la
seva oferta mínima (20 dies per any fins un màxim de 12), la més
baixa que fixa la reforma laboral que tan va criticar als editorials.
RESOLUCIÓ APROVADA EN EL II CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA, FSCCCOO DE LES COMARQUES GIRONINES CELEBRAT EL DIA 17 D’OCTUBRE DEL 2012 A LA LOCALITAT
DE CELRÀ
primer.- Aquesta resolució vol ser una crida de recolzament i de reconeixement a la labor sindical i humana que la companya Pilar Sadornil, presidenta de comitè d’empresa de l’ajuntament de la Bisbal i secretaria de la secció sindical de CCOO, que està portant a terme
a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
segon.- Des del sector de l’Administració Local de CCOO i des de la pròpia FSC-CCOO, no estem disposats a consentir que la continuada i valuosa tasca sindical que la nostra companya Pilar Sadornil i en conjunt la del comitè d’empresa unitari (laborals i funcionaris) està
realitzant en defensa dels drets dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la Bisbal es pugui posar en dubte, sigui menyspreada,
es qüestioni permanent i sigui fruit d’atacs sistemàtics de l’equip de govern de l’ajuntament (PSC-CIU) i en concret del seu Alcalde
directament, i tot això per motius polítics que no tenen res a veure en les relacions laborals.
tercer.- El comitè d’empresa unitari (laborals i funcionaris) i CCOO, amb la Pilar Sadornil al capdavant, ha denunciat a l’equip de
govern d’aquest Ajuntament i al seu actual Alcalde, quant aquest a volgut aprofitar la crisis per retallar encara molt més que d’altres
ajuntaments els drets dels treballadors i les treballadores, modificant condicions de treball i el que es encara pitjor, eliminant directament
llocs de treball, ja s’han produït molts acomiadaments i amenaçant amb fer-ho encara més. A mes a mes, d’amenaçar constantment i
de manera injustificada, fent servir la intimidació, no sols amb els empleats i empleades, amb l’obertura expedients disciplinaris, si
no també amb amenacés als propis delegats sindicals representants dels treballadors i treballadores, una clara extralimitació de poder i
prepotència inusual i desconeguda fins ara.
quart.- Un exemple clar d’aquesta extralimitació, que traspassa totes les ratlles vermelles va ser a l’últim ple celebrat el passat dia 25
de setembre, quant L’Alcalde, va fer judicis de valor de la pròpia companya Pilar, la va desqualificar i menysprear públicament, quant
aquesta participava d’una protesta legal i legitima com presidenta del Comitè d’empresa.
cinquè.- La FSC-CCOO considera la situació a l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, de molt greu en l’àmbit laboral i dels drets de les
persones en la seva situació contractual i també considera, que estem davant del pitjor ajuntament en matèria de negociació i vulneració
de drets de la legalitat vigent, de les comarques gironines.
sisè.- La FSC-CCOO davant aquesta situació, convocarà a La Bisbal, un sèrie de mobilitzacions a nivell de les comarques gironines i si
cal de Catalunya, per denunciar l’actuació de l’equip de govern i el seu Alcalde i també en funció de les consultes legals pertinents, no
descarta una denúncia als Jutjats per vulneració dels drets i la tutela efectiva de la llibertat sindical i els drets individuals contraactuals.
setè.- Aquest resolució surt avalada pel la totalitat dels delegats i delegades des del II Congrés de la FSC-CCOO Comarques Gironines,
i dona suport incondicional a les accions el comitè d’empresa unitari (laborals i funcionaris) i a la seva presidenta Pilar Sadornil, que
estan duent a terme tant a l’hora de defensar els drets dels empleats i empleades públics del seu Ajuntament, com de la seva honestedat,
integritat i voluntat a l’hora de defensar aferrissadament tots els llocs de treball dels seus companys i companyes.
EL DIJOUS 25 D’OCTUBRE, REIVINDICACIÓ A CORREUS DE VIC CONTRA LES RETALLADES DE PLANTILLA
CCOO va convocar als treballadors i treballadores de Correus de Vic al fet que participessin en la concentració de protesta contra les
retallades de plantilla en aquesta població i en la resta de la Comarca d’Osona.
La concentració va tenir lloc a les 9 hores en l’oficina de Correus de Vic, Rambla Hospital 48.
A Correus també s’estan sofrint les retallades de plantilla i de condicions laborals i salarials. Una de les clares conseqüències està sent
la disminució de la plantilla a Vic i en altres poblacions de la Comarca d’Osona.
A Vic no es cobreixen les vacants de la carteria i l’empresa pretén suprimir plantilla. A Taradell tampoc es cobreixen les vacants. A Gurb
s’està produint una excessiva rotació de contractacions eventuals en detriment d’una plantilla estable.
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