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Estem davant d’un moment fonamental per el nostre futur
perquè les doctrinàries polítiques d’ajust que afavoreixen les
elits i empobreixen a la majoria, està causant estralls , una
gran part de la societat està en situacions límits i ells no tenen
aturador. La seva fase d’acumulació capitalista sembla que
encara no déu haver acabat i continuen destruint la societat
és a dir, a persones. L’atur, mercès a les reformes laborals,
creix i creix, i amb més atur menys consum I menys ingressos
públics, incrementant la despesa ( que també volen retallar )
de subsidi.
Les polítiques d’ajust s’han demostrat injustes socialment,
inútils per fer disminuir deute, menys encara si s’utilitzen recursos públics per guarir bancs i elèctriques i sobretot molt
injustes. El problema de fons, el que es neguen ideològicament a abordar, és el dels ingressos, tant a Espanya com a
Catalunya.
A Catalunya el govern ha deixat d’ingressar, per opció ideològica, més de 3000 milions d’euros, i això sols complint les
capacitats legislatives que li permet l’Estatut d’Autonomia. I
aquest mateix govern s’entesta en retallar, als empleats públics, als serveis públics; perquè la seva opció ideològica és,
igual que la del govern d’Espanya, la de disminuir els serveis
públics transferint tots els recursos al món privat fet que genera major cost a la ciutadania però benefici a les elits i grups
empresarials i financers. I ambdós governs, mantenen el mateix posicionament respecte a la negociació col.lectiva, als
drets socials i laborals, etc. Volem decidir, Sí, però tot.
A tot això cal afegir el fet que s’hagi destapat l’alt nivell de
corrupció en determinats sectors polítics i empresarials, fet
que està generant una enorme onada d’indignació i alhora de
desafecció política. Al costat d’un càrrec polític que accepta,
en benefici propi o de partit, diners, hi ha empreses que es
beneficien de contractacions públiques i serveis. La corrupció és un càncer que pot acabar amb la mateixa democràcia
deixant-la en un mecanisme administratiu formalista però
buit de drets, sense gaires drets però, i la democràcia ens va
costar molt aconseguir-la, no ens la va regalar ningú, ni cap
rei ni mandatari.
Davant d’aquesta situació el sindicalisme s’ha d’enfortir, cal
ser més forts i alhora més renovats per fer front al dur moment que vivim, per defensar més democràcia i poder acabar
amb pràctiques corruptes, des de la transparència i control i
això vol dir més política però regenerada i amb la ciutadania
com a protagonista. El sindicalisme ha de ser la via , l’espai,
que permeti convertir el país en un clam contra les injustícies,
perquè SÍ es POT.
Sumem esforços, generem respostes, mobilitzem-nos i el
dia 10 de març contra l’atur i la corrupció, omplint els carrers. Cal que fem possible revertir les polítiques, incentivant
l’ocupació, amb una fiscalitat justa, amb més ingressos, amb
una nova llei hipotecària...... SUMEM, participa, enfortim
CCOO
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IBERIA : 5 dies de vaga contra un
bàrbar pla
d’ajust
Els treballadors d’IBERIA van començar dilluns els cinc primers dies dels 15
previstos ( esgraonats no pas seguits )
per defensar els llocs de treball doncs
l’empresa planteja un ajust de plantilla que significaria la pèrdua de milers
dellocs de treball, una forta retallada de
condicions laborals i fer-les molt més
precàries així com convertir a la pràctica una companyia emblemàtica en una
low cost . En el marc de la mobilització
d’aquests primers 5 dies de vaga, s’ha
realitzat diferents actuacions i concentracions amb una important participació de la plantilla, així tenim que a la
primera convocatòria de concentració que es va fer a l’aeroport el dilluns dia 18 van participar més de 600 treballadors i
treballadores, i la convocatòria del dia 20 davant de la seu d’IBERIA a Barcelona van participar més de 800 treballadors
i treballadores fet que demostra l’alt nivell de participació de la plantilla en les convocatòries de mobilització i la pròpia
vaga que tingut un seguiment superior al 95% amb un respecte escrupulós dels serveis mínims ( cancelacions i retards han
estat aliens al desenvolupament dels dies de vaga). La mobilització d’aquests dies de vaga ha culminat el divendres dia 22
amb una concentració a la T1 del aeroport de EL PRAT
davant dels msotradors de facturació d’IBERIA amb
una participació propera als 1000 treballadors i treballadores
La vaga és una crida d’atenció per a Iberia i el Govern
davant l’intent de desmantellar la companyia, el que
suposaria un desastre per al sector aeroportuari espanyol i per a l’economia dels territoris on estan enclavades les bases d’Iberia així com per a l’economia del
país. Les jornades de vaga de 24 hores restants està
convocades del 4 al 8 de març i del 18 al 22 de març tot
i haver acceptat la figura del mediador proposat per el
ministeri de Foment.
federació de serveis a la ciutadania
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CCOO rebutja el quart paquet ferroviari per consagrar la seva liberalització
Les conseqüències d’aquesta futura directiva serà directament un règim de competència pel mercat que
no garanteix, segons CCOO, la qualitat, la seguretat i
l’eficiència del servei prestat.
El sector ferroviari de CCOO, després d’analitzar
aquesta proposta, es ratifica en la seva opinió, en línia amb l’expressat per la ETF (Federació Europea
de Treballadors del Transport), que ha definit aquesta
directiva com una proposta ideològica incapaç de solucionar les veritables necessitats de la ciutadania.
Els principals arguments expressats per la ETF per rebutjar la directiva, i que CCOO comparteix, són:
- Rebutja qualsevol interferència en la competència
dels Estats membres per organitzar el seu trànsit intern
de passatgers.
- Demana no modificar el reglament 1370/2007 sobre
el tràfic de passatgers per ferrocarril i mantenir el principi de llibertat d’elecció de les autoritats de com organitzar els seus serveis públics, garantit pel protocol 26 del Tractat de Lisboa.
- Assenyala que la competició aconseguirà estimular el “molts pocs” en línies rendibles en detriment d’una xarxa general per a viatgers,
perjudicant el principi d’accessibilitat i universalitat del transport públic.
- Estem convençuts que no hi pot haver un sol model per a tots els ferrocarrils d’Europa: la situació geogràfica, la situació financera i
les possibilitats d’oferta són diferents en uns països i altres, de manera que un sol model perjudicarà a determinats països.
- Insisteix que dues estructures diferents (infraestructura i operació separades) incorre en més costos i perd sinergies importants en el
camp de la investigació i innovació.
- ETF està també afectada per les conseqüències per a la seguretat des del moment en què la coordinació i comunicació entre la infraestructura i el tren desapareixerà, i cada actor del sistema tractarà de minimitzar la seva responsabilitat en cas d’accident.
- En l’aspecte social, ETF insisteix en crear un marc de protecció de l’ocupació i de drets adquirits en cas de canvi d’operador. I denuncia
els problemes de l’obertura absoluta del mercat: atur, creixement de l’ocupació precària, increment del treball sota pressió i
les seves conseqüències sobre la salut.
- Denúncia les conseqüències d’haver de baixar els costos per
competir sobre el manteniment de via, material, controls tècnics, formació, etc., I les implicacions sobre la seguretat i la
qualitat.
CCOO durà a terme accions d’informació i pressió sobre aquesta mesura, sens dubte perjudicial per a un ferrocarril públic de

qualitat i segur.

federació de serveis a la ciutadania
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GENERALITAT DE CATALUNYA: TORNEN A VOLER RETALLAR I EUFEMISTICAMENT LI DIUEN ESTALVIAR
El passat 14 de febrer el govern va convocar reunió de la Mesa
General de la Funció Pública per tractar entre d’altres el que ells
de manera eufemísticament “estalvi en matèria de personal” és a
dir retallades mantenint la línia de política monetarista i d’ajust
que ens porta a l’abisme a tothom. El dia abans, “algú”, va filtrar
el que semblava era la proposta del govern: retallada de sou en
l’equivalent a una de les pagues extres que no oblidem és part del
sou i no pas un regal de ningú, la renovació de 10000 interins i la
no substitució de 3000 jubilacions. Alhora, davant de la seu del
Departament de Governació , convocats per la Plataforma Sindical Unitària, delegars i delegades es van concentrar per mostrar el
nostre rebuig a noves retallades.
, CCOO ha deixat clar el seu posicionament.:

A la “negociació” oberta a la Mesa General, l’Administració no ha
volgut fer la proposta que te pensada i que segurament coincideix
amb la que han difós a través dels mitjans de comunicació
Aquesta actitud ens fa preveure que la Generalitat no voldrà negociar per arribar a acords, sinó complir un tràmit per procedir de
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el nostre esforç per millorar la situació econòmica de Catalunya ,
amb les retallades d’aquest última anys.
-Els serveis públics ja no poden tenir mes retallades ni reajustaments , a no ser que s’estigui treballant en la seva degradació per
privatitzar-los en condicions avantatjoses per a determinades empreses o grups inversors amics.
-Les privatitzacions no garanteixi ni la quantitat, ni la qualitat dels
serveis públics i socials actuals . No garanteixen ,tampoc, mes eficiència i per principi han de ser mes cars per que hi ha la voluntat
de benefici empresarial o lucre .
-Les propostes pressupostaries del govern parteixen de la lògica
ideològica d’un govern de dretes que representa els seus interessos
de classe:
En el capitol d’ingressos, l’Impost sobre el capital, representa 1/20
part sobre el del treball (IRPF). Els ingressos de la Generalitat de
l’impost sobre els nostres salaris es de gairebé 8,000 milions, l’impost sobre els guanys del capital es poc més de 400 milions. 8.000
milions que paguen del nostre salari, en front de 400 milions que
aporten dels seus escandalosos guanys especulatius.
L’altre gran font d’ingressos, més de 8.000 milions es l’IVA i altres impostosespecials sobre el consum,(tabac, alcohol,hidrocarb
urs...). Imposts aquests que no distingeixen entre ingressos familiars, però que, sense temor a equivocar-nos, graven especialment
a aquells que no tenen cap empresa o societat, a la que imputar
determinades despeses desgravables, i graven, de manera inmisericorde, el pa, la llet, l’aigua...
EN RESUM el gruix dels ingressos pressupostaris descansen
sobre les esquenes dels treballadors, en definitiva sobre els que
menys tenen.
Les actuacions del govern de la Generalitat en l’altre curta legislatura i en aquesta s’han centrat de forma exclusiva en les retallades de drets. Pretenen dinamitar els serveis públics, acomiadant a
milers de treballadors, reduint salaris i carregant-se els drets dels
treballadors.

forma unilateral amb l’aplicació de les seves propostes .
No preveiem ,doncs , la possibilitat d’arribar a acords en matèria
de retribucions i no podem permetre que ens situïn en la dinàmica
, que sembla que pretenen , de que els sindicats hem de fer propostes per optar entre treball o salari .
Per a CCOO, aquesta postura es inacceptable per totes aquestes
raons:
-Els treballadors i les treballadores dels serveis públics ja hem fet
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Mentre es feia això s’han fet politiques fiscals per reduir els impostos de les persones que mes possibilitats econòmiques tenen. El
Govern de CiU ha incrementat un 100% “els beneficis fiscals” en
els tres últims pressupostos. Així hem passat de 1.667 milions de
“beneficis” l’any 2010, a 3.232 milions l’any 2012. Gairebé 1.600
milions de “beneficis” privats, 1.600 milions menys (cada any)
d’ingressos públics. !.600 milions que servirien per contractar més
de 35.000 treballadors, o no haver de reduir el 15% de salari als
interins o evitar acomiadar a milers de persones, cosa que ja s’està
fent.
Els serveis públics i les condicions de treball ja no poden suportar
mes retallades , si es volen prendre noves mides d’equilibri pressupostari hauran de dirigir-se cap les politiques fiscals i el ordenament del deute amb entitats bancàries i empreses.
passa a pàgina següent
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Com tota empresa amb dificultats econòmiques la Generalitat haurà de poder negociar
el pagament del deute. No és possible que es
puguin trencar permanentment els contractes, els pactes, els acords, signats amb els
treballadors.
No es possible que és pugui deixar de pagar a les empreses que presten serveis als
ciutadans, i que acaben provocant acomiadaments o pèrdua de drets en els seus treballadors, i aprovin una Llei que garanteix
que els bancs, i únicament els bancs, tenen
garantia de cobrar sempre i a temps, amb
uns interessos que pugen perillosament any
rere any.
Els interessos bancaris prevalen sobre els
interessos dels ciutadans, tenen preeminència sobre els drets dels treballadors i de les
persones.
Si el govern de la Generalitat vol equilibrar el pressupost de 2013 haurà de procedir al reordenament del deute , per reduir els interessos i
les comissions que paga a les entitats bancàries , ha de renegociar el pagament als creditors en terminis mes llargs i ha de pactar amb les
empreses que han construït infraestructures d’ús públic, amb les grans empreses a les que paga altíssims lloguers, (comissaries, edificis
judicials, escoles....), els canvis necessaris ajustats a la situació actual.
Tot això sense oblidar altres propostes que ja havien fet els sindicats sobre estalvi en la despesa, especialment la més clientelar o partidista, que si ja ha fet pudor,sempre, ara és torna inaguantable.
Els treballadors i els Serveis Públics ja no podem fer mes esforços ,ara toca incrementar els ingressos i renegociar deute.

CAL CONTINUAR PRESSIONANT, NO PODEM ACCEPTAR NOVES RETALLADES
PER L’APLICACIÓ DE MESURES IDEOLÒGIQUES QUE ELLS LI DIUEN ECONOMIA

Amb unitat contra les noves retallades
Que no us prenguin el pél, si es pot
Sortim el dimarts i omplim els carrers en properes convocatòries unitàries, perquè es pot

federació de serveis a la ciutadania
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CCOO, CSIF, STAJ i UGT han convocat concentracions el
20 de febrer a Justícia
Els sindicats de l’Administració de Justícia manifesten que
el ministre de Justícia ha aconseguit que totes les reivindicacions dels treballadors de justícia, els ciutadans i la majoria
de les associacions de jutges i fiscals convergeixin contra
els seus intolerables decisions, i celebren que, per fi jutges i
fiscals, assumeixin moltes de les reivindicacions que personal d’aquesta Administració porta defensant des de fa mesos.
A aquesta convocatòria es va sumar la Plataforma Unitària
JUSTICIA PER TOTHOM que està conformada per diferents estaments de l’administració de justícia.
La plataforma unitària dels sindicats de l’Administració de
Justícia va considerar que, en aquests moments, hi havia raons per convocar mobilitzacions. Opinava aquesta plataforma que tots els que treballen en aquesta Administració han
de lluitar units contra les decisions vergonyoses del ministre de Justícia i del Govern en el seu conjunt, i és obligació de tots
defensar aquestes qüestions tan bàsiques com a fonamentals:
Per la defensa del servei públic de la Justícia, contra la privatització dels registres civils que suposarà l’eliminació de més
de 3.500 llocs de treball.
Per la defensa de l’ocupació i la garantia que no hi haurà destrucció de llocs de treball.
Per exigir al compromís del ministre Gallardón d’incrementar les plantilles que siguin necessàries per al bon funcionament
de la Justícia, tant de llocs de personal funcionari i laboral com de jutges i fiscals.
Per la derogació de la Llei de Taxes Judicials (BOE de 21 de novembre de 2012) o com a mínim la suspensió de la mateixa fins que es negociï amb els col · lectius implicats seva reforma que permeti a tots els ciutadans l’accés en condicions
d’igualtat a la Administració de Justícia.
Per la derogació de la reforma de la LOPJ (LO 8/2012 de 27 de desembre, BOE 2012.12.28) i, per tant, recuperació dels
drets dels treballadors eliminats en aquesta reforma.
Contra la privatització dels actes de comunicació que suposaria, també, l’eliminació de milers de llocs de treball.
Contra la falta de compromís del ministeri amb la negociació
que ni tan sols és capaç de complir els terminis acordats per a
la convocatòria de la primera Mesa Sectorial de Justícia.
En defensa de l’ocupació!
Per la derogació de la llei de taxes judicials!
Contra la privatització dels registres civils i dels actes de comunicació!

federació de serveis a la ciutadania
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EL GOVERN CATALÀ VOL PRIVATITZAR LA
CULTURA
El Govern català vol crear una
empresa pública per privatitzar
la gestió del patrimoni cultural
de la Generalitat, que inclou el
patrimoni material i immaterial, el moble i immoble, tant en
la seva dimensió arqueològica
com històrica, artística, científica i tècnica, bibliogràfica, documental i etnològica. També durà
a terme actuacions en matèria de
protecció, inventari, catalogació
i declaració de béns immobles i
mobles, i complirà les atribucions relatives a inspecció i règim
sancionador.
Aquesta mesura va en direcció
contrària al missatge, tan repetit
del Govern, de la necessitat d’eliminar, o reduir, aquests tipus d’ens públics, per les especials dificultats de control, especialment econòmic, i per l’opacitat
de la seva gestió.
CCOO rebutgen aquesta mesura, ja que significa que la cultura deixarà de ser un bé públic i un pas important per convertir
un dret universal d’accés a la cultura i al patrimoni en un servei sota peatges.
Els museus són una part important del nostre patrimoni, que faciliten el coneixement històric de la nostra cultura i vetllen i
han de vetllar per la protecció del nostre patrimoni per damunt de colors polítics. L’accés a la cultura de tota la ciutadania
passa per mantenir la socialització del patrimoni cultural.
Deixar, en mans empresarials privades, àmbits importants com la recerca, la inversió en patrimoni i la seva gestió i inspecció posa en perill la conservació, l’ampliació i la socialització del patrimoni cultural d’un poble.
Un bon model de gestió pública és més eficient que el privat, que sempre cercarà el lucre, i garanteix l’accés de tots els
ciutadans a la cultura.
La creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural precaritza les condicions laborals dels actuals treballadors i treballadores del Departament de Cultura, ja siguin personal funcionari o laboral i els deixen en incertesa de futur.
Finalment, volem manifestar la sagnant contradicció que suposa fer expedients de regulació d’ocupació, acomiadant, o
preveient acomiadar, centenars de treballadors i treballadores a determinades empreses públiques, amb l’argument que s’ha
d’aprimar l’Administració, mentre en creen de noves, com aquesta Agència, amb una important i costosa estructura i direcció, que realment no significarà cap estalvi, i que se situen en les polítiques de privatització de serveis públics com a forma
de desmantellar els serveis públics de tot tipus.
federació de serveis a la ciutadania
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CONVENI DE GRÀFIQUES

L’empresa ha decidit dividir en dues societats les seves activitats,
d’una banda PortAventura Entretainmet amb seu a Tarragona i d’altra
banda ha creat l’empresa PortAventura Viatges, que gestionés els
paquets hotelers i de vols, i la seu estarà a Santa Cruz de Tenerife.
Aquesta segregació suposa que una part dels treballadors de
PortAventura s’han de traslladar a Tenerife, si volen continuar
amb els seus llocs de treball, perquè tal com estableix la reforma
laboral aprovada pel govern l’empresa pot realitzar modificacions
substancials en els contractes dels treballadors, entre elles la mobilitat
geogràfica.
Al mateix temps l’empresa ha anunciat, que externalitza els serveis de
neteja d’habitacions, zones comuns i bugaderia dels hotels, així com
la neteja de la resta d’instal · lacions del parc, el que comporta que
gairebé 250 treballadors vegin com els seus llocs deixen de dependre
directament de PortAventura, per passar a dependre d’empreses amb
pitjors condicions laborals.
L’empresa ha iniciat igualment una escalada d’acomiadaments
indiscriminats i injustificats, per coaccionar els treballadors i que
aquests acceptin les condicions presentades.
L’empresa amb aquestes mesures demostra que el seu únic interès
és el benefici empresarial, i deixa en evidència el poc que li importa
poc la qualitat i el servei que es presti al Parc sempre que aquest es
produeixi a un menor preu i amb menys costos salarials.

federació de serveis a la ciutadania
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Concentració a l’Hospitalet davant la seu d’Ambulàncies Condal contra la retallada del servei
del 061 a la ciutat i de llocs de
treball a l’empresa
Davant la retallada del servei d’ambulàncies del
061 a la ciutat de l’Hospitalet i de llocs de treball a
l’empresa que el presta, Ambulàncies Condal, la secció sindical de CCOO a l’empresa, amb el suport de la
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO
de Catalunya,va convocar una concentració davant
l’empresa com a protesta per aquesta situació.
--------------------------------------------------------------

L’Ajuntament ja ha anunciat l’amortització d’un lloc de treball adduint motius
econòmics
CCOO denuncia mala gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès
L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ha anunciat l’amortització del lloc de treball de l’enginyera municipal, treballadora
de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès des de fa 25 anys i delegada de CCOO.
La justificació es basa en motius econòmics, i s’ha demanat austeritat i sacrifici als treballadors de l’Ajuntament. Es dóna,
però, la paradoxa que mentre es demana aquest esforç als treballadors i treballadores, els regidors s’han apujat el sou un 23
% en relació amb els sous de la legislatura anterior. Els costos en sous polítics de l’Ametlla del Vallès són els més alts de
la comarca.
Els habitants de l’Ametlla han de suportar un cost anual per habitant de 45,05 euros, cinc vegades més que Granollers o
la Garriga, i tres vegades més que Mollet, Parets, Bigues i Riells, Sant
Fost o Santa Eulàlia de Ronçana.
El sou de l’alcalde és ara un dels més alts de la comarca, i s’han multiplicat el nombre de membres electes amb retribucions a càrrec del
municipi. Igualment, l’alcalde i els regidors han cobrat la paga extra
del desembre passat, mentre que els treballadors no l’han cobrat.
Per què, doncs, es produeix aquesta amortització del lloc de treball
de l’enginyera municipal? Quines són les prioritats pressupostàries de
l’Ajuntament? En què es gasten els diners públics dels habitants de
l’Ametlla?

federació de serveis a la ciutadania
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FSC-CCOO critica l’avantprojecte
de la nova Llei de bases de règim
local
CCOO denunciem que, en cas d’aplicar la nova Llei de bases
de règim local en els termes que el Govern ha plantejat, els
ajuntaments deixaran de gestionar serveis públics essencials en
molts municipis.
CCOO acusa el Govern de pretendre aplicar unilateralment noves
retallades de serveis a la ciutadania, així com de perjudicar encara
més l’ocupació pública. Per aquest sindicat, l’avantprojecte de la
nova Llei de bases de règim local afectarà la prestació de serveis
socials especialitzats (cases de cultura, centres de promoció de la salut, cases de la dona, serveis de teleassistència i ajuda
a domicili...), serveis de formació per a l’ocupació i foment empresarial i serveis de la vigilància, neteja, conservació i
manteniment de col·legis públics.
Tampoc podran gestionar els ajuntaments, i per tant no podran garantir la seva prestació a tota la ciutadania, altres serveis
com:
- Educatius (escoles infantils, aules d’extensió, centres d’ensenyaments artístics).
- De joventut (cases de joventut, borsa de lloguer d’habitatge, subvencions a entitats juvenils...).
- Relacionats amb l’habitatge (arrendaments socials, reallotjament...).
- Programes sobre la tercera edat.
- Relacionats amb la participació ciutadana,(voluntariat, subvencions a entitats i associacions).
Per CCOO, aquesta proposta legislativa, que té un gran impacte social es presenta, de nou, sense estar avalada pel consens
social. En la seva motivació no hi ha referències a la satisfacció per part de les administracions de les necessitats de la
ciutadania, el que posa en dubte l’objectiu proclamat d’una major eficiència de les corporacions locals. Tampoc mereixen
credibilitat els càlculs sobre hipotètics estalvis entre 1.000 i 3.500 milions. El que indubtablement sí que es produiria si
s’apliqués, en opinió de CCOO, seria una dràstica reducció de l’administració més propera a la ciutadania, una pèrdua
d’eficiència social, l’externalització i/o la privatització dels serveis públics municipals i, fins i tot ,el desmantellament real
de molts ajuntaments.
D’altra banda, aquesta llei afectaria inevitablement l’ocupació
pública i podria suposar una pèrdua d’aproximadament 200.000 llocs
de treball només en l’Administració local a tot l’Estat, que caldria
sumar a les pèrdues d’ocupació que des de fa dos anys, de manera
ininterrompuda, està tenint la funció pública.
Estem davant d’una nova reforma que darrere d’una suposada
voluntat de sanejar les administracions públiques i, en aquest cas
concret, els ens locals, no evitarà les duplicitats, ni els solapaments
entre administracions, ni establirà els mecanismes de finançament
adequats, però si que retallarà encara més els serveis que presten els
ajuntaments als ciutadans
Per la falta de transparència i l’absència total de consens social en
l’elaboració de l’avantprojecte de l’anomenada Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, per l’atac
que representa als serveis públics, així com per l’amenaça a la funció pública, CCOO rebutja plenament aquest avantprojecte
de llei.
federació de serveis a la ciutadania
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Bombers de CCOO i de la resta de sindicats es negaran
a participar en els desnonaments
Els bombers catalans donen ple suport als seus
companys gallecs i han dit que només obriran
habitatges en casos d’emergència, tal com marca la
llei. En cas de ser requerits per processos judicials
similars vinculats a desnonaments, com va passar als
bombers gallecs, els bombers de Catalunya actuaran
de la mateixa manera, negant-se a obrir l’habitatge, i
recordant que és al ciutadà a qui serveixen.
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