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         EDITORIAL
Davant les mesures anunciades pel pre-
sident del govern, CCOO de Catalunya 
considera inacceptable que Rodríguez 
Zapatero torni a convertir-se en el braç 
executor de les directrius dels mercats i 
es rendeixi als seus designis.

Amb les mesures anunciades es continua 
fent recaure les factures de la crisi sobre 
els treballadors i les treballadores i les 
persones que es troben amb més dificul-
tats socials i laborals.

CCOO de Catalunya li recorda al presi-
dent del Govern que hi ha d’altres formes 
d’obtenir recursos, com és mitjançant una 
sistema fiscal més just, on es faci pagar 
més a qui més té, fent pagar a l’economia 
especulativa el que li pertoca, perseguint 
amb decisió el frau fiscal i no rebaixant 
impostos que beneficien a les rendes més 
altes.

CCOO no permetrem una sortida de 
la crisi amb més desigualtats i més 
retallades socials i laborals i per tant 
fem una crida a les mobilitzacions 
previstes el dia 15 i el 18 de desem-
bre. El 15 amb concentracions a em-
preses i institucions, i el 18 amb la 
manifestació a Barcelona, a les 17, plaça 
Universitat.

Per la recuperació dels nostres salaris, 
per la defensa del sistema públic de pen-
sions, que el govern rectifiqui respecte 
a la reforma laboral, en defensa del sis-
tema del benestar, contra les messures 
antisocials, per una fiscalitat justa, per 
polítiques econòmiques afavoridores de 
l’ocupació

MOBILITZA’T
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CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals a la 
Generalitat de Catalunya

CCOO un cop més guanya les eleccions sindicals a la Generalitat de Catalunya i 
segueix sent una vegada més el primer 
sindicat a la Generalitat.

Amb un increment del cens i per tant amb 
increment del nombre de representats a 
elegir, CCOO obté 80 delegats i dele-
gades, CATAC obté 64, UGT obté 59 i 
CSIF obté13.

Amb aquests resultats es demostra que 
el sindicalisme nacional de classe, in-
dependent de qualsevol poder polític és 
l’opció més útil i de major garantia per la 
defensa dels drets laborals i socials dels 
treballadors públics de la Generalitat de 
Catalunya.

Final de la tancada de treballadors de Parcs i Jardins
 Després de la formalització, de la signatura del document d’adaptació en matèria de Seguretat Social del punt 6 de l’Acord 
de condicions laborals 2005-2009, relatiu a la política de promoció de l’ocupació en l’àmbit de Parcs i Jardins, després de 
17 dies de tancada, les primeres persones de la plantilla amb dret a jubilació parcial i les primeres persones de la borsa de 
treball en espera de contracte de relleu han pogut iniciar els tràmits per a la formalització del contracte, i algunes d’aquestes 
persones ja han pogut completar el procés.
A partir del dia 1 de desembre, aquestes persones comencen una nova etapa, unes amb una reducció del 75% de la seva 
jornada anual, altres amb el 100% d’ocupació anual en un lloc de treball.
La resolució de tots els casos actuals pendents s’espera en 
el termini d’una setmana. Però, fins a finals d’any, pot su-
posar que una dotzena de persones podrien acollir-se a la 
jubilació parcial i una dotzena de persones en atur poden 
accedir a un nou lloc de treball.
Vistes les primeres signatures de contractes i el comença-
ment del procés de la resta, les 15 persones tancades donen 
per conclosa la tancada i aixequen el campament. Tornen a 
casa, que ja els i les esperen.
S’ha demostrat que encara es poden aconseguir coses. Es-
perem que  això engresqui més gent a no resignar-se a per-
dre sense lluitar.

 La lluita és la victòria i la unió és la força.
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 RTVE  Sant Cugat: CCOO. felicita a tots els treballadors/es que van 
participar a l’operatiu del programa especial Eleccions Autonòmiques 2010.

CCOO. lamenta el tractament informatiu que la Direcció dels Serveis Informatius de la Corporació RTVE va 
donar el 28 de novembre de 2010, a les Eleccions al Parlament de 
Catalunya en el programa especial emès per la 1 de TVE.

Manifestem la nostra contrarietat al fet de que no es fes cap progra-
ma especial en català com sempre s’ha fet. Una cop més, es demostra 
que la Directora i el Director d’Informatius del nostre centre no apos-
ten per la desconnexió en català.

El desembarcament de directius dels Serveis Informatius i altres caps 
de Madrid, lluny d’ésser útils i generar despeses innecessàries, van 
crear una tensió entre el personal operatiu que es va traduir en una no 
coordinació i malestar innecessaris. Les constants ordres y contraordres de la direcció i també les males maneres 
demostrades, van provocar un caos que va crear el desconcert entre el personal.
Per la seva part, el Director d’Informatius de TVE a Sant Cugat, va destinar tots els seus esforços a donar prio-
ritat a la informació del Telediari per sobre dels informatius en català, i va estar més preocupat per l’estètica 
de les imatges que pel contingut de la informació i va delegar decisions pròpies del seu càrrec als seus caps de 
Madrid.
Per altra banda, ens preguntem, de qui va ser la genial idea de programar la final de tenis del Master ATP per la 
1 de TVE en lloc d’emetre pel Canal Teledeporte, que és per on s’havien emès durant tota la setmana la resta de 
partits i més si tenim en compte la rellevància de la celebració d’unes  Eleccions Autonòmiques de Catalunya?. 
Això va ocasionar que la informació sobre les eleccions donada per TVE es donés fora de temps.

Ja se sabia que aquesta decisió incidiria clarament sobre la programació informativa de les eleccions, i malgrat 
tot es va donar prioritat a l’emissió del partit, mentre la resta de cadenes televisives informava puntualment del 
resultat electoral.

 Després d’un desplegament de mitjans tècnics i  humans tan gran com l’efectuat, el resultat obtingut va quedar 
molt per sota del que tots/es esperàvem. No s’oferien les dades electorals en l’emissió quan era prioritari, i vam 
anar a remolc de les altres cadenes televisives..

 

Per finalitzar, felicitar a tots i totes els treballadors/es que un cop més, ells sí, han demostrat la seva professio-
nalitat.

 
 
 
 



 federació de serveis a la ciutadania

digital  núm. 41-1a quinzena desembre 2010

4

digital

CCOO insta l’Ajuntament de Sabadell 
a complir les sentències i aplicar els 
increments de l’1% de la massa salarial
La secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Sabadell ins-
ta la corporació a complir les sentències del tribunal social 
i del contenciós administratiu que la condemnen a aplicar 
l’increment de l’1 % de la massa salarial per els anys 2007, 
2008 i 2009.

CCOO exigeix a l’Ajuntament que no recorri les sentències, 
ja que significaria allargar innecessàriament allò que és inevi-
table. Prou castigats estan els treballadors i les treballadores 
municipals amb les rebaixes de salaris perquè l’Ajuntament 
continuï negant el dret a percebre el que la llei i els tribunals 
han determinat que correspon als treballadors i les treballa-
dores.

La Secció Sindical de l’Ajuntament 
de Terrassa es manifesta un altre 
cop
La Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Te-
rrassa  s’ha tornat manifestar al ple municipal, per 
reivindicar el compliment en la seva totalitat del 
conveni i acords signats, i per la recuperaciò del poder 
adquisitiu 
perdut.
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