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 AL GRUP PRISA

                        EDITORIAL
S’incrementa l’atur mercès a les mesures del nou govern 
de la Generalitat, anomenades d’estalvi 

El nou govern de la Generalitat ha aprovat una instrucció que prohi-
beix la substitució en serveis bàsics, en serveis públics bàsics, però 
no tant sols és això, per si mateix prou greu, si no que argumentant 
els problemes econòmics i pressupostaris de la Generalitat estan ac-
tuant brutalment contra els interins i personal substitut, acomiadant-
los d’un dia per l’altre, reduint les plantilles de manera important, 
degradant els serveis públics, en alguns casos de manera molt im-
portant com és el cas de personal de llars d’infants o les residències 
d’avis de l’ICASS on : en cas que no haver-hi prou personal al torn 
que pertocaria, s’han donat instruccions a la plantilla que les higie-
nes que s’hagin de fer als avis es comencin a fer a les 5.30 de la 
matinada, interrompent el son, cosa que ja es fa 3 hores abans quan 
se’ls fan els canvis posturals i canvi de bolquer si s’escau.  
Si algú pensa que així eixugaran el dèficit de la Generalitat, va ben 
errat, el personal no ha generat el dèficit, les seves nòmines, per 
cert ben escadusseres, no han generat el dèficit de la Generalitat, 
els problemes tenen molt a veure a polítiques actives dels diferents 

governs, inclosos els de l’etapa Pujol, això sí, amb aquesta disbauxa 
acomiadadora, el govern aconsegueix dues coses importants: min-
var, afeblir, reduir, debilitar i degradar els serveis públics, potser 
pensant en privatitzacions i externalitzacions de serveis, qui lo sa,; 
i la segona, externalitzar costos, és a dir si estan a l’atur no for-
men part del pressupost de la Generalitat, bonica manera de reduir 
dèficit. Tanmateix però si es genera atur, es redueix consum, i a 
banda de generar i ampliar un greu problema social , tampoc ajuda 
a la millora de la recuperació econòmica. Ai las, el que generen les 
receptes dels neoliberals.A això hem d’afegir el pla de reducció de 
plantilla a Ferrocarrils de la Generalitat, fet que pot provocar greus 
problemes al servei quotidià.
Ep però el govern de la Generalitat no és l’únic que practica aques-
tes actuacions, això si ho fa de manera directa i sense amagar-se en 

excuses de que altres imposen polítiques. En el cas de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb l’excusa de que la llei de pressupostos de l’estat 
ha reduït( un altre capítol es mereix el govern de l’estat reduint l’oferta 
pública i la taxa de reposició d’efectius) la taxa de reposició a un 10%, 
pretén acomiadar més de 80 persones que estan actualment en un 
contracte de relleu, incomplint el conveni vigent. També aquests 
ajuden a incrementar la taxa d’atur del nostre país.
Com comprendran, des de CCOO ens oposarem, no podem acceptar 
aquestes actituds ni aquestes polítiques quan el que ens cal és cer-
car més ingressos amb una fiscalitat més justa, i una política activa 
d’ocupació que en primer lloc no destrueixi llocs de treball a les 
pròpies administracions.
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 8 DE MARÇ: MANIFEST DE CCOO DE 
CATALUNYA
DAVANT LA CRISI LES DONES SOM CLAU
CCOO de Catalunya, davant de la celebració del 8 de
Març, reafirmem el nostre compromís amb 
l’eliminacióde totes les formes de discriminació contra 
les dones,en un any marcat per les conseqüències de 
la crisi i deles mesures que s’han pres com a forma de 
pal·liarla,que han agreujat les situacions de desigualtat 
estructural que ja pateixen les dones. Continuen tenint 
menys taxa d’activitat i més atur de llarga durada; són, 
també, juntament amb les persones joves i immigrades, 
les que suporten la precarietat i la desigualtat salarial 
més grans, i la seva vulnerabilitat s’ha agreujat. Moltes 
dones no tenen dret a la prestació d’atur (autònomes, 
treballadores de la llar) i la mitjana de les que reben 
prestacions ho fan en menor quantitat i temps. Tot això 
accentua la pobresa femenina.

Tot i qüestionar el model productiu i plantejar-ne un 
canvi cal que es tingui en compte la caracterització di-
ferent de les dones en el mercat laboral per evitar que
les discriminacions es continuïn perpetuant.

Davant d’aquesta situació rebutgem la reforma laboral
aprovada pel Govern, que en comptes de crear ocupa-
ció el que fa és contribuir a la devaluació, encara més,
de les garanties laborals, fet que ens va abocar a una-
vaga general, el 29 de setembre de l’any passat, i que 
va comptar amb el suport de les associacions de do-
nes que comparteixen les nostres reivindicacions. Per 
tant, nosaltres continuarem exigint canvis substancials 
d’aquesta reforma que segueix sense crear ocupació i
augmenta la temporalitat i la precarietat laboral.

Des de aquesta constatació, CCOO de Catalunya valo-
rem positivament l’Acord pel creixement, l’ocupaciói 
la garantia de les pensions, que inclou mesures d’acció
positiva necessàries com la millora la contributivitat de 
les pensions de les dones en mantenir els 15 anys com 
a període mínim per accedir a la pensió contributiva de 
jubilació i en considerar, pel càlcul de les futures pen-
sions, com a temps cotitzat els tres anys d’excedència 
per a cura de criatures i reconèixer fins a 

dos anys de cotització per a períodes d’interrupció de la 
vida laboral per la cura de filles o fills.

Alhora, la crisi ha posat de manifest l’escassa voluntat
de partits polítics i governs per promoure canvis estruc-
turals que afavoreixin la igualtat efectiva entre dones i 
homes. Una prova d’aquestes polítiques és la desapa-
rició d’algunes institucions i organismes públics,com 
el Ministeri d’Igualtat, a escala estatal, i l’eliminació 
del Programa de seguretat contra la violència masclis-
ta del Departament d’Interior i de la Direcció General 
d’Igualtat en l’Ocupació del Govern de Catalunya, fets 
que poden suposar un fort retrocés en les polítiques de 
gènere i una ruptura dels compromisos d’igualtat euro-
peus i internacionals.

Alhora, CCOO de Catalunya manifesta el seu suport 
i solidaritat amb les lluites de les dones dels països 
del món àrab, que està expressant les seves legítimes 
aspiracions i demandes de reforma i de llibertat. Així 
mateix expressem el nostre rebuig a la violència que 
s’exerceix contra la població civil.
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COMRàdio 
ES NEGA A PAGAR ELS 
ENDARRERIMENTS DE 2010 
ALS SEUS TREBALLADORS
La direcció de la ràdio pública es nega a aplicar la clàu-
sula de revisió salarial pactada amb els treballadors/es 
en el conveni col·lectiu vigent. El Comitè d’Empresa 
de COMRàdio ha iniciat els tràmits legals necessaris 
per denunciar aquesta situació.

El Comitè d’Empresa de COMRàdio rebutja per una-
nimitat la decisió de la direcció de COMRàdio de NO 
PAGAR els treballadors/es els endarreriments de l’IPC 
de 2010, emparant-se en una “interpretació” que la Di-
putació de Barcelona ha fet de la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat.  

El Comitè d’Empresa considera que la direcció de 
COMRàdio ha vulnerat el conveni col·lectiu de al  NO 
APLICAR la clàusula de revisió salarial. El Comitè de-
nuncia que la Diputació de Barcelona vol  aplicar les 
retallades pactades per als funcionaris de l’ens provin-
cial. No obstant això, els treballadors/es de l’emissora 
recordem que el personal adscrit a COMRàdio és labo-
ral i que l’empresa és una societat anònima mercantil. 

El Comitè d’Empresa lamenta la manca de poder de de-
cisió de l’actual direcció de COMRàdio que ha mostrat 
constants contradiccions respecte la clàusula de revisió 
salarial en les darreres setmanes.  

El Comitè ha iniciat els tràmits legals per defen-
sar els DRETS LABORALS  dels treballadors/es de 
COMRàdio. En el primer d’aquests tràmits, la media-
ció davant del Tribunal Laboral de Catalunya, la direc-
ció de COMRàdio  s’ha tancat en banda  i ha ratificat 
l’incompliment del conveni col·lectiu vigent.  

Ampli seguiment de la 
vaga al sector de pasta, 
paper i cartró
La vaga convocada al sector de pasta, paper i cartró ha 
tingut un amplíssim seguiment en les principals empre-
ses del sector:

TorrasPapel Barcelona: Comitè
TorrasPapel Sarrià: 100%
TorrasPapel Sant Joan les Fonts: 100%
Alier Lleida: 95%
Miquel y Costa: 90%
Guarro & Canson: 95%
SCA la Riba: 50%
Newar Catalana Valls: 98%
SCA Puigpelat: 98%
Goma Camps la Riba: 97%
Goma Camps Vilaverd: 98%
Matías Tomás: 96%
Celulosa de Levante: aturada d’una hora per torn
Stora Enso: 98%
Derivados del Cartón: 95%
Servicarrega: 98%
Eri2000: 97%
Guarro Casas 97%

Recordem que la vaga ha estat convocada per 
l’immobilisme de la patronal ASPAPEL en la negocia-
ció del conveni estatal del sector.

A Lleida la vaga:
Mig centenar de treballadors d’Alier de Rosselló es van 
concentrar a l’entrada de l’empresa per a defensar la ne-
gociació del conveni
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CCOO Catalunya secunda la manifestació del 26 de 
febrer a Madrid contra la privatització d’AENA
 

  Amb aquesta manifestació, la primera convocada 
a nivell estatal des que el govern anunciés la priva-
tització i la ruptura de la xarxa d’AENA, culmina 
el calendari de mobilitzacions portades a terme en 
els centres de treball des de fa ja més d’un mes, la 
Coordinadora Sindical Estatal, va fer una crida a la 
mobilització general i permanent dels aeroports.

A partir d’ara, si el govern no rectifica la seva de-
cisió de privatitzar AENA, CCOO ha anunciat que 
enduriran les mobilitzacions, no descartant la con-
vocatòria d’un calendari de vagues, en tots els ae-
roports i centres de control de la xarxa, com a úni-
ca sortida que el govern deixa als treballadors en 
defensa dels seus llocs de treball i d’un servei es-
sencial per la comunitat com és el transport aeri.

Per CCOO, la improvisació amb la qual el govern 
està portant a terme el canvi de model de gestió 
aeroportuària, no solament posa en perill milers de 
llocs de treball, si no que suposarà el tancament de molts aeroports, un increment de les taxes aeroportuàries i una 
reducció de la seguretat i qualitat de les operacions aèries.

En aquest sentit el govern ja ha aprovat un increment de les taxes aeroportuàries de més d’un 25% per als pròxims 
3 anys i una reducció del 40 en les inversions en seguretat i qualitat de les operacions aèries.

El model aprovat pel govern, ja està implantat en Gran Bretanya, on l’Aeroport de Heathrow en Londres, amb 
gestió privada i individualitzada, ha suposat un retall alarmant en la seguretat i en la qualitat, el que ha portat als 
precursors de la privatització a sol·licitar la nacionalització de l’aeroport.

A l’actualitat AENA és un Ens Públic que no es finança amb càrrec als Pressupostos generals de l’Estat, i 
s’autofinança amb les taxes que abonen els usuaris dels aeroports. Amb la decisió del govern, els ingressos dels 
aeroports rentables se’ls repartiran les empreses privades i els ciutadans haurem de pagar amb els nostres impos-
tos els aeroports deficitaris.
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 La Inspecció de Treball sanciona la Generalitat de 
Catalunya per vulnerar el dret de vaga el 29-S

Arran de la denúncia de CCOO, la Inspecció de Tre-
ball ha resolt contra la instrucció dictada per la Se-
cretaria de la Funció Pública, en data 27 de setembre 
de 2010, d’adaptació horària amb motiu de la vaga 
general del dia 29 de setembre de 2010, per vulnerar 
el dret constitucional de vaga.

La resolució de la Inspecció de Treball entén que la 
conducta de la Secretaria de Funció Pública i Mo-
dernització de l’Administració incideix directament 
en l’exercici d’un dret constitucional prevalent en 
aquest cas: el dret de vaga dels treballadors i les tre-
balladores.

Concretament la resolució de la Inspecció de Treball 
entén que la instrucció implica la vulneració de:

-L’article 28.2 de la Constitució espanyola que regula 
el dret de vaga dels treballadors.

-L’article 4.1.e del Reial decret legislatiu 1/1994, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels 
treballadors, en el qual es reconeix com a dret bàsic dels treballadors el dret de vaga.

La resolució de la Inspecció de Treball considera que la conducta de la Generalitat de Catalunya és constitutiva 
d’una infracció administrativa GREU en establir condicions de treball inferiors a les establertes legalment o per 
conveni col•lectiu, així com els actes o omissions que siguin contraris als drets dels treballadors/es. En virtut 
d’aquesta conducta, la Inspecció de Treball sanciona la Generalitat de Catalunya amb 3.500 euros, sanció que 
s’ha agreujat en concórrer els criteris de graduació previstos en el mateix Reial decret pel nombre de treballadors 
afectats i pel perjudici que es causa al conjunt de treballadors que sí que decideixen exercir el dret de vaga.

CCOO valora molt positivament la resolució de la Inspecció de Treball que posa de manifest l’actuació con-
trària al dret constitucional de l’exercici de vaga, especialment perquè qui va actuar vulnerant aquest dret va ser 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que ha de ser garant dels drets.

CCOO considera que aquesta resolució és alliçonadora i posa de manifest que ningú pot estar per damunt de la 
legalitat i vulnerar drets impunement, i exigeix que sigui publicada per tal que el conjunt de treballadors i treba-
lladores de la Generalitat la coneguin, i que sigui la titular en aquell moment de l’esmentada Secretaria qui aboni 
la multa, que no ha de ser pagada amb diners públics.
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CCOO de Catalunya dóna 
suport a Acció Cultural del 
País Valencià i demana el 
restabliment de l’emissió de 
TV3 al País Valencià
Els ciutadans i ciutadanes del País Valencià han deixat de rebre a les 
seves televisions el senyal de TV3 després de 28 anys d’emissió re-
gular gràcies al repetidor d’Acció Cultural del País Valencià. L’entitat 

cultural s’ha vist obligada a desactivar-lo davant les fortes multes amb què els havia amenaçat el Govern de Francisco 
Camps: 600.000 euros i la possibilitat d’embargar-los els béns de l’entitat. De fet, ja fa molts anys, quasi des de l’inici 
de l’arribada al Govern de la Generalitat, que el Govern del PP fa l’impossible perquè no hi hagi emissió de TV3 al País 
Valencià.
Aquestes amenaces van fer que Acció Cultural promogués, l’any passat, una ILP per demanar una llei que regulés i que 
garantís l’emissió dels senyals televisius entre els territoris que comparteixen el mateix codi lingüístic. Es van recollir 
650.000 signatures arreu de l’Estat, però la ILP va quedar encallada en el tràmit parlamentari.
CCOO de Catalunya trobem lamentable i irresponsable la persecució que durant anys ha fet la Generalitat Valenciana a 
Acció Cultural del País Valencià, i entenem que el tall d’emissió de TV3 en aquesta comunitat és un atac directe a la lli-
bertat d’expressió, a la democràcia, i a la cultura i a la llengua que compartim catalans i valencians. 
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