serveis a la

CIUTADANIA
digital
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Via Laietana 16 l 08003 Barcelona								
EDITORIAL

núm. 97
www.ccoo.cat/fsc

Aquesta setmana s’han presentat tres iniciatives editorials que s’emmarquen en l’actual situació econòmica i social.
La revista mensual Alternativas Económicas es presenta amb un missatge clar: hi ha alternatives. En l’escrit de presentació, el director,
Andreu Missé, contextualitza l’aparició de la revista en l’alarmant
clima econòmic i social actual i el preocupant 26% d’atur, i llança
una crítica a les polítiques d’austeritat dictades pels governants europeus. Per fer front a l’augment imparable de la pobresa, i al perill de
fractura social, es fa necessari reclamar unes polítiques solidàries que
se sustentin en una política fiscal que redistribueixi la riquesa existent en la societat i una regulació de les institucions financeres que
les forci a complir amb la funció econòmica i social que els correspon. A partir d’ací, evidencia la necessitat de difondre les alternatives
econòmiques, les experiències i les iniciatives d’economia social i de
models empresarials més justos i que creen ocupació estable.
Richard Sennet va presentar el seu llibre Juntos, i va descriure la situació actual, en què les formes de treball temporal i les externalitzacions així com la competitivitat extrema estan generant “treballadors
volàtils”, que perden el sentit de pertinença a una empresa o lloc, que
s’imbueixen de la lògica del “sálvese quien pueda” i que es mostren
incapaços de cooperar. La competitivitat extrema promou l’auge de
l’individualisme i incapacita per a la cooperació, i, de manera especial, fa referència a la no-cooperació entre “diferents”. A partir de la
crítica a l’individualisme, apunta la necessitat de promoure canvis
en les institucions i que s’aposti pels petits projectes cooperatius, de
manera que es pugui veure el sentit del que es fa. Més enllà de la
protesta, de la denúncia, reclama una major implicació en la recerca
de solucions i alternatives.
Un grup d’economistes, Economistas frente a la Crisis, va presentar
el llibre No es economia, es ideologia, en què desmunten les mesures
econòmiques que estan aplicant els governs per superar la gran depressió en què ens trobem. Ja en la portada del llibre denuncien que
“la falsa austeritat que ens proposen és un projecte polític: la devaluació interna i la precarització de l’estat del benestar...”. Demostren,
al llarg del llibre, que les polítiques que s’estan aplicant no són el
resultat de les recomanacions d’uns economistes incompetents, són
ideologia. Una ideologia que no té res a veure amb els interessos
de la ciutadania i que es vol carregar l’estat del benestar. Constaten
que mentre els governs ens diuen que l’actual model social és insostenible i que hem d’acceptar retallades en les prestacions socials i
en els salaris, les retallades i les contrareformes que apliquen estan
aguditzant els problemes i aprofundint en la recessió. Més enllà de la
crítica, s’apunten també respostes (en qüestions laborals, financeres,
fiscals, de governança europea, d’energia, de medi ambient ...), que
es contraposen a les contrareformes i a les retallades que ens estan
imposant i que estan generant pobresa. Respostes que aposten per la
consolidació i la millora de l’estat del benestar i per posar el pensament econòmic al servei de la ciutadania.
Amb aquestes tres lectures queda que clar que hi ha alternatives.
Cal, però, que aquestes es materialitzin en un canvi de polítiques.
EL 10-M, ha estat important omplir els carrers per evidenciar que
hi ha un gran moviment, on conflueixen amplis sectors socials, organitzacions i entitats, disposats a treballar per fer-ho possible, en
la mobilització i en la proposta. Ara bé, cal canviar les polítiques
conservadores que ens governen. Atur i corrupció estan relacionats.
La corrupció és l’evidència que darrere les decisions dels governs, en
massa ocasions, hi ha interessos poderosos, minoritaris, contraris als
interessos generals. Cal trencar aquesta lògica. Es pot

Joan Carles Gallego
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DESENES DE MILERS EN UN CLAM CONTRA L’ATUR I LA CORRUPCIÓ
CONTRA LES RETALLADES I LES
PRIVATIT ZACIONS
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ELS EFECTES PERVERSOS DE LA REFORMA LABORAL GENERA UNA
ALTÍSIMA CONFLICTIVITAT I UNA CONSTANT MOBILITZACIÓ.
LES POLÍTIQUES D’AJUST AFAVOREIXEN LA DESTRUCCIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS
Aquestes dies hem viscut mobilitzacions diferents

ORIZONIA: CCOO sol·licita a l’Administració que convoqui, amb urgència, una taula amb els representants dels

treballadors -sindicats representatius- perquè les empreses beneficiàries de la desaparició del grup Orizonia i que presumiblement es repartiran l’espai i el negoci deixat pel grup, també es responsabilitzin dels treballadors.

CONTRA LA REPRESSIÓ SINDICAL A LA FUNDACIÓ
MERCÈ FONATANILLA: Un delegat de CCOO ha estat sancionat amb suspensió de sou i feina durant dos
mesos per informar l’empresa que havia realitzat una consulta a la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència) sobre la ràtio establerta per als CRAE ( Centre residencial d’acció educativa)
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A QUI LI INTERESSA DESMUNTAR
LA COBERTURA INFORMATIVA
TERRITORIAL DE TV3?
La direcció d’informatius improvisa una mala solució
per contenir les crítiques pel desmantellament de les
corresponsalies territorials que ja va començar al gener amb
la supressió de les productores de comarques de Barcelona i
de les altres demarcacions.
El tancament de corresponsalies i acomiadament de
col·laboradors, ha estat una imposició del consell de govern
de la CCMA condicionada per la conselleria de Presidència
que acaba de repartir subvencions a les televisions i mitjans
privats locals. el passat 15 de febrer el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) .
Forçats pel malestar que s’ha estès pels territoris afectats pel
tancament de les corresponsalies, per apaivagar les reaccions
polítiques i ciutadanes contràries a la mesura, la Direcció
de la CCMA i el mateix Govern, des del departament de
Presidència,
estan
improvisant
una
falsa solució que ni
garanteix una cobertura
informativa suficient
ni resol els problemes
professionals i laborals
creats.

Tampoc és creïble el pla pels Pallars des de la delegació
de la Val d’Aran que té un informatiu setmanal propi i una
especificitat lingüística i territorial particular, a banda d’una
ínfima dotació de plantilla.
Pel que fa a Perpinyà, no contemplen mantenir presència
de TV3, i si cal, cobriran les notícies des de la delegació de
Girona. Amb aquesta decisió es llencen per la borda 18 anys
de corresponsalia, just quan fa només un any que per fi són
legals les emissions de TV3 a la Catalunya Nord.

Per les Terres de l’Ebre
i Pirineus (Alt Urgell,
Andorra..), proposen
públicament el nyap
d’un trasllat voluntari,
sense reconèixer les
places de destinació ni
fer concurs de trasllat,
tal com s’ha de fer
per cobrir vacants
o places de nova
creació. No pretenen
crear
delegacions
estables, el que volen
fer és substituir provisionalment el que fins ara es feia amb
productores que havien guanyat un concurs públic o amb
col·laboradors històrics mercantils. Per tant, el que proposa la
direcció és una mesura provisional, sense garanties laborals
ni de futur pel manteniment de la cobertura informativa.
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Concentració de la plantilla de Televisió de Catalunya (TVC) per reclamar la restitució
de les corresponsalies eliminades
El Comitè d’Empresa de TVC va convocar una concentració el dimecres, 13 de març, a les 18 hores a la Plaça de Sant Jaume de
Barcelona per reclamar la restitució de les corresponsalies de TV3 al Pirineu, Terres de l’Ebre i Perpinyà. Ja s’han recollit prop de
10.000 signatures que reclamen aquesta restitució.
La concentració també va tenir com a objectiu la defensa de la televisió pública i nacional de Catalunya, contra el desmantellament de
TVC i contra l’externalització de serveis propis de producció.
La protesta es va fer davant el Govern de la Generalitat que és on es prenen les decisions que afecten TVC.

CCOO critica el suport d’ERC a CiU en la retallada del sou de les empleades i empleats públics
El Parlament, s’han debatut dues mocions que demanaven que no s’apliqués la retallada de sou a les empleades i empleats públics.
Aquestes mocions han estat rebutjades pels vots en contra de CiU i ERC, tot i tenir el vot favorable de la resta de grups parlamentaris.
Així, tant ERC com CiU han votat a favor de la retallada de sou a les empleades i empleats públics de la Generalitat de Catalunya.
CCOO, en el marc de la Plataforma Sindical Unitària de la Funció Pública, hem demanat en diverses ocasions a ERC que no recolzés
aquesta mesura perquè hi havia altres d’alternatives i que calia discutir-les en el procés de debat dels pressupostos per al 2013.
Amb el seu vot ERC està donant suport a la política de la dreta catalana de retallar els Serveis Públics i Socials i de precaritzar les condicions de treball dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya .
CCOO i els altres sindicats hem fet arribar al conjunt dels grups parlamentaris propostes per evitat aquesta retallada de salaris i serveis
en funció de la recuperació de l’impost de successions i de la renegociació del deute amb entitats bancàries i empreses concessionàries
d’obres d’infraestructures.
Els nostres càlculs situen que en l’any 2012 la Generalitat va pagar als seus creditors interessos mitjos del 5’18%, quan el BCE té un
tipus del 0’75%.
Amb el seu vot ERC es posiciona en la línia del govern de la Generalitat de castigar les rendes del treball, les dels empleats i les empleades públiques, i a favor de les del capital, perdonant impostos a les classes més adinerades i pagant interessos desproporcionats a
entitats bancàries i empreses.
CCOO confiava que CiU no comptés amb el suport de cap altre grup parlamentari i així es pogués obrir d’un període de diàleg per veure
quines mesures alternatives a la retallada es podien aplicar.
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CCOO exigeix la retirada del projecte de reforma de l’Administració Local
Després d’una anàlisi de l’Avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat la Administració local,
CCOO manifesta el seu rebuig i exigeix la seva retirada,
ja que en la seva redacció “no sembla que hagi de donar
resposta als principals objectius que van motivar en
el seu origen la reforma del text “. És més, a l’empara
dels principis imposats per la legislació d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per CCOO el
projecte del Govern vulnera en diversos dels seus preceptes
l’autonomia local de les entitats locals, principi consagrat
a la Constitució ia la Carta europea d’autonomia local,
col · locant als mateixes, especialment als municipis de
menor població, com a mers ens administratius, in en
el cas de Catalunya va contra la capacitat normativa en
aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya
Així mateix, CCOO anuncia que ha iniciat una campanya informativa a la ciutadania per donar a conèixer la seva posició, en la qual en
primer lloc es realitzarà la presentació d’una moció per la retirada de l’avantprojecte als diferents grups polítics en els ajuntaments, amb
l’objectiu de consensuar i poder presentar-la de forma unitària.
En aquest context, amb una elevadíssima pèrdua d’ocupació en l’Administració Local, retallades de serveis públics i pressió sobre les
condicions de treball, s’afegeix aquest intent que els ens locals perdin autonomia, el que significarà un retrocés en matèria de serveis a
la ciutadania, així com de drets i condicions laborals de les treballadores i treballadors públics
Per a CCOO, l’avantprojecte no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del model
territorial. “Al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat
d’acció dels mateixos, convertint-los en mers executors de la voluntat del govern de la nació “.
En aquest sentit,CCOO afegeix el següent:
1. Reitera la necessitat d’aclarir i delimitar definitivament l’àmbit competencial local, evitant duplicitats i buscant una solució definitiva
a l’exercici de les competències locals. Aquesta clarificació competencial haurà de venir acompanyada necessàriament d’un nou model
de finançament local, ja que sense un adequat finançament serà impossible la prestació adequada dels serveis públics locals.
2. Tots els municipis, al marge de quina sigui la seva població i característiques, han de tenir un mínim competencial propi que puguin
exercir a l’empara del dret a l’autonomia local consagrat en la vigent Constitució, i sota la seva responsabilitat, com expressament
assenyala la Carta europea d’autonomia local. El contrari seria tant com admetre l’existència de municipis sense administració.
3. L’àmbit de competències pròpies que l’avantprojecte atribueix als municipis ludeix a matèries que directament afecten els interessos
municipals i que han de ser exercides des ddels municipis com administracions més properes als ciutadans.
4. La futura ampliació o modificació de l’àmbit competencial local hauria de partir del document elaborat per una taula de diàleg en la
qual els agents socials i polítics consensuïn un document per reorientar la reforma de la Llei de bases de règim local, que ha de passar
per impulsar una política de serveis que estiguin propers a la ciutadania.
Així mateix, CCOO manifesta el seu rebuig a la fixació amb caràcter global, i per imposició legal d’un reglament de l’Estat, dels
denominats “costos estàndards dels serveis municipals “. Per al sindicat amb això es pretén que l’Administració central intervingui
directament en decisions d’àmbit exclusivament local, exercint un inadmissible control polític extern sobre els municipis i vulnerant a
més el dret a la negociació col · lectiva.
5. També expressa la seva rotunda oposició a les noves previsions d’intervenir els municipis menors de 5.000 habitants que conté el nou
art. 61 bis de l’avantprojecte.
6. Finalment, refusen que la iniciativa pública local en el desenvolupament d’activitats econòmiques se sotmeti a un injustificable i
inadmissible control per part de la comunitat autònoma, de qui dependrà la seva aprovació definitiva. En opinió de CCOO, el que pretén
la llei és la eliminació gradual de la iniciativa econòmica de les entitats locals, donant a entendre que en tot cas la gestió privada d’un
servei en resultarà necessàriament més eficient i eficaç que la pública.
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LA MAJORIA SINDICAL A IBERIA SIGNA LA PROPOSTA DEL MEDIADOR
En presència de la ministra de Foment, Ana Pastor, ahir, 13 de
març, després de haver estat sotmesa a l’aprovació dels diferents
òrgans de decisió de cada un dels sindicats, la majoria de la
representació sindical a Iberia ha signat la proposta del mediador,
Gregorio Tudela. S’eviten així 3.807 acomiadaments que anaven a
executar de manera imminent, reforma laboral a la mà, si no s’ha
assolia aquest pacte. També s’avorta el procés de no aplicació o
desvinculació dels convenis que la direcció d’Iberia havia posat
en marxa.
Com a conseqüència de la signatura d’aquest acord, el comitè de
vaga ha desconvocat les jornades de vaga previstes per a la setmana.
La direcció de IAG ja havia comunicat diumenge que acceptava la
proposta, sent aquesta subscrita pel director de recursos humans
d’Iberia el dilluns, 11 de març.
En primer lloc, volem agrair a tots els treballadors d’Iberia seva
implicació en les vagues i la seva participació activa en les nombroses manifestacions dutes a terme durant les últimes setmanes. La
unitat demostrada pels sis sindicats que vam començar junts aquest procés, en una data que ens sembla llunyana per la intensitat dels
esdeveniments, ha tingut la seva reflex en la resposta unitària que hem donat els treballadors d’Iberia. Tots hem sabut estar a l’altura
del desafiament, colze a colze, sense reparar en sigles, sense perdre de vista els nostres objectius. Tenim ara la satisfacció de poder dir
que els sis sindicats que vam iniciar junts aquest procés hem consolidat nostra unitat durant el mateix. Aquesta unitat ve reforçada pels
esdeveniments que hem protagonitzat junts, els delegats sindicals i tots qui ens heu acompanyat, i constitueix un valor del qual podem
presumir, una
victòria en si mateixa.
Cal recalcar que ha estat precisament l’èxit de les mobilitzacions que ha aconseguit una major implicació del Ministeri de Foment en el
conflicte de Iberia, d’altra banda molt actiu des que la direcció presentés el Pla de Transformació, el 9 de novembre passat. La mediació
és fruit de la pressió de les mobilitzacions i de l’interès de Foment en preservar una empresa estratègica per al país.
El fet que IAG hagi desistit d’utilitzar l’eina que la legislació vigent ha posat a disposició de les empreses - la reforma
laboral - a l’hora d’afrontar aquest excedent de plantilla, suposa el gran assoliment de les nostres mobilitzacions.
Tal renúncia es tradueix en que centenars de milions d’euros passaran, gràcies l’acord assolit, d’estar a la butxaca de l’empresa o dels
accionistes, a estar-ho en el dels treballadors.
La diferència entre haver signat aquest acord o no haver-ho fet és la mateixa que existeix entre veure al carrer amb una indemnització
misèrrima, de manera aleatòria i sense distinció d’edat, a la de prejubilar-se en condicions dignes, quan el descans
ja és merescut.
Hem de ressaltar que Gregorio Tudela va ser designat, a instàncies del Ministeri de Foment, per desenvolupar la seva tasca en el marc del
període de consultes de l’ procediment d’acomiadament col · lectiu, iniciat per la direcció d’Iberia el 12 de febrer. Aquest acord només
posa fi a una batalla, la de l’ERO extintiu que teníem sobre la taula. Aquest era l’incendi que havíem de apagar amb urgència, aquesta
era ara la nostra màxima prioritat, perquè les flames eren ben reals i estaven envoltant-nos perillosament.
Un cop extingit el foc, estem en millor disposició per seguir lluitant pel nostre futur i els nostres drets del que ho estaríem si
haguéssim de preocupar de tan exigents tasques, alhora que lluitàvem per rescatar de l’atur a 3.807 companys i companyes en els fronts
judicials, un cop consumats els acomiadaments.
Si Willie Walsh advertia de la necessitat d’una reestructuració permanent en Iberia, nosaltres li contestem que mantindrem una tensió
permanent per salvaguardar el nostre futur dins d’Iberia, per aconseguir la progressió d’Iberia dins i fora d’Espanya, perquè seguim
tenint molt clares les nostres prioritats i molt presents els nostres objectius. Seguirem lluitant per aconseguir acords que desenvolupin
tots els temes que han quedat fora d’una mediació que només podia ocupar l’ERO per al qual havia estat designada. Seguim tenint les
nostres metes molt clares, i seguirem lluitant tots junts, sindicats i treballadors, per assolir-les.
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18 días de la huelga general indefinida en el sector público.
Hanna Gharib, presidente del Comité de Coordinación Sindical:Declaramos los comités de huelga en los
diferentes ministerios en sindicatos democráticos libres e independientes.
Ghassan Saliba
Desde el 19 de febrero, continua la huelga general indefinida en el sector público, Hanna Gharib, presidente del Comité de Coordinación
Sindical, confirmó que el lunes 11 de marzo será de grandes movilizaciones con la participación de los alumnos y los padres en todas
las escuelas. Gharib se dirigió a los ministros que amenazan a los funcionarios en la aplicación del artículo 15 que permite despedir
a los funcionarios y trabajadores públicos si hacen huelga o si se organizan en sindicatos, diciendo “ hoy estamos concentrados en la
Dirección General de la Inspección, antes nos perseguían si hacemos huelga, hoy están con nosotros en huelga, hemos constituido
comités de huelga en todos los ministerios , hoy declaramos que estos comités se constituyen en sindicatos democráticos, libres e
independientes, organizarnos en una fuerza sindical independiente”
En respuesta a la posición de la patronal que presiona sobre el gobierno para no aprobar la subida salarial en el sector público, Hanna
Gharib dijo “ la patronal sabe que una de las posibilidades de pagar la subida salarial es a través de nuevos impuestos sobre los intereses
bancarios, un impuesto del 2% sobre los beneficios de los intereses bancarios, por eso están en contra de nuestras movilizaciones,
quieren que el gobierno paga la subida salarial restándola de la jubilación”, continuó criticando a una parte de la patronal que esta
fraudando en no pagar los impuestos diciendo “ somos lo más interesados en defender el dinero público, quien ocupa de forma ilegal
las propiedades públicas de las costas, quien roba los fondos del estado es el última que tiene derecho a hablar del déficit público, que

sepan, las movilizaciones van a continuar, la huelga va a continuar, el gobierno tendrá que aprobar la subida salarial y el
dinero se recauda de los beneficios inmobiliarios, financieros, de combatir la corrupción en los puertos, en el aeropuerto y
de los que ocupan y violan las propiedades públicas de nuestras costas..”.
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