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Atacs bomba a l’aeroport i al metro de la capital de Bèlgica

CCOO condemna els atemptats
terroristes de Brussel·les
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Editorial
CCOO condemna els atemptats de Brussel·les:
“És un atac a la democràcia i als drets humans”

CCOO condemna enèrgicament els atemptats amb bombes
que han tingut lloc en el matí del 22 de març en l’aeroport i
CCOO de Catalunya condemna els atacs bomba que han tingut lloc el metre de Brussel·les, al mateix temps que expressa la seva
avui dimarts, 22 de març, a l’aeroport i al metro de Brussel·les, a solidaritat amb les víctimes i els seus familiars.
Bèlgica. Al mateix temps, expressa la seva solidaritat amb les víctimes i les seves famílies.
Per CCOO, aquests atemptats suposen un atac a la democràcia i als drets humans, tant a Bèlgica com en la resta del
Pel sindicat, el terrorisme es combat amb democràcia i justícia social món. Per això, envia un missatge de solidaritat i suport a les
i no és justificable aquest tipus de violència, que representa una ame- institucions democràtiques belgues.
naça als drets humans.
La FSC ha mostrat la solidaritat als sindicats belgues en una
carta dirigida a aquests

El Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats (CES),
reunit a Brussel·les, ha expressat la seva solidaritat amb el poble belga i les víctimes dels terribles atacs amb bombes d’aquest matí.
“Estem amb totes les persones a Brussel·les que han estat ferides o
mortes, amb les seves famílies, amb tots els que fan front a aquesta situació alarmant, i amb els quals busquen notícies de familiars, amics i
col·legues”, ha afirmat Lucca Visentini, Secretari General de la CES.
“És incomprensible que algú desitgi portar tal sofriment i dissort als
altres.”
“Aquest atac assassí a Brussel·les és un atac contra Bèlgica i Europa”,
ha assegurat Rudi De Leeuw, President de la CES. “Els autors han de
ser identificats i portats davant la justícia. Hem de ser forts i culpar
solament a aquells individus malvats que participen en els atacs. Ens
volen dividir i nosaltres hem d’evitar-ho, fins i tot en aquest moment
tan emotiu”.

federació de serveis a la ciutadania



NÚM 157 2na quinzena març 2017

La Fiscalia demana set anys de presó per al
treballador de TV3 acusat de revelar els sous
i un ERO de la Corporació
Manifestem la nostra solidaritat amb el company i el
nostre suport a les actuacions de la secció sindical de
CCOO i del Comitè d’Empresa

LES PRODUCTORES I ELS INTERESSOS
D’UNS ALTRES…
Les productores s’apropien de TVE a Sant Cugat. Els motius principals són dos: avarícia sense límits de certs directius i comandaments intermedis del Centre amb interessos en aquestes empreses
audiovisuals, i el desconeixement interessat dels complements salarials del Conveni Col·lectiu CRTVE.
Succeïa aquesta setmana passada: la sonorització i l’ambientació
musical de la “Sitcom” que transcorre en una perruqueria, es va fer
en una productora. Alguns responsables es van oposar, però van
guanyar els de sempre. Per portar-se el treball fora van al·legar que
no donava temps a fer-ho a TVE perquè no s’hagués complert
amb els terminis. Una excusa basta i una manipulació absoluta de
la realitat.
Respectant el nefast II Conveni Col·lectiu de la CRTVE, que alguns van signar perquè ho complissin els altres, el treball s’hagués
pogut fer al nostre Centre. Solament calia pagar jornades de rodatge. Clar que amb aquesta solució solament guanyaven els treballadors, ningú més es portava res. El productor executiu, màxim
responsable del programa, va prendre la decisió. I es va equivocar.
Segons ha pogut saber CCOO existeixen moltes probabilitats que
aquesta comèdia s’acabi fent fora. Disfressaran la realitat cridant
“coproducció” a aquesta "tropelia" que pretenen fer. Escolliran a
algú de Sant Cugat per justificar que TVE participa en la sèrie i tot
la resta s’externalitzarà.
A l’ara ascendit a Director de TVE, pels seus favors prestats i per
la seva manipulació informativa al servei del PP.
Eladio es va marcar com el seu primer repte recuperar el programa
de Bertín Osborne i ha fracassat, esperem que al menys compleixi amb el que va posar en aquest missatge.

Aquesta és la nota que els sindicats i el comitè vam enviar a Brauli Duart demanat el desistiment de la demanda per la filtració de l’ERO que ens van acabar fent.
La CCMA i la fiscalia demanen de 7 anys de presó pel
company. Lamentablement Duart ha respost que manté
l’acusació pel delicte de descobriment i revelació de
secret contra el treballador suposadament implicat en
el cas. Dijous 31 Tothom a l’ASSEMBLEA
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El Mandat Marco de la Corporació RTVE especifica en el seu article 35 que serà de producció pròpia el 55% dels programes que
emeti i el 100% dels informatius. La realitat és que fem menys
del 32% de la producció de programes i que per externalitzar els
informatius els disfressen de programa de varietats per incomplir
la Llei (només cal recordar el que va passar amb el programa de
Buruaga).
Un altre greu problema que té el Centre és que no s’aconsegueixen
contractes per a certes àrees on són necessaris. Per què no es contracten càmeres d’estudi,
operadors de so, etc.? El
Director de Mitjans de TVE
Catalunya ha d’enfrontarse a Madrid per les necessitats del seu Centre, s'ha de
barallar perquè aquí es faci
la màxima producció. És
el seu treball, si no pot ferho...
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ACTES COMMEMORATIUS DE LA VAGA
GENERAL A SABADELL
Febrer de 1976
Des de la Secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de
Sabadell ens plau convidar-vos als Actes commemoratius de la Vaga General a Sabadell de febrer de 1976 que
estem organitzant per aquest mes d’abril.
Reserveu-vos el dia!!
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VISITA GUIADA PER LA BARCELONA ROMANA
Organitzada per la FSC-CCOO el passat diumenge 20 de
març vàrem fer una visita guiada per la Barcelona Romana
,amb el company Roger Molinas arqueòleg. La resposta i
valoració és molt positiva, i el compromís es repetir aquesta
experiència

ACTES COMMEMORATIUS DE LA VAGA GENERAL A SABADELL
Febrer de 1976
Dissabte 9 d’abril
Taller de pancartes
18.00 h. | Pl. del Doctor Robert
--------------Diumenge 10 d’abril
Caminada-manifestació commemorativa de la Vaga General de febrer del 76
10.00 h. | Pl. del Doctor Robert - Ermita de Sant Julià
d’Altura
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OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ESTAT 2016

El Govern en funcions continua
desmantellant els serveis públics
CCOO, primer sindicat de les administracions públiques, ha exigit
en la reunió d’avui, 16 de març, una oferta d’ocupació pública
extraordinària que venja a pal·liar l’enorme dèficit estructural de
personal de l’Administració General de l’Estat, que s’ha anat acumulant durant els últims anys i que està prop dels 30.000 efectius.
“L’oferta de 6.307 efectius que el Govern en funcions ha posat
damunt de la taula és absolutament insuficient i ni tan sols cobreix
les 7.318 baixes que s’han produït”, afirma el sindicat. CCOO ha
denunciat que, amb aquesta Oferta d’Ocupació Pública, es torna a
destruir ocupació en l’Administració General de l’Estat; en aquesta ocasió més d’1.000 llocs de treball.
A aquestes dades cal afegir que existeix un greu problema
d’envelliment de les plantilles en l’Administració General de
l’Estat —amb una mitjana d’edat superior als 52 anys i prop del
65% del personal per sobre dels 50 anys— que posa en perill els
serveis públics que presta aquesta Administració als quals la ciutadania té dret.
Per part de CCOO s’ha posat de manifest que, amb l’Oferta
d’Ocupació Pública que pretén aprovar el Govern en funcions
aquest divendres, és impossible que l’Administració General de
l’Estat exerceixi els serveis públics que té encomanats amb la qualitat que és exigible. Àmbits com la Seguretat Social, els Serveis
Públics d’Ocupació, l’Agència Tributària, o Institucions Penitenciàries, entre uns altres —la llista abastaria la pràctica totalitat dels
serveis públics que presta aquesta Administració— estan a la vora
del col·lapse i cada dia és més difícil, en alguns casos gairebé impossible, la seva gestió.
Davant aquesta situació, CCOO ha exigit que es cobreixin totes
les baixes efectives d’aquest any i una Oferta d’Ocupació Pública
extraordinària suficient per garantir el funcionament dels serveis
públics que s’estan posant en risc.
CCOO també denuncia que, mentre això succeeix, continuen els
processos de privatitzacions d’aquests serveis públics que té encomanats l’Administració General de l’Estat. El Govern ha decidit
convertir l’Administració en un espai susceptible de negoci mentre que cada any es descapitalitza de personal públic i es continua
apostant per un model d’Administració allunyat de la ciutadania
que obeeix a criteris polítics de aprimament de les administracions.
D’altra banda, CCOO ha reivindicat la promoció interna com a
dret dels treballadors i treballadores de l’Administració General de
l’Estat i en aquest sentit ha exigit un volum de promoció interna
similar a la d’Ofertes d’Ocupació Pública anteriors on, almenys es
convoquin 5.000 places.
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CCOO fa una crida a reflexionar sobre les
condicions laborals al sector de transport de
viatgers per carretera
El Sector de Carretera de la Federació de Serveis a la Ciutadania
(FSC) de CCOO de Catalunya expressa el seu condol a les famílies de totes les víctimes de l’accident d’autocar succeït el passat
dia 20 a l’autopista AP-7 a Freginals, al Montsià.
D’igual manera, no podem deixar de lamentar el procés de culpabilització que s’ha seguit contra la persona del conductor. Assumint la lògica de cerca de la responsabilitat en tan greu succés,
no ens sembla raonable que es carregui irremissiblement contra
aquest conductor per més que les proves realitzades han demostrat
l’absència de substàncies (alcohol o drogues) que poguessin haver
alterat les seves capacitats.
Gairebé immediatament es va donar la notícia la seva passada a
la situació d’“investigat” per part de les autoritats, la qual cosa,
malgrat la lògica processal, no deixa de ser una manera d’apuntar
a un supòsit culpable que, també immediatament, és publicat així
per tots els mitjans de comunicació.
Els treballadors i treballadores del sector de transport de viatgers per carretera ens sentim doblement apesarats per aquest tipus
d’accidents. D’una banda, la gravetat dels fets que colpegen al
conjunt de la població amb la lògica identificació que fem directament amb el company afectat, i per una altra, per la lleugeresa
amb què es llancen acusacions o es busca un boc expiatori contra
una situació que portem tant de temps denunciant.
Efectivament, com alguns mitjans han apuntat en els últims dies,
en els accidents de trànsit en els quals es veuen involucrats conductors professionals rares vegades existeix una implicació per
consum d’alcohol o drogues. Hi ha altres factors, com el manteniment de les vies o el propi estat del vehicle, però sobretot i,
com hem denunciat en multitud d’àmbits, els temps de conducció
i descans.
Existeix una legislació sobre la distribució d’aquests temps però
no podem viure en la ignorància que aquesta, moltes vegades, es
veu vulnerada, falsejada o directament manipulada (com bé saben
els Cossos de Seguretat amb competències en l’àmbit del tràfic
rodat) i no precisament per la voluntat dels conductors.
En el cas concret de l’accident de Freginals hi ha més factors que
mereixen el qüestionament per part de tots i totes. Encara que es
compleixin els temps de descans, ¿és el mateix descansar de dia (i
en plenes Falles a València) que de nit? Es pot fer un descans diari
en un autocar o hauria de fer-se en un hotel amb unes condicions
mínimes? Ja que la conducció nocturna és, en si mateixa, un risc,
¿no hauria de restringir-se la conducció professional en determinades franges horàries?
Massa preguntes per a una manifesta falta de voluntat política
per regular aquests factors i mentrestant, 13 persones mortes, 23
més ingressades amb diferent gravetat, i una d’elles, que va passar
bona part de la jornada del diumenge a la comissaria dels Mossos
d’Esquadra de Tortosa, prestant declaració en qualitat d’investigat,
a la UCI en estat crític.
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En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, i davant d’un bé
estratègic

CCOO de Catalunya considera que s’ha de
posar seny a la gestió de l’aigua per garantir
l’accés a totes les persones i donar servei al teixit
productiu
El dia 22 de març va ser declarat com a Dia Mundial de l’Aigua
per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU). En aquesta data, els Estats membres de l’ONU estan cridats a desenvolupar
accions en relació al cicle hídric, donada la seva importància pel
bon estat dels ecosistemes naturals i, per tant, de la qualitat de vida
a les nostres societats.
Seguint el nostre costum, CCOO de Catalunya commemora el
Dia Mundial de l’Aigua amb la publicació d’aquest comunicat. La
nostra motivació és encara superior a la d’altres ocasions, donat
que el lema d’aquest any és “aigua i treball”. Cal recordar que a les
operacions d’abastament i sanejament hi tenen la seva ocupació
milers de persones a Catalunya, i que fan una tasca fonamental pel
funcionament de pràcticament totes les activitats productives, des
de l’agricultura a la indústria més avançada. Aquesta activitat té
una evident relació amb l’entorn ambiental, pel que també juguen
un paper destacat a l’hora de reduir impactes sobre el medi.
Els científics alerten sobre la tendència a canviar del règim de precipitacions, amb més variabilitat i una distribució irregular a partir
de les conseqüències del canvi climàtic global. A Catalunya portem mesos constatant aquesta situació. Tot i les pluges registrades
aquest dies, els embassaments es troben molt per sota de la mitjana, i el camp i els boscos mostren senyals de manca d’humitat que
comencen a ser preocupants.
Al món encara hi ha al voltant de 700 milions de persones que no
tenen accés a fonts d’aigua potable. Un terç de la població mundial encara no disposa de sistemes de sanejament adequats. Aquest
serveis són bàsics per a l’eradicació de la pobresa, però també contribueixen a una reducció d’impactes ambientals.
Aquest problema també s’evidencia a la Unió Europea (UE), on
hi ha 8 milions de ciutadans/es amb problemes amb la qualitat de
l’aigua. També a Catalunya ens trobem amb zones que no compten
amb servei de sanejament. Però el més greu és que a casa nostra
encara hi ha persones que no poden abonar els rebuts de l’aigua.
En aquest sentit, CCOO reivindica la concreció de les resolucions
que recentment ha aprovat el Parlament en el ple monogràfic sobre
emergència social. L’acció del Govern de la Generalitat hauria de
desenvolupar les mesures acordades de manera urgent, superant el
debat de fa dos anys, molt criticat per les entitats del Tercer Sector
per la seva insuficiència i manca de concreció.

Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i Aigües de Barcelona (AB,
l’empresa mixta que opera a bona part de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona) presenten característiques similars. Ambdues han rebut sentències que anul•len, d’una manera o una altra, la capacitat
de mantenir el servei.
L’origen d’aquests veritables nyaps no rau directament en les empreses que hi ha al darrere, sinó en l’actuació que han desenvolupat
les administracions públiques. En el cas d’ATLL, es va executar
la privatització més gran desenvolupada per la Generalitat amb la
venta de l’empresa pública que “fabrica” i aporta l’aigua als dipòsits municipals. El concurs va ser impugnat, i diferents jutges ho
van declarar nul, pel que l’empresa operadora (Acciona) no hauria
de continuar al capdavant. En el cas d’AB, una sentència de fa
pocs dies considera il•legal la constitució de l’empresa mixta que
es va crear, a partir de mancances en la valoració dels actius de la
xarxa d’abastament.
Des de CCOO de Catalunya no vàrem compartir al seu dia la gestació d’aquestes noves societat per motius diversos. Estem davant
de serveis bàsics per a la nostra societat que presenten elevats nivells de qualitat. La judicialització en la qual es troben genera la
lògica inquietud entre les respectives plantilles, que ja han estat
pendents d’importants canvis en el seu comandament.
Tota aquesta situació està força relacionada amb el model de gestió de les empreses públiques. En molts casos, es pot dir que les
mateixes administracions han fet deixadesa de la seva responsabilitat de gestionar-les, i el que cal és exigir que l’exerceixin. Des
de CCOO estem defensant als darrers mesos un posicionament
propi, que es pot resumir de la següent manera i que aportem com
a element per a la reflexió a aquest debat: cal plantejar la qualitat
i l’accessibilitat dels serveis públics, i valorar si cal un canvi de
model, estudiant la capacitat de les administracions per fer-ho i el
seu cost. Per a CCOO de Catalunya, és prioritari comptar amb els
treballadors/es implicats/des des de bon començament, com a part
més directament afectada. També cal obrir un debat ciutadà, ben
ordenat, seré i sense apriorismes.
Amb aquestes premisses, el nostre sindicat participarà en aquest
tipus de processos en la nostre doble vessant, de representants de
les persones treballadores i d’agent sociopolític, per contribuir a
posar una mica de seny.

Però aquest dies, a Catalunya també trobem amb una situació peculiar. Dues de les empreses més importants per a l’abastament
d’aigua a milions de ciutadans, on treballen centenars de persones
en unes bones condicions laborals, veuen con la seva capacitat per
seguir operant es veu qüestionada per processos judicials.
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Dies 25 i 27 de març

Vaga al cremallera de Montserrat
Després de les assemblees de treballadors i treballadores per
tractar la convocatòria de vaga (dies 25, 26 i 27 de març)
als trens cremallera de Núria i Montserrat i a les estacions
d’esquí de La Molina i Espot-Port Ainé, instal·lacions que
són explotades per l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), finalment es manté vaga al cremallera
de Montserrat els dies 25 i 27 de març.
En els altres casos s’ha desconvocat la vaga com a mostra
de bona voluntat, fins després de Setmana Santa, davant del
vot de confiança demanat per la direcció, en un moment de
negociació del Conveni de turisme i explotacions de muntanya.
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