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 D’una banda, em colpeix, no tant la mort, per esperada, de Man-
dela, com l’allau de notícies que ens parlen de la persona, del 
personatge. Cal reconèixer tant el seu compromís, com la perse-
verança i el patiment, en la lluita per uns ideals nobles i justos, 
i el seu paper en la fi de l’apartheid i la reconciliació. Així com 
la seva renúncia voluntària al poder. Però en les lloances sembla 
que només es vulgui fer un relat personal, passant de puntetes 
sobre les contradiccions socials i polítiques en les quals va des-
envolupar el seu compromís col·lectiu, de lluita per la llibertat i 
la igualtat inscrita en la defensa d’uns valors que avui són qües-
tionats pels poders hegemònics en les seves pràctiques polítiques. 
Sona a hipocresia sentir alguns elogis de determinades boques, 
que sense cap rubor avui abanderen les retallades de drets labo-
rals i socials. Semblen insensibles a la hipocresia que projecten 
en lloar la figura de Mandela, compromès amb la majoria so-
cial i oposat a les pràctiques de dominació i empobriment social. 
Potser valdria més que en comptes de lloar-lo assumissin el que 
va dir en vida: “la pobresa no és un accident, com l’esclavitud i 
l’apartheid és una creació de l’home i pot eliminar-se amb l’acció 
dels éssers humans”
 
D’altra banda també m’ha desconcertat la celebració de la fas-
tuosa boda a Barcelona d’un multimilionari hindú. No tant pel 
casori en si. Benvingut sia si és per amor. Sinó per tota la para-
fernàlia de luxe i publicitat que l’ha envoltat. Si es volen casar 
que es casin. Si es volen gastar els diners que ho facin. Però que 
aquest acte desmesurat en les formes i les despeses reclami la 
presència dels governants del nostre país i de la ciutat em sembla 
fora de to, inoportú i insultant. Els mateixos que es posen les 
millors gales i que apareixen com a feliços convidats en la boda 
del ric, són aquells que es passen el dia recordant-nos que cal ser 
austers, que vam estirar més el braç que la màniga, que no hi 
ha diners per fer les coses que afecten les persones i que no ens 
queixem que tot s’arreglarà. Aquests mateixos quan denunciem 
la pobresa i la desigualtat miren cap a una altra banda i quan 
els diem que hi ha diners però que estan mal repartits ens diuen 
que no ens enterem. I per si no n’hi havia prou hem de suportar 
que un acte privat com la boda del milionari obri el telenotícies, 
precisament quan la mateixa setmana ha apagat la denúncia 
feta als pressupostos antisocials.
 
Bé, doncs, dies desconcertants. Però les dades segueixen sent 
preocupants: el 26’7% de la població a Catalunya està en risc de 
pobresa, hi ha 147.000 llars que no poden assumir les despeses 
de carn, pollastre o peix al menys cada dos dies, 193.000 llars no 
poden mantenir l’habitatge a temperatura adequada i 924.000 
llars no poden fer-se càrrec de despeses imprevistes. Una Cata-
lunya que té 96.100 llars on no hi entra cap ingrés i on 245.600 
llars tenen tots els seus membres actius en l’atur. Potser per això 
els exercicis de cinisme i hipocresia d’uns i altres governants em 
deixen desconcertat i em mantenen indignat.

Reflexió de Joan Carles Gallego, secretari general de 
CCOO de Catalunya, publicada al seu blog

Editorial

UGT I CCOO CONVOQUEN MÉS CONCENTRACIONS 
CONTRA LA REFORMA DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
PLANTEJADA PEL GOVERN DEL PP

Com a continuació de les mesures de protesta en contra de la Reforma 
de l’Administració Local i amb l’objectiu d’adequar les nostres protes-
tes i mobilitzacions al calendari d’aprovació parlamentària de la Llei, 
us convoquem conjuntament amb UGT, a realitzar una convocatòria 
de concentracions d’empleats/des públics/ques en la porta dels ajunta-
ments. 
El calendari de mobilitzacions convocades conjuntament por UGT, 
CCOO i l’Assemblea d’Alcaldes, pel mes de desembre, queda de la 
manera següent:
Dia 12 de desembre a les 12h. CONCENTRACIÓ a tots els ajuntaments 
de l’Estat
Dia 16 de desembre (NOMÉS PER MADRID): Concentració al SE-
NAT
Dia 19 de desembre: Concentracions a les Diputacions o 
Delegacions del Govern.Falta concretar on es farà
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SAPS QUE…

…amb la reforma de l’Administració local, els 
municipis

NO PODRAN complementar els serveis d’educació, 
cultura o salut?
NO PODRAN prestar serveis en defensa dels 
consumidors/es i dels
usuaris/àries?
NO PODRAN participar en els òrgans de gestió dels 
centres públics locals?
NO PODRAN tenir competències en la protecció del 
patrimoni artístic?
NO PODRAN prestar serveis socials a la ciutadania?
NO PODRAN oferir serveis d’orientació laboral i 
formació per a l’ocupació?
veuran com es posa en perill el patrimoni comunal dels 
ciutadans/es del
món rural?
veuran com s’eliminen milers de llocs de treball 
d’empleats/des públics/ques,cosa que comportarà una 
pèrdua de qualitat dels serveis que es presten?

CCOO proposa:

-	 Un	sistema	de		finançament	estable	i	transparent	
per a les administracions
locals, evitant la fórmula de convenis i subvencions,  
juntament amb la
política	urbanística,	com	a	finançament	principal.
- Mantenir les competències pròpies i 
complementàries per millorar els
serveis públics a la ciutadania.
- Controlar i limitar les despeses en els òrgans de 
direcció política dels ens
locals.
- Garantir els serveis bàsics a la ciutadania, 
independentment dels costos.
- Les reformes s’han de fer amb la participació del 
conjunt de la ciutadania, a través de les organitzacions 
socials i sindicals, i els representants polítics de les 
entitats locals i de les comunitats autònomes, tenint en 
compte la diversitat territorial i les diferències del món 
rural i urbà.
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Bon seguiment de la caravana de cotxes 
contra la reforma de l’administració local

Més de 170 cotxes de diferents caravanes d’arreu del país 
s’han concentrat avui dimarts, 3 de desembre, a l’Avinguda 
Reina Maria Cristina de Barcelona i posteriorment ha 
recorregut Barcelona, per visualitzar i evidenciar l’atac 
brutal als drets de ciutadania i la destrucció de serveis públics 
municipals que comporta la Llei de Reforma i Sostenibilitat 
de l’Administració Local del PP. 

La caravana, organitzada per CCOO de Catalunya, en el 
seu	 conjunt	 ha	 recorregut	 els	 carrers	 de	Barcelona	 fins	 la	
Subdelegació del Govern, on s’ha volgut fer lliurament de 
les més de 15.000 signatures contra la llei recollides en 
menys de 15 dies. 

Des de CCOO volem denunciar l’actitud obstruccionista i 
poc democràtica de l’administració, que ha denegat primer 
l’entrada del Secretari General de la FSC-CCOO per 
poder registrar i lliurar les signatures. Tan sols la pressió i 
insistència ha fet possible que 
aquestes	finalment	fossin	entregades.	

CCOO valora molt positivament la mobilització realitzada 
avui que no és res més que l’inici d’un procés mobilitzador 
contra una llei que atempta contra les bases del sistema 
democràtic i estat del benestar que hem construït entre tots 
i totes.
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 La CES aprova una campanya a Europa per donar suport el seu pla 
europeu d’inversions
El Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats ( CES ) , 
que s’ha reunit a Brussel · les els dies 3 i 4 de desembre , ha aprovat la 
realització d’una campanya de mobilització sindical i informativa en tots 
els països i davant les institucions europees per donar suport el seu pla 
europeu d’inversions , creixement sostenible i ocupacions de qualitat .

El pla és una alternativa a les polítiques d’austeritat , reformes estructu-
rals i devaluacions internes el fracàs econòmic , social i polític l’Executiu 
de la CES va tornar a analitzar .
El nucli d’aquest pla és la realització d’inversions en sectors clau com 
l’energia	,	la	seva	transformació	i	eficiència	,	la	reindustrialització	en	sec-
tors de futur ( amb especial suport a les PIMES que es comprometin a 
complir les normes laborals i la negociació col · lectiva ), les xarxes i 
infraestructures de transport i telecomunicacions; l’expansió de les xar-
xes de banda ampla , la educació i formació , la recerca, el desenvolupament i la innovació , els serveis públics i privats 
( renovació urbana , salut i benestar , etc . ), la gestió sostenible de l’aigua , infraestructures i habitatge per a gent gran , i 
l’habitatge social .

El pla preveu la inversió de 260.000 milions d’euros anuals , el 2% del PIB europeu , durant deu anys . En total 2,6 bilions 
d’euros . La seva realització hauria de permetre un creixement addicional del PIB de cinc punts percentuals en els cinc 
primers	anys	i	la	creació	de	fins	a	11	milions	d’ocupacions	en	els	deu	anys	de	la	seva	durada	.	Es	finançaria	mitjançant	
l’emissió	d’eurobons	sostinguts	per	un	capital	inicial	aportat	pels	Estats-	sobre	la	base	del	impost	a	les	transaccions	finan-
ceres i un impost a les grans fortunes - i garantit per aquests i el BCE , de manera que els eurobons pagarien uns tipus d’ 
interès reduïts .

La	campanya	de	la	CES	es	desenvoluparà	fins	a	les	eleccions	al	Parlament	Europeu	de	maig	de	2014	,	als	partits	polítics	
contendents es reclamarà suport. Les seves accions tindran una doble dimensió , nacional i europea . Comprendrà una fase 
de	sensibilització	i	recerca	de	suports	(	amb	l’afiliació	,	treballadors	i	treballadores	,	organitzacions	polítiques	i	socials	,	
institucions acadèmiques i socials , etc . ) , I una altra fase de mobilitzacions , nacionals i europees . La CES convocarà

mobilitzacions de caràcter europeu coincidint amb la cimera de primavera del Consell i una jornada d’acció europea , que inclourà 
, entre d’altres accions , una gran euromanifestació a Brussel · les , en la primera setmana d’abril.

El Comitè Executiu va analitzar així mateix la comunicació de la Comissió Europea sobre la dimensió social de la reforma de la Unió 
Econòmica i Monetària ( UEM ) . Aquesta reforma serà el punt principal de la cimera del Consell que se celebrarà els dies 19 i 20 de 
desembre. La proposta de la Comissió , que introdueix indicadors socials i laborals en els nous procediments	de	governança	econò-
mica	,	és	molt	insuficient	per	la	CES	.	La	comunicació	s’ha	publicat	en	els	dies	en	què	s’ha	fet	públic	el	projecte	de	directiva	
REFIT	-	de	simplificació	i	reducció	de	la	legislació	i	els	procediments	administratius	de	la	UE-	les	disposicions	atempten	o	
posen en risc drets socials i laborals , i quan la Comissió ha bloquejat l’acord del diàleg social europeu sobre la salut laboral 
del sector de la perruqueria i l’estètica . Aquests fets són incompatibles amb les “ bones intencions” sobre la dimensió social 

a la reforma de la UEM . El Comitè Executiu de la CES considera que no es	pot	avançar	en	la	imprescindible	dimensió	so-
cial de la UEM mentre es mantinguin aquestes pràctiques i les polítiques d’austeritat i de reformes estructurals regressives .
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CCOO EXIGEIX AL GOVERN LA RENÚNCIA A LA PRIVATITZACIÓ D’AENA AL 
CONSIDERAR-HO UNA TEMERITAT SENSE PRECEDENTS I DE CONSEQÜÈNCIES 
INCALCULABLES PER AL TURISME

El sindicat responsabilitza el Ministeri de Foment de les desastroses 
conseqüències que la privatització del gestor aeroportuari tindran 
en	les	campanyes	turístiques	de	primavera	i	estiu,	per	la	conflictivi-
tat social, política i institucional que genera la irresponsable decisió 
del govern de privatitzar AENA.

CCOO acusa el Ministeri de Foment de cedir irresponsablement, la 
gestió del gestor aeroportuari als interessos privats, resultant alar-
mant comprovar que no ha tingut en compte l’impacte d’aquesta 
operació en l’activitat econòmica, especialment en un moment en 
què la gestió pública dels aeroports és determinant en el futur prò-
xim, per sortir de l’actual situació de crisi econòmica.

Per això, el sindicat inicia una campanya de denúncia i explicació 
sobre les conseqüències i el cost que la prestació del servei aeroportuari amb criteris estrictament de mercat té i que el go-
vern oculta a les institucions, als ciutadans, al sector econòmic en general i al turístic en particular. El Inevitable augment 
de les taxes, per incrementar els ingressos i satisfer els interessos dels inversors, amb el consegüent perjudici per a l’usuari, 
l’economia i el turisme. La reducció de les inversions amb el consegüent empitjorament de la seguretat, de la qualitat i de 
la continuïtat del servei.

El govern renuncia a convertir els aeroports en motors del desenvolupament econòmic, perjudicant la principal indústria 
del país, el turisme, generant la substitució del monopoli públic per un altre privat i substituint l’interès general per interès 
d’uns pocs.

CCOO	qualifica	d’escandalós	el	preu	que	estudia	per	a	la	venda	dels	aeroports.	“Lliurar	a	la	iniciativa	privada,	per	2.000	
milions d’euros, el principal actiu econòmic del país, és un dels majors escàndols econòmics, que ha de ser analitzat al 
parlament per una comissió d’investigació”.

Per al sindicat, en aquests moments tan difícils per a l’economia del país, la gestió pública estatal i en xarxa que permet 
mantenir uns estàndards mínims de servei i qualitat homogenis, és l’únic model que garanteix la transparència i la participa-
ció dels agents afectats en la presa de decisions, la no dependència de les estratègies del mercat a l’hora de prestar el servei 
públic, la garantia d’accessibilitat, universalitat i la continuïtat del servei al marge dels ajustos conjunturals o estructurals 
al mercat.

El model que planteja el govern, ja es porta a terme en altres països i ha estat analitzat per comissions de la Competència per 
determinar si la posició de domini del capital privat, sobre els aeroports perjudica el servei de passatgers i d’empreses per la 
possible	manca	d’inversions	i	millores	en	els	seus	aeròdroms.	Responsables	institucionals	d’aquests	països,	han	qualificat	
en el seu moment la gestió que ara proposa el govern del PP com una vergonya per a les seves ciutats. El mateix Nobel 
d’Economia	Stiglitz,	va	dir	respecte	d’un	operador	privat	com	la	BAA,	“que	no	obté	cap	benefici	econòmic	de	fer	el	que	
hauria	de	fer	i	el	resultat	és	que	els	seus	beneficis	augmenten	a	costa	del	benestar	dels	passatgers	i	dels	propis	beneficis	de	
les aerolínies, de manera que la societat en conjunt surt perjudicada”.
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Manifestació a Rosselló en contra 
de l’ERO a Alier-Celsum

CCOO de Lleida, sindicat majo-
ritari al comitè d’empresa, es va 
adherir a la manifestació que van-
convocar els treballadors i treba-
lladores d’Alier-Celsum de Ros-
selló el passat 10 de desembre, a 
les 17’00h de la tarda, en contra 
de l’ERO que presentà l’empresa 
el mes passat. La manifestació va 
sortir	 de	 l’Ajuntament	 fins	 a	 les	
portes de la fàbrica (polígon in-
dustrial). 

L’empresa ha presentat un ERO 
de suspensió i extinció que pot 
deixar al carrer una quarantena de 
treballadors. La plantilla no hi està 
d’acord perquè creu que l’empresa 
és viable si hi ha inversions. 

________________________

Acord d’abonament de la 
part meritada de la paga ex-
tra a l’Aj. Santa Perpetua de 
la Moguda

El passat dia 15 de novembre 
l’Ajuntament de Santa Perpetua de 
la Moguda i els sindicats represen-
tatius del personal laboral i fun-
cionari van acordar l’abonament 
de la part meritada de la paga extra 
de desembre del 2012

-------------------------------------

Mobilització de la plantilla 
de Barcelona Activa

El dijous, 5 de desembre, a les 
11’00 hores, va tenir lloc una mo-
bilització de la plantilla de Barce-
lona Activa davant la seu central 
al carrer Llacuna, 162, de Barce-
lona. 

El comitè d’empresa va convocar 
la mobilització per tal de reclamar 
un	 nou	 sistema	 de	 classificació	
professional i unes borses de tre-
ball pel personal eventual.

METRO DE BARCELONA

PETICIÓ AAC ‘S

Reunions	que	no	arriben	a	cap	fi	.	Només	xantatges	purs	i	durs	per	part	de	l’empresa	pre-
nent per tàctica “ o compres el  meu llibre o no hi ha res” .
L’empresa no va a realitzar cap assignació d’activitats per als Agents d’Atenció al Client , 
ja que la petició és una sol · licitud per part del Comitè d’Empresa. L’empresa decideix no 
respectar els convenis signats , acords i inclusivament , saltant-se l’article 41 del
1997	respecte	a	la	modificació	d’horaris	.

El que han de fer és complir els acords i convenis Quin és el problema real perquè no 
accedeixin a realitzar aquesta petició ? Són coneixedors de posar a personal de temps par-
cial en horaris de torn i relleu és incomplir el Conveni i que imposar un canvi organitzatiu 
sense acordar amb el Comitè d’Empresa és incomplir el Conveni .
Des del Departament de Relacions Laborals es neguen a passar , amb total rotunditat , per-
sonal de temps parcial a temps complet quan queda demostrat que és necessari l’augment 
de tretze serveis més respecte a la petició d’activitats del 2012 (Segons Gerent Línia 3 , 
Jordi Mitjà i la Responsable d’Enginyeria de Producció , Silvia Roig ) . El que no para 
d’augmentar	és	l’enxufisme	en	departaments	amb	caps	i	jefecillos	.

En no fer la petició de serveis segueixen mantenint la situació actual que per a ells ja els va 
bé i el comitè , com així va informar en la reunió , prendrà les mesures i accions oportunes 
perquè compleixin el signat i pactat amb la unanimitat del Comitè d’Empresa .
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 TÉ SENTIT INTERVENIR EN LA RESPONSABILITAT SOCIAL A LES 
EMPRESES?

Quantes vegades ens preguntem què vol dir realment Responsabilitat Social a les Empreses? I  Responsabilitat Social Cor-
porativa?

Sabem quins són els criteris per a l’acció sindical en RSE a les nostres empreses i administracions?

Quin	marge	d’actuació	 tenim	a	 les	nostres	empreses?	Quins	 factors	afavoreixen	o	dificulten	 	 l’acció	sindical	en	aquest	
camp?

Amb tots aquests dubtes i molts més, vam creure convenient i necessària la celebració d’una jornada de treball, en què po-
der posar damunt la taula la situació que vivim a les nostres empreses, les accions que podem portar a terme i aprendre els 
coneixements	mínims	necessaris	per	començar	a	treballar.

El	dia	28,	coordinats	per	un	gran	professional	com	és	el	Pepe	Tormo,	vam	gaudir	d’un	dia	de	reflexió	i	debat	sobre	el	tema,	
hem après molts conceptes i eines de treball sobre el tema i hem aconseguit fer un grup de persones que, sensibilitzades, for-
mades i coordinades, podran portar a terme totes les tasques que entre tots ens proposem en quant a Responsabilitat Social 
a les nostres empreses.
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 NOTÍCIES DE LA LOCAL

Acord part meritada paga extra 2012 Ajuntament de Caldes de Montbui

El passat dia 19 de novembre, es va signar l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, pel qual es disposa l’abonament al personal al servei de la corporació de la part proporcional de la 
paga extraordinària del mes de desembre del 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ 
a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol. També s’acorda paralitzar el termini de prescripció sobre la resta de 
la paga, subjectant-se al que pugui sentenciar el Tribunal Constitucional.

L’Ajuntament de Viladecans també abonarà la part meritada de la paga extra 2012

L’Ajuntament	de	Viladecans	mitjançant	un	comunicat	dirigit	a	tota	la	plantilla	municipal,	informant	el	següent:	“la	Cor-
poració és manifesta clarament favorable a l’abonament de la part meritada de la paga extraordinària. Per aquest motiu, 
properament s ‘iniciaran els tràmits per disposar el seu Abonament, adoptant els criteris que asegurin, ara i de cara al futur, 
la legalitat de la mesura, i prèvies els preceptives negociacions a la representació sindical

Acord a la Diputació de Barcelona per l’abonament als treballadors/es de la part meritada de la paga de 
Nadal de 2012

Divendres, 29 de novembre, CCOO, la resta de sindicats i la Diputació de Barcelona van signar en el si de la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes de la Diputació, l’Acord pel qual s’estableix l’abonament als treballadors i treballado-
res de la part meritada de la paga extraordinària de Nadal de desembre de 2012. 

Això	significa	que	el	personal	depenent	de	la	Diputació	de	Barcelona	ha	de	percebre	el	25%	de	la	paga	íntegra,	corresponent	
als serveis prestats durant el període de 1 de juny a 14 de juliol (44 dies anteriors a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 
13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat). 

Aquest acord és aplicable als diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la Diputació de Barcelona, 
tant pel personal funcionari adscrit així com el personal laboral dels diferents ens i organismes de la Diputació de Barcelona 
que estiguin adherits al Conveni Col·lectiu del personal laboral d’aquesta. 

CCOO entén que aquest acord pot ser referent per a la resta d’administracions publiques catalanes, així com també per a la 
resta d’organismes, ens i empreses participades per les diferents corporacions locals de Catalunya.
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