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I RES NO S’ATURA

Moltes coses han passat durant aquest mes de novembre, una enorme i gran vaga general, seguida
de manera espectacular per la ciutadania, perquè
va ser més que una vaga laboral, va ser una vaga
ciutadana. Amb manifestacions enormes com la de
Barcelona que va aplegar més d’1.000.000 dient
NO a l’austericidi que duen a terme els governs
còmplices dels mercats financers i seguidors de la
política de Merkel, que ens duu al precipici al desastre i que està generant situacions extremes de
pobresa i desigualtats. La vaga també va servir per
evidenciar que hi ha alternatives, altres polítiques
possibles i que exigim un REFERENDUM PER
DECIDIR SOBRE LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Al novembre també hem tingut eleccions al Parlament de Catalunya on s’ha evidenciat que les polítiques de retallades es paguen, que la ciutadania
està cansada i rebutja les retallades de drets. CiU
ha perdut 12 diputats i més de 100.000 vots, fet
que obliga a cercar aliances per governar perquè
per fer possible la consulta sobre el destí del país
hi ha majoria parlamentària igual que abans de la
convocatòria de les eleccions. Es tracta de veure si
CiU segueix entestada en les polítiques de destrucció social i amb qui les podrà dur a terme. CCOO
continuarà oposant-se a polítiques inútils i injustes
perquè la mobilització i la lluita SÍ és útil i perquè
hi ha alternatives serioses i rigoroses a les actuals
polítiques neoliberals.
En aquest marc la FSC-CCOO realitzem el nostre
segon congrés, per avançar, per enfortir el sindicalisme de classe, per adaptar el sindicat a nova
realitat social, per ser més útils als treballadors i
les treballadores, per renovar i per fer una organització més dinàmica capaç d’afrontar els reptes que
vindran.
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L’absoluta falta de voluntat de la Generalitat fan inútils els esforços dels
treballadors/as de TABASA i es convoquen quatre jornades més de vaga
Propostes raonables, esforços i diàleg per part de la plantilla
de TABASA i TÚNEL DEL CADÍ han xocat amb l’absoluta
falta de voluntat i de rigor que ha posat en evidència la representació dels Departaments de Territori i Economia de la
Generalitat.
A pesar d’haver suspès dos torns de vaga, confiant en el
que semblava ser una possibilitat d’arribar a un acord que
ens permetés igualar-nos amb la resta de treballadors/es als
quals és d’aplicació el Decret, en el que fa referència a un
possible retorn de les retallades en els nostres salaris i a pesar de ser una empresa amb beneficis, l’inamobible posicionament de l’administració catalana ha dut a la convocatòria
de dues jornades de vaga més a Tabasa, que al costat de les
ja convocades fan un total de quatre i altres quatre jornades
de vaga més al Túnel del Cadí.
Més del mateix: nul interès a solucionar les coses, absoluta
indiferència i falta de rigor en la manera d’aplicar les retallades a uns i a altres treballadors afectats pel Decret.
Els diferents criteris a l’aplicar el mateix i la pretensió que
els treballadors/es de TABASA i TÚNEL DEL CADÍ paguem els “plats trencats” d’un desastrós procés de privatització xoca frontalment amb els nostres interessos laborals.
És indignant que la Generalitat, a part de voler fer negoci
amb la venda d’un servei els beneficis del qual reverteixen
actualment a la Societat, també vol que els treballadors aportem més de 300.000 euros amb la reducció de salaris, sense
que se’ns ofereixi unes garanties per a la seva devolució tal
com es garanteix a la resta de treballadors afectats per les
retallades.
Per tot això hem convocat nous dies d’atur que es produiran
els dies:

TABASA
30 NOVEMBRE DE 7 A 9 HORES
5 i 14 DESEMBRE DE 17 a 20 hores
21 DESEMBRE DE 7 A 9 HORES
DE 17 A 21 HORES
TUNEL DEL CADI
30 Novembre De 8h a 10h
De 18h a 20h
5 de desembre
14 de desembre
21 de desembre
28 de desembre

De 8h a 10h

De 18h a 22h

---------------------------------------------------------OFICINES Els mateixos dies de 8 a 10 hores

Els treballadors de l’empresa HISPANO IGUALADINA DEL GRUP
MONBUS, faran vaga
Els treballadors de l’empresa Hispano Igualadina han
convocat vaga per els propers dies 3, 5, 10 i 14 de Desembre per obligar a la empresa a complir amb els pactes
signats al mes de Maig del 2012. Els treballadors estan
cansants d’incompliments reiterats de tots els acords
per part de l’empresa fet que afecta tant als treballadors
de la mateixa com als usuaris doncs l’actuació empresarial afecta al servei que es dóna a la ciutadania.
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La Junta de Personal del SOC a CCOO, UGT I iAC han sol·licitat
Lleida vol donar a conèixer la situació per escrit la convocatòria urgent
del seu servei
de la Mesa General de la Funció
Segons la Junta de Personal del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) a Lleida, de la qual la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Lleida forma part,
la voluntat de les direccions del Departament de Treball i del
SOC és el desmantellament com a servei públic de les oficines del servei, mentre les taxes d’atur s’enfilen per sobre de
Els treballadors i treballadores de la Generalitat de
les 800.000 persones.

Pública

Catalunya som els que més patim les retallades de drets
Per fer aquestes afirmacions es basen, entre d’altres, en els laborals i socials de tot l’Estat espanyol i ens volen aplicar amb retroactivitat la supressió total de la paga extrapunts següents:
- S’han deixat de cobrir i s’han amortitzat 147 places d’es- ordinària de Nadal.
tructura de personal.
- S’ha contractat personal de plans d’ocupació (324 places:
un cop ha finalitzat el seu finançament extern no s’han cobert
els seus llocs, i el personal del SOC ha hagut d’assumir la
feina).
- Hi ha manca de voluntat del Govern de dotar pressupostàriament una de les tasques prioritàries del SOC, l’orientació, que
pot representar a partir del mes de desembre l’acomiadament
de 300 orientadors.

En els darrers dies s’han iniciat processos de negociació
que han permès retornar el cobrament de la paga extra,
o quanties similars, a diferents col·lectius de diverses
administracions (Diputacions, Ajuntaments...) i empleats públics d’altres comunitats autònomes (Navarra,
País Basc, Extremadura...), llevat de Catalunya, el que
demostra, de part del Govern de Catalunya, una voluntat de càstig cap als treballadors.
Per tot això, els sindicats CCOO, UGT i IAC han demanat per escrit, la convocatòria urgent de la Mesa General de la Funció Pública.

La Junta de Personal pensa que al Govern no li interessen els
aturats i aturades, ni tampoc la bona gestió i la qualitat dels
serveis públics. Solament vol aprimar la despesa de personal,
sense tenir en compte les prioritats de la nostra societat.
El model de SOC que defensa la Junta de Personal és un servei públic al servei dels ciutadans amb una dotació de recursos a mida dels serveis que ha de prestar i que pugui desenvolupar els diferents programes amb criteris de qualitat. La
Junta de Personal del SOC s’oposa a les mesures de retallades
del Govern i treballa per contrastar amb rigor les propostes
d’alternatives viables i possibles, que li fan afirmar que hi ha
una altra sortida a la crisi, en la qual la Junta de Personal sigui
protagonista dels continguts i de les formes de decidir.

federació de serveis a la ciutadania



núm. 93 1a quinzena de desembre

CCOO denuncia un increment de la
gestió privada de l’aigua a Catalunya
Fa

pocs dies s’han desenvolupat dos importants fets que poden canviar radicalment la política de l’aigua al nostre país:
Una ha estat la privatització d’ATLL (Aigües Ter Llobregat),
una empresa que abasteix d’aigua potable a 140 municipis de
la Regió Metropolitana de Barcelona, “en alta” ha estat privatitzada. Tot i que ha estat únicament una qüestió de diners, no
entenem com aquest Govern ha posat en mans privades una
gestió de reconeguda qualitat, que no era deficitària, i que partirà d’una pujada de la seva tarifa d’un 70% ( el que pot significar augments de cost per als usuaris d’un 30%). Bé, poder
sí que s’entén: els partits liberals privatitzen el que funciona
i els deutes sempre van a càrrec de la resta de la societat. Per
la premsa escrita i online hem pogut veure com la batalla entre dos grans empreses com Agbar i Acciona per fer-se amb el
control d’ATLL ha estat dura i encara no ha acabat. Sembla ser que Agbar vol denunciar l’adjudicació, però el que no hem
pogut veure és com es preserven el drets d’una ciutadania que no volia aquesta solució. En un moment on a tota Europa està
en marxa el debat sobre l’aigua pública o privada, en un moment en que ciutat europees estan recuperant concessions perquè
veuen clarament que un sector tan estratègic com l’aigua no pot quedar en mans privades aquí es desenvolupa la política
contrària. Així, a Catalunya és on tenim un dels majors percentatges d’aigua de boca amb control privat de tot el món.
L’altre gran canvi ha estat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En un tres i no res s’ha creat una empresa que
gestionarà l’aigua de la conurbació de Barcelona. Més de 30 municipis que hauran de cedir, abans o després, a una empresa
mixta, la gestió l’aigua que arriba als seus ciutadans i a molts centres d’activitat econòmica. Aquesta empresa mixta és fruit
de la integració d’una empresa 100% pública, EMSSA, i una 100% privada, Aigües de Barcelona (AGBAR). I com qui no
vol la cosa el percentatge a la nova empresa de nom estrany, ABEMGCIA, resultarà d’ un 85% per Aigües de Barcelona i
un 15% per Àrea Metropolitana de Barcelona (sens dubte un bon negoci), amb la qual cosa també es consolida un model de
privatització de l’aigua i el sanejament que fins ara era públic.
CCOO de Catalunya treballa i defensa un model de gestió de tot el cicle de l’aigua que prioritzi el control i la gestió des de
l’àmbit públic, amb participació i compromís de la ciutadania. Per això participem de la iniciativa ciutadana europea impulsada pel món sindical “L’aigua és un dret humà”, a la qual es pot donar suport a l’adreça http://www.right2water.eu/.
CCOO a més de denunciar aquest procés privatitzador de serveis essencials amb el sobrecost que patirà el conjunt de la
ciutadania, vetllarà per mantenir els drets socials i econòmics i l’ocupació de les plantilles de les empreses afectades per
aquest procés privatitzador.
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El transport de mercaderies per ferrocarril podria generar 30.000 llocs de treball fins
al 2020
L’aposta pel ferrocarril en el transport de
mercaderies podria generar més de 30.000
llocs de treball (directes i indirectes) en
l’horitzó del 2020. La dada l’aporta l’estudi
“La generació d’ocupació en el transport
terrestre sostenible de mercaderies”, elaborat
per l’Institut Sindical de Treball Ambient
i Salut (ISTAS) de CCOO , proposa, entre
altres mesures, la integració ferroviària
europea.

seva activitat un volum d’ocupació més gran del que es
pensa. Per cada ocupació en les activitats de transport
de mercaderies en ferrocarril (i en les activitats
complementàries i proveïdores directes) trobem un
0,64 de llocs de treball indirectes. Per cada ocupació
directa o indirecte apareixen 1,27 13 llocs de treball
induïts, a causa sobretot de l’estructura de costos del
sector ferroviari
El transport terrestre de mercaderies a Espanya tot just
representava l’1% del total.

El sector dóna feina a unes 12.000 persones. Amb una
Els beneficis ambientals i socials també serien clars. política decidida i sostenible es podrien crear altres
L’estalvi energètic podria arribar als 36.363.000 30.000. Per aconseguir-ho, CCOO proposa el foment
d’megajoules l’any, el 7% de l’energia que s’empra avui de la intermodalitat, l’optimització d’infraestructures
en el transport
terrestre
de
mercaderies. O
el que és igual,
equivaldria
al
consum
anual
d’una població
de
2.923.452
persones, la suma
dels habitants de
València, Sevilla,
Saragossa, Les
Palmes de Gran
Canària i Bilbao.
Les emissions
d’òxids
de
nitrogen i de micropartícules disminuirien la seva
presència en l’aire. En concret, es deixarien d’emetre
79.368 tones de NOx, un 8% menys, i 2.266 tones de
partícules en suspensió.

i complements logístics, la integració ferroviària
europea, la creació de línies regulars de mercaderies,
la millora de la seguretat ferroviària, l’electrificació del
servei, la tarificació de les carreteres i la implantació de
la fiscalitat ambiental, entre altres mesures.

Els costos externs es reduirien en més de 397 milions
d’euros, el que equival a la despesa d’una població de
39.937 persones, per exemple, totes les llars de Sòria
durant tot un any.
L’estudi avala la tesi que el ferrocarril incorpora a la
federació de serveis a la ciutadania
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La Justícia es reserva el dret d’admissió, a l’abast només de
persones amb diners
Mentre el 14-N milers de persones feien vaga contra les retallades i les polítiques restrictives de Rajoy ( a
Barcelona més d’1.000.000 es van manifestar per el Passeig de Gràcia), el Govern va aprovar al Senat, tot i
6 propostes de veto i 150 impugnacions dels diferents partits polítics, la Llei de Taxes Judicials. La Justícia
es converteix en un “article de luxe” a l’abast de les persones més riques.

Per a CCOO és intolerable que aquest Govern exigeixi als ciutadans amb salari mínim (unitat familiar de dues persones
que cobren tots dos el SMI) pagar unes taxes que no poden, mentre les persones amb 100.000 euros d’ingressos mensuals
pagaran la mateixa taxa. No hi ha proporcionalitat ni decència en la decisió de Gallardón.
Aquest despropòsit demostra la catadura moral de Gallardón que a més de mostrar una hipocresia sense límits (quan
manifesta “que els que no tinguin recursos tindran l’accés a la justícia gratuïta”, una mentida immensa, perquè no és veritat
en absolut), pretén enganyar els ciutadans honestos perquè segueixin creient per bona voluntat en les constants mentides
d’aquest Govern.
CCOO manifesta la seva oposició frontal a aquesta llei, a la qual ens portem oposant des que vam conèixer el primer
informe que va elaborar el ministeri de Justícia fa mesos quan era només un avantprojecte de Llei I CCOO seguirà lluitant
perquè Gallardón retiri aquesta Llei inacceptable .
Només qui gaudeixin d’un alt poder adquisitiu podran accedir a la Justícia, ja que ara, per exemple, un recurs per
acomiadament costarà 500 euros. A més la norma ha estat tramitada d’urgència, “com si el més important per al país ara
és recaptar per l’accés a la justícia”. L’objectiu és clarament recaptatori més de limitar als més febles l’exercici dels seus
drets amb taxes en suplicació i cassació “. El sindicat ha enviat dues cartes al ministre de Justícia ia la ministra d’Ocupació,
mostrant-li el seu” profund desacord “.
La norma impulsada pel ministre Alberto Ruiz Gallardón, acaba d’entrar en vigor, i encara que es retardarà la seva posada
en marxa a causa d’una manca de documents, quan ho faci un altre dels drets bàsics de la ciutadania es veurà directament
eliminat a favor, una vegada més, dels que més tenen.
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Els sindicats d’Iberia convoquen vaga davant el desmantellament de
l’aerolínia
Els 19.400 treballadors de terra i vol de la companyia estan cridats a la vaga els dies 14, 17, 18,19,
20 i 21 de desembre
Els sindicats CCOO, UGT, USO, Asetma i Sictpla-que acumulen una representativitat propera al 90% dels
treballadors de la companyia Iberia-han convocat un calendari de vagues de 24 hores a l’aerolínia per als dies 14,
17, 18,19 , 20 i 21 de desembre, contra el pla de reestructuració de direcció.

Les raons que han portat a aquesta convocatòria, tal com han traslladat
els portaveus sindicals en roda de premsa celebrada avui, són el risc
real de desmantellament d’Iberia a través del pla de reestructuració
que ha presentat la seva direcció i que passa, entre altres mesures ,
per l’acomiadament de més de 4.500 treballadors de terra i vol, la
segregació i posterior venda dels negocis de manteniment i handling,
l’abandonament de rutes estratègiques, la retirada de 25 aeronaus,
reduccions salarials d’entre el 25 i el 35% de mitjana i un descens del
15% en la seva oferta comercial, entre d’altres.
Davant aquest panorama, els sindicats convocants han assegurat que no poden ser còmplices d’un pla que vol destruir Iberia
i convertir-la en una companyia residual dins del sector aeri mundial, fagocitada per British Airways i amb unes perspectives
de creixement a mig i llarg termini nul · les. Per això, han rebutjat seure a negociar amb els gestors de la companyia i han
emplaçat a aquests a reconsiderar la seva postura i oferir un pla de creixement en què es puguin contemplar mesures de
sacrifici però, també, de recuperació de l’activitat productiva d’Iberia , d’inversió i de consolidació de l’empresa a través
d’un projecte realista que aposti per la viabilitat.
Els actuals gestors no poden liderar els reptes als quals ha de fer front Iberia, una companyia que, convé recordar, ha donat
beneficis tots els anys durant el període 1995-2008, aconseguint una xifra rècord de 1.400 milions d’euros de benefici entre
els anys 2001 i 2008. Atenent a aquests antecedents, és incomprensible que els responsables de l’empresa llencin la tovallola
en un context econòmic advers que requereix d’estímuls i idees constructives-a més de sacrificis-i acceptin amb submissió
desballestar un referent de l’aeronàutica al nostre país que genera quantiosos beneficis econòmics, directes i indirectes, en
sectors com el turístic, o en regions com Madrid-entre d’altres-on a través del “hub” de la T-4 de l’aeroport de MadridBarajas s’està generant una activitat econòmica que suposa el 15% del PIB en aquesta comunitat. En aquest sentit, seria bo
preguntar-se en què quedaria la multimilionària inversió en la construcció d’aquesta mega-infraestructura aeroportuària si
Iberia deixa de ser un referent i passa a transformar-com pretenen els seus directius-en una aerolínia més dins del sector.
D’altra banda, els sindicats han recordat que ja existeix un ERO vigent a Iberia que va ser consensuat entre empresa
i sindicats l’any 2001 (ERO 72/2001), a través del qual s’ha aprimat la plantilla en aquests anys i que, en opinió dels
sindicats, es revela com la via menys traumàtica per a un reajustament major en el terreny laboral, ja que preveu condicions
assumibles per als treballadors i no altres, com les que permet la nova Reforma Laboral aprovada pel Govern, que es revelen
com una agressió als treballadors. A això, caldria afegir la prepotència d’una Direcció que ha fixat com a data límit per
tancar un acord el 31 de gener de 2013, reconeixent que si no materialitzar aquest, es prendran mesures més dràstiques.
Els portaveus sindicals han descartat que es produeixin noves aturades el mes de desembre, més enllà del calendari fixat,
per no perjudicar els usuaris del transport aeri en dates tan significatives.
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