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Editorial

Participa de la RUTA ACTIVA el 01/10
i guanya PREMIS

CCOO de Catalunya considera que incrementar salaris i acabar amb la precarietat laboral són imprescindibles per fer augmentar la demanda interna i recuperar l’economia

Ruta Activa és un esdeveniment sobre la mobilitat sostenible, el proper 1oct a les 10h, on es podrà participar en una de les dues modalitats:

L’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de juliol a nivell estatal incrementa 2 dècimes, fins el -0,6% en termes interanuals,
per l’augment del preu dels aliments i dels viatges organitzats,
que incrementen un punt respecte l’any passat malgrat la contenció dels preus de carburants i electricitat i l’efecte de les rebaixes d’estiu.

1) Bicicletada: sortida des de Plaça Espanya
2) Caminada: sortida des de davant de l’Estàtua de Colón
Punt d’arribada en Arc de Triomf. (temps aproximat del trajecte:
35min).

CCOO reclama:

-Increments salarials als convenis i augment progressiu del Salari Mínim Interprofessional (SMI), d’acord amb la Carta Social
Europea, i increment dels indicadors de referència dels ajuts pú1) 2 estades en hotel per a qualsevol destinació d’Europa (ofert per blics IPREM i IRSC a Catalunya.
Budgetplaces.com)
-Derogar la reforma de les pensions del Govern del PP, i recuperar el consens del Pacto de Toledo entre partits i organitzacions
2) 1 bitllet aeri amb destinació Espanya (ofert per eDreams ODI- sindicals i empresarials que asseguri el futur del sistema públic
GEO)
de pensions.
-La posada en marxa de forma urgent de la Renda Garantida
3) 1 cadira de bicicleta per a nen/a (ofert per Ibert )
de Ciutadania per a qui no té recursos i un pla de xoc contra la
pobresa i l’exclusió social.
Per més informació in inscriure’t : fscsostenible.ccoo,cat/ruta-activa -Actuar contra la precarietat i la pobresa laboral, que permetin
una vida digna i garanteixin la sostenibilitat de les pensions.
-Que el nou Parlament de l’Estat es comprometi a incrementar
l’SMI i la derogació de les dues reformes laborals que estan
precaritzant les condicions laborals i amenacen la recuperació
de l’economia.
-Derogació de la reforma de les prestacions d’atur, que n’ha restringit l’accés i ha retallat la quantia i la durada.
-Una reforma fiscal progressiva perquè pagui més qui més
guanya i es persegueixi el frau, l’evasió i l’elusió fiscal.
Principals premis:
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Concurs de dibuixos
per confeccionar postal
de felicitació festes
BASES DEL CONCURS
TEMA DEL DIBUIX: La vostra casa
PARTICIPANTS: Filles i fills d’afiliades i afiliats de la FSCCCOO de Catalunya amb una edat no superior als 14 anys. Els
concursants s’agruparan en dues categories d’edat : fins els 10
anys una primera categoria, i d’11 anys fins 14 anys la segona
categoria
DIMENSIONS DEL DIBUIX: Els dibuixos han de ser de 2010x297
mm és a dir un DIN A4 en sentit horitzontal. Sols s’admet un dibuix per participant.
ENTREGA I TERMINIS: El dibuix s’ha d’enviar a la Secretaria
de Comunicació de la FSC-CCOO, Via Laietana 16 7na planta
08003 Barcelona abans del 20 de novembre. Al darrera del dibuix
ha de constar nom i cognoms, edat, adreça completa i tfn de contacte. Cal que consti també el nom del pare o mare afilat o afiliada
així com el seu DNI i empresa.

3a Diada del Treball Digne
El dissabte 17 de setembre les CCOO de Catalunya celebrarem la
3a Diada del Treball Digne a la platja del Callao de Mataró. Una
jornada que vol ser festiva i reivindicativa, i un espai de trobada
per a la gent de CCOO de Catalunya a l’inici del curs sindical.
És una jornada oberta al conjunt d’afiliats i afiliades a CCOO. En
el transcurs de l’acte hi haurà un reconeixement a la fidelitat de les
persones que fa 25 anys que són afiliades i una paella popular.
Ja estan a la venda els bons d’ajut per fer la reserva del dinar.
Com és habitual, la distribució dels bons és a través de les unions
intercomarcals. Per la gent de la FSC del Barcelonès, estan a la
vostra disposició a l’Àrea d’Organització de la Federació. El preu
és de 10 euros (menors de 12 anys, gratis). Esperem les vostres
reserves.

CATEGORIES I PREMIS: Hi haurà dues categories, una fins als
10 anys i una altra d’11 a 14 anys i en conseqüència dos premis,
un per categoria, valorats cadascun d’ells en 100 euros en material
escolar.
JURAT: Estarà format per Pepe Galvez i Ernest Priego, que resoldran en un termini d’una setmana des de la finalització del termini
d’entrega
Tots els treballs quedaran en propietat de l’organització que farà
una publicació genèrica de tots.
Els treballs premiats seran els que s’editaran com postal de la
FSC.
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Cursos de preparació dels processos
selectius dels cossos de la Generalitat de Catalunya
Us adjuntem informació sobre els diferents cursos de preparació
dels processos selectius dels cossos de la Generalitat de Catalunya
(torn lliure i promocions internes especials) per si fos del vostre
interès:
Seminari Pràctic Promoció interna al Cos Superior de la Generalitat de Catalunya:
Curs per a preparar els exàmens de la promoció interna del cos superior. Es treballaran a classe tests, preguntes curtes i casos pràctics de les principals matèries del temari. Dimarts de 16 a 20h.
Informació: http://www.formar-te.es/documents/InformacioSemPracCosSup3q_00.pdf
Formulari Inscripció: http://www.formar-te.es/index.php/curs3q0005
Curs presencial (dimecres tarda) per a preparar la promoció interna al Cos d’Administratius (Inicial):
Es tracta d’un curs “inicial” donat que durant la primera part del
curs es treballarà la part teòrica (s’explicaran tots els epígrafs del
temari) i més endavant es treballaran tests i casos pràctics. Dimecres de 16 a 20 h.
Informació:
http://formar-te.es/documents/InformacioCursAuxAdminPres_00.pdf
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Informació: http://formar-te.es/documents/InformacioCursAvAuxAdminPres_00.pdf
Formulari Inscripció: http://www.formar-te.es/index.php/curs3q0004
Curs ON-LINE per a preparar la promoció Interna al Cos
d?Administratius:
Preparació a distància de la promoció interna del cos administratius, amb classes presencials puntuals per a explicar les principals
parts del temari i resoldre els dubtes dels / de les alumnes
Informació: http://www.formar-te.es/documents/InformacioCursOnlinePromIntCosAdm3q_00.pdf
Formulari Inscripció: http://www.formar-te.es/index.php/curs3q0001
Curs ON-LINE per a preparar la Part General dels Cossos especials, subgrups A1 / A2:
Preparació a distància dels 25 temes de la part general de tots
els cossos especials (subgrups A1-A2) de la Generalitat de
Catalunya.
Informació: http://www.formar-te.es/documents/InformacioCursOnlinePartGenCosAB3q_00.pdf
Formulari Inscripció: http://www.formar-te.es/index.php/curs3q0002

Formulari Inscripció: http://www.formar-te.es/index.php/curs3q0003
Curs presencial avançat (dijous tarda) per a preparar la promoció
interna al Cos d’Administratius de la Generalitat de Catalunya:
Es tracta d’un curs “avançat” donat que fa uns mesos que el curs
està en marxa i alguns dels temes que ja estan treballats no es
tornaran a explicar durant el curs. Es treballaran els temes més
importants de forma teòrica i pràctica. Dijous de 16 a 20 h.
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CCOO critica la manca de planificació
i criteri per part de RTVE en la cober- Guia ‘Aprenents, becaris i treball
precari’
tura dels Jocs Olímpics
La Corporació RTVE ha gastat 60 milions d’euros per cobrir els
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. La inversió s’està traduint en
unes bones dades d’audiència, però els milions de persones que
estan seguint l’esdeveniment en les emissores de la cadena pública s’estan adonant dels errors de concepte televisiu, la falta de
planificació, l’absència de criteri i els canvis constants a la programació, la qual cosa està portant a fer el ridícul a la radiotelevisió
pública.
Els errors en la cobertura dels JJOO són constants. Els directius de
televisió responsables de les decisions que s’estan prenent li han
perdut el respecte als espectadors, que són els ciutadans als quals
pertany la Corporació RTVE.
L’audiència està sent castigada per l’adopció de decisions com:
- Continus canvis a la programació. És impossible saber el que
ofereix La 1 i Teledeporte fins a uns instants abans que ho emeti.
- Tallar partits abans de la seva conclusió per passar-los a una altra
cadena o a la web. Va ser el que va passar amb la final olímpica de
tennis que s’estava emetent per la 1.
- Emissió del mateix contingut al mateix temps en La 1 i en Teledeporte.
- Programació en dues cadenes diferents però a la mateixa hora de
dos esports diferents comentats per un mateix periodista.
- Absència de posicions de comentaristes en algunes de les
instal·lacions en les quals més esport s’està oferint. Per exemple
en el tennis. Tots els partits s’han comentat des de locutoris. És
més, la final es va fer des d’un situat en Torrespaña.
- Diversos periodistes han comentat el mateix esport.
- Falta de planificació sobre les prioritats de l’esdeveniment a
emetre. Per exemple, després de veure l’actuació d’un bon nombre
d’equips en la prova de natació sincronitzada, quan li arribava el
torn a la parella espanyola es va decidir tallar per oferir l’actuació
d’un genet alemany en la prova de domatge.
- A la web de la Corporació es poden seguir tots els esports dels
Jocs, però aquells esdeveniments que no s’emeten per la 1 o per
Teledeporte estan sense comentaris.
- Instrumentalització de les gestes dels esportistes amb aparicions
i declaracions dels polítics.

Ja fa uns quants anys que, tant a la Unió Europea com al nostre país, es demana als sistemes d’educació i formació que siguin
“útils” a les demandes de les empreses amb l’objectiu de facilitar
la inserció laboral, especialment dels i les joves. La seva capacitat
per respondre a aquestes demandes segueix sent qüestionada.
Diuen que com< més formació pràctica, més utilitat, i d’aquí al
fet que la millor formació pràctica adaptada a les necessitats de
les empreses és la pròpia “formació a l’empresa” només hi ha un
pas. Aquest argument, tan evidentment interessat, està en el centre
de diverses de les reformes que s’han fet al nostre país, tant en
l’educació i la formació com en l’àmbit laboral.
Amb aquesta guia, des de CCOO volem facilitar que els nostres
delegats i delegades sindicals puguin identificar les diferents situacions per les quals una persona en pràctiques pot estar a l’empresa,
ja sigui per introduir criteris a la negociació col.lectiva que permetin diferenciar amb claredat les activitats “de pràctiques” d’aquelles
que correspon realitzar en el marc d’un contracte laboral, o bé per
informar els i les joves (dins i fora de l’empresa) sobre qualsevol
consulta relacionada amb aquest tema.
Feu clic per veure la Guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’

La planificació de la cobertura d’uns Jocs Olímpics és molt complexa. Ha de començar a fer-se amb molts mesos, fins i tot anys
d’antelació. Està quedant demostrat que els qui van anar els responsables en aquest moment, tant com la direcció d’Esports i la
Producció Executiva d’Esports, no tenen la capacitat necessària
per desenvolupar-la. Solament la professionalitat de la plantilla involucrada en la cobertura d’aquest esdeveniment ha impedint que
la Corporació RTVE faci un autèntic ridícul
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“El treball, protagonista del Solidaris amb els companys
i companyes de França
canvi social”
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO estatal, ha
organitzat les primeres jornades “Perspectiva” centrades en “El
treball, protagonista del canvi social”. Durant tres dies es debatrà
sobre l’evolució del treball i de l’economia, sobre el paper del sindicat en el canvi social, o sobre drets i democratització relacionats
amb la participació i el control sindical.
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