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CCOO insta el Govern de la Generalitat
a presentar recurs d’inconstitucionalitat
sobre la reforma laboral després del
dictamen emès pel Consell de Garanties
Estatutàries

CCOO de Catalunya ha valorat
molt positivament el dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries sobre la reforma
laboral emès abans de Setmana Santa, ja que coincideix
amb bona part dels elements
d’inconstitucionalitat que ja
va plantejar el nostre sindicat,

juntament amb nombrosos juristes i associacions de professionals de la judicatura. La reforma vulnera el dret al treball i
a la negociació col·lectiva, així
com a la tutela judicial efectiva, i envaeix competències en
matèria de treball i relacions
laborals.

En aquest sentit, CCOO insta el Govern de la Generalitat a presentar un recurs
d’inconstitucionalitat davant
del Tribunal Constitucional.
CCOO entén que el Consell de
Garanties Estatutàries dóna la
raó als motius dels sindicats
per rebutjar la reforma laboral
i convocar la vaga general del
29 de març.
CCOO reclama la retirada
d’aquesta reforma laboral injusta i inútil, i insta el Govern de
l’Estat a obrir una negociació
amb els agents socials per canviar-ne el contingut, que fa retrocedir els drets laborals dels
treballadors i les treballadores
fins a l’inici de la democràcia.

1 de Maig del 2012

TREBALL, DRETS, DIGNITAT
S’ho volen carregar tot
MANIFESTACIONS:

BARCELONA, 11.30 h.
Rda. Sant Pere / Pg. de Gràcia

editorial

PROPERA FITA: EL
PRIMER DE MAIG
El Govern del PP continua la seva ofensiva
antisocial: eliminació de drets laborals, retallades de polítiques socials bàsiques, copagaments, privatitzacions i pèrdua de drets
civils.
Unes polítiques que estan generant més
atur, més pobresa i més privilegis per a uns
quants. Unes polítiques que no solament
són injustes sinó que ens estan portant a
una situació econòmica insostenible i que
fins i tot no són creïbles per als “mercats”.

Però hi ha alternatives i per això cal continuar les mobilitzacions fins que aconseguim canviar les coses. El 29 de març vam
aconseguir paralitzar el país i demostrar al
carrer que som moltes les persones que no
volem aquestes polítiques que s’ho volen
carregar tot.
La propera fita: el Primer de Maig.

GIRONA, 12 h. Pl. Independència
LLEIDA, 12 h. Pl. del Treball
TARRAGONA, pendent de concretar
TORTOSA, 12 h. Pl. del Carrilet

www.ccoo.cat
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Els treballadors de l’empresa
Autobusos de Lleida, SA, faran
vaga

CCOO i UGT exigeixen salut i prevenció a
la feina el 28 d’abril, Dia Internacional de
la Salut en el Treball

Els membres del Comitè d’Empresa
d’Autobusos de Lleida, SA (grup Moventis),
van acordar per unanimitat convocar una
vaga que es portarà a terme els dies 23
d’abril, 14 de maig i 25 de maig del 2012.
El motiu que ha portat el Comitè a prendre
aquesta decisió ha estat la manca d’un resultat positiu en les negociacions, requeriments i resta de gestions realitzades amb
l’empresa. Fan referència a l’increment salarial del 2011 pactat en conveni que no s’ha
fet efectiu encara, l’increment a compte d’un
1% per a l’any 2012 que encara no s’ha abonat, la proposta de l’empresa de modificar
les condicions de treball referent al canvi de
torns de treball, l’eliminació de manera unilateral de plusos inclosos en el conveni i la
no-acceptació de cap de les propostes que
els representants del personal han fet.

Amb el lema “Exigim salut i
prevenció a la feina”, els sindicats CCOO i UGT celebraran, el
28 d’abril, el Dia Internacional
de la Salut en el Treball. Aquest
lema anirà acompanyat d’un altre de prou conegut: “S’ho volen
carregar tot, els drets laborals i
socials”, que va formar part de
la vaga general que va tenir lloc
el passat 29 de març contra la
reforma laboral i les retallades.
CCOO i UGT han convocat una
concentració de delegats i delegades de prevenció el divendres 27 d’abril a les 12 del

L’empresa Medesa, d’Amposta,
presenta concurs de creditors i
un ERO per acomiadar 26 treballadors
CCOO alerta de la situació econòmica en què
es troba l’empresa Medesa, d’Amposta, que
ha presentat, d’una banda, un nou expedient
de regulació d’ocupació per acomiadar 26
treballadors i, de l’altra, paral·lelament, un
concurs de creditors, fet que deixa els treballadors sense garanties a l’hora de cobrar
les indemnitzacions i trasllada tot el procés
al Jutjat Mercantil i, probablement, al Fogasa. En els últims mesos, la Generalitat s’havia
compromès a oferir un aval a Medesa per garantir la seva continuïtat o buscar un inversor
que es fes càrrec de l’empresa i del manteniment dels llocs de treball. Però cap de les
dues opcions va prosperar.
La preocupació és doble. D’una banda, pels
treballadors, que perdran la feina i no saben
si podran cobrar les indemnitzacions, i, de
l’altra, per la possibilitat de perdre al territori
una empresa amb valor afegit, ja que es dedica a la construcció de línies de producció
amb llocs de treballs qualificats i demanda
al mercat.

migdia al Fossar de les Moreres Barcelona, amb la participació dels secretaris generals
d’ambdós sindicats. L’acció
servirà per reclamar una feina
digna, segura i saludable, i alertarà que això només és possible amb la presència dels sindicats a les empreses. Abans,
a les 10.30 en la sala d’actes
de CCOO, tindrà lloc un acte on
es parlarà de l’impacte de la
crisi sobre la salut dels treballadors i les treballadores on es
faran propostes en el camp de
l’acció sindical. En el manifest

de la jornada que trobareu a la
pàgina 4 d’aquest digital, es fa
un recordatori de totes les víctimes dels accidents laborals,
especialment dels 78 accidents
mortals que van tenir lloc en
jornada de treball durant l’any
2011..

Els dilluns del Cipri acull una xerrada sobre com combatre
el frau fiscal i aconseguir una fiscalitat més justa
A dilluns, 16
Avui
dd’abril, a partir
de les 18 hores
ttindrà lloc una
nova sessió de
debat d’Els dilluns
deb
del Cipri, on participarà Miguel

Ángel Mayo, tècnic d’Hisenda
i membre de la Plataforma per
una Fiscalitat Justa, Ambiental i
Solidària, que donarà una conferència sobre “Com combatre
el frau fiscal. Propostes per
aconseguir una fiscalitat més

justa”. L’acte tindrà lloc a les
sales 11-12-13 de l’edifici de
CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16 (1a planta), de Barcelona, i serà presentat per Alfons
Labrador, director d’estudis de
CCOO de Catalunya.

Convocada la segona edició del Premi Ángel
Rozas a la Recerca en Ciències Socials per a
Investigadors Novells
La Fundació Cipriano García –
CCOO de Catalunya convoca la
segona edició del Premi Ángel
Rozas a la Recerca en Ciències Socials per a Investigadors
i Investigadores Novells amb
l’objectiu de reconèixer la millor
recerca realitzada en els diferents
àmbits de les ciències socials sobre el món del treball.
Les recerques poden abordar
qualsevol tema relacionat amb les
ciències socials des d’una pers-

pectiva històrica, jurídica, antropològica, politològica, sociològica
i econòmica, i que versin sobre:
relacions laborals, sindicalisme,
moviments socials a partir del
segle XX, economia productiva i
social, responsabilitat social de
les empreses, estat del benestar,
polítiques d’igualtat, patrimoni industrial, arxius i memòria històrica, cultura, llengua i comunicació
en l’àmbit laboral, immigració i
diversitat, desigualtats socials,

pobresa i inclusió social.
El 20 de setembre del 2012 acaba el termini de presentació dels
treballs. Aquesta segona edició,
convocada amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona, estableix un únic premi, consistent
en la publicació i la distribució
del treball guanyador. Trobareu
les bases del Premi al web:
http://www.fciprianogarcia.ccoo.
cat/ciprianogarcia/index.aspx
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L’elevada inflació en un context de recessió
econòmica perjudica especialment les persones
amb sous i rendes baixes
L’Índex de Preus de Consum
(IPC) del mes de març, a nivell de l’Estat s’ha situat en un
1,9% de taxa interanual, una
dècima menys que el mes anterior. La variació mensual dels
preus presenta un increment
del 0,7% respecte del gener
degut al preu dels carburants i
del vestit i el calçat el que torna
a reflectir la dependència energètica del país.
La inflació subjacent, és a
dir l’estructural, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants, es manté en el 1,2%, el
que posa en evidència la situació de recessió econòmica amb
la caiguda del consum motivada per les polítiques d’ajust
i retallada que crea atur i fa
caure la demanda interna.
A Catalunya, la taxa interanual
es manté en un 2,2%, tres dècimes per sobre de l’IPC estatal
el que perjudica encara més les
persones amb menys recursos
per fer front a les seves necessitats bàsiques.

La inflació de la zona euro amb
un 2,6%, manté el diferencial
amb l’IPC espanyol el que indica la situació de recessió del
país respecte de la zona euro.
Tot i això, aquest fet afavoreix,
en aquest cas, la competitivitat
de les empreses exportadores.
El manteniment de la inflació en
un context de recessió econòmica perjudica especialment a
les persones que tenen més dificultats econòmiques (aturats,
pensionistes i treballadors amb
salaris baixos). En aquest sentit
la reforma laboral del govern
del PP, els increments de tarifes
i les retallades i congelacions
salarials agreugen encara més
la situació de crisi i són inútils
per incrementar la competitivitat del país.
En aquest escenari CCOO de
Catalunya rebutja l’increment
de les tarifes elèctriques que
perjudica especialment a les
famílies amb menys recursos
i els hi torna a fer recaure els
costos de la crisi de manera injusta. CCOO reclama al govern

una política de regulació i control de preus sobretot dels que
afecten als serveis bàsics per
garantir que la inflació no afecti
en negatiu a la recuperació de
l’economia i continuï perjudicant les persones amb menys
recursos. I rebutja la política de
retallades i privatitzacions dels
governs del PP i CIU perquè
posa en perill la reactivació de
l’economia, i posa més dificultats a les persones que estan
patint la crisi, en especial les
que tenen rendes baixes. CCOO
continua apostant pel desenvolupament de l’acord de negociació col·lectiva signat amb
les patronals perquè aposta per
la flexibilitat interna pactada en
lloc dels acomiadaments per
resoldre els problemes de les
empreses i alhora ens situa en
la línia de canviar el nostre model productiu.

L’inici de la Setmana Santa i el nou contracte
per a emprenedors fan baixar l’atur al març
CCOO de Catalunya ha denunciat que el descens de les persones en situació d’atur durant
el mes de març està provocat
pel començament de les vacances de Setmana Santa, que
fa que es contractin de manera
temporal nombroses persones en el sector del turisme
i l’hostaleria, i per l’augment
dels contractes per a emprenedors, que estan subvencionats
per l’Estat i que ofereixen entre

3.000 i 4.500 euros i generen
deduccions fiscals de fins al
50% de la prestació d’atur i
bonificacions a la Seguretat
Social.
L’atur, al març, ha baixat en
unes 3.700 persones a Catalunya en relació amb el mes
de febrer però ha augmentat
en gairebé 27.000 persones si
el comparem amb el març de
l’any passat. Per això, CCOO
de Catalunya demanem que es

retiri immediatament la reforma laboral, que no crea llocs
de treball i que només serveix
per generar més precarietat. A
més, també demanem que no
s’acusi de frau les persones en
situació d’atur al mateix temps
que no es persegueixen els
grans defraudadors fiscals, i
advertim que els pressupostos
generals de l’Estat per al 2012
afectaran de manera negativa
el creixement econòmic.

CCOO de
Catalunya comença
avui a oferir
assessorament per
treballar a Europa
A partir d’avui dilluns, dia 16 d’abril, CCOO de
Catalunya comença a oferir assessorament i
orientació a les persones que vulguin anar a
treballar a Europa. Després d’un curs intensiu
sobre mobilitat europea al llarg dels mesos
de març i abril, els 16 assessors del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers
(CITE) atendran a partir d’ara els interessats
en els 45 punts d’informació de què disposa.
Aquest curs de formació ha comptat amb el
suport del Servei d’Ocupació de Catalunya
i de la Confederació Europea de Sindicats, i
s’ha centrat tant en els aspectes legals que
acompanyen la mobilitat geogràfica (seguretat social, fiscalitat, dret laboral) com en els
recursos per identificar ofertes, informar-se
sobre condicions de vida i de treball o preparar en detall el trasllat.

Després d’assessorar durant 25 anys treballadors extracomunitaris en matèria
d’estrangeria, el CITE ofereix l’estructura
existent, la seva experiència i l’excel·lència
en l’orientació i l’assessorament de proximitat per fer front a una demanda que s’ha
fet cada vegada més evident en la ciutadania catalana. Davant el canvi del paradigma
migratori, que ha fet que Catalunya passi
de ser un país d’acollida a ser un país amb
una creixent emigració, CCOO de Catalunya
intenta garantir que l’opció de la mobilitat,
sovint forçada, pugui realitzar-se amb un
màxim de qualitat. Les persones que busquin
feina a Europa podran adreçar-se a partir
d’avui al CITE (www.ccoo.cat/cite) i concertar
una entrevista amb un dels seus assessors.
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MANIFEST CONJUNT DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT I LA SEGURETAT EN EL TREBALL

AMB SINDICATS, LA FEINA ÉS MÉS SEGURA I SALUDABLE
Aquest 28 d’abril, CCOO i UGT volem recordar totes les víctimes dels accidents
laborals, solidaritzar-nos-hi i recordar
els 78 accidents mortals que han tingut
lloc en jornada de treball aquest 2011 a
Catalunya. El nostre suport a aquestes
persones i a les seves famílies reafirma
el nostre compromís de lluita per defensar la salut laboral i per aconseguir unes
condicions laborals millors a tots els centres de treball per a tots els treballadors i
treballadores, sense distinció: és un dret
per al conjunt de la població treballadora,
i no admet excepcions ni exclusions.
UGT i CCOO anem alertant, des de l’inici
de la crisi econòmica que patim al nostre
país, de les terribles conseqüències que
poden tenir per a la salut laboral la temptació dels empresaris de no considerar
prioritàries les inversions en prevenció
així com les retallades de les administracions públiques en aquesta matèria. Actualment, però, això ja està tenint efectes
per a la població treballadora: s’han reduït els recursos destinats a la prevenció,
i això està suposant una pèrdua més greu
de salut, que de vegades fins i tot suposa
la pèrdua de la vida.
A més, amb la nova realitat política
del país, la reforma laboral i les seves
conseqüències, els treballadors i treballadores del nostre país estan patint la
pèrdua de drets i millores de conveni en

matèria d’incapacitat temporal (IT) o la
cessió del control de la IT a les mútues,
entre d’altres. Aquestes retallades, unides a la por de perdre la feina (ja que,
amb la reforma, faltar nou dies a la feina de manera intermitent durant dos
mesos, tot i tenir baixa mèdica, és causa
d’acomiadament objectiu), fan que els
treballadors i treballadores tornin al lloc
de treball sense estar recuperats de la
malaltia i perjudiquin la seva pròpia salut
individual i la salut pública.
Aquest fenomen, anomenat presentisme, està contribuint al deteriorament
del rigor de les estadístiques de salut
laboral, ja que a la infradeclaració de les
malalties professionals que ja patíem
s’uneix un subregistre d’accidents lleus
que està servint per maquillar les xifres
de sinistralitat i oferir una imatge fictícia
de la prevenció de riscos que no es correspon amb la realitat. Això es reafirma
amb les dades de la memòria anual de la
Inspecció de Treball, en la qual es constaten pràctiques irregulars en algunes empreses, que no comuniquen els accidents
de treball.
Ara bé, si ens fixem en els accidents mortals, de difícil ocultació, estem assistint a
un alentiment en el seu descens a escala
estatal, tant en termes absoluts com relatius, i a un augment en alguns sectors
econòmics i comunitats autònomes,

alguns escandalosos, com l’increment
a Catalunya en un 21,8% dels accidents
mortals respecte a l’any anterior, que serveix d’indicador del futur de l’evolució de
la sinistralitat.
Amb relació a les malalties professionals, la situació s’agreuja, ja que seguim
molt lluny del que es va declarar el 2006,
data en què es va produir la reforma del
quadre de malalties professionals, per la
clara infradeclaració existent; l’any 2011
s’han declarat 9.592 malalties professionals amb baixa menys, però s’han declarat 5.939 malalties professionals sense
baixa més, cosa que suposa un increment
del 282% respecte al 2006. A Catalunya
es van declarar 3.491 malalties professionals (1.943 amb baixa i 1.548 sense
baixa). Amb aquestes dades, malalties
com el càncer laboral, trastorns musculoesquelètics i d’altres molt freqüents en
la població treballadora queden sense el
reconeixement social cap a les persones i
sense prevenció a les empreses.
La patronal utilitza el context econòmic
per treure’n el màxim profit: abaratiment
de l’acomiadament, desregulació laboral, disminució de cotitzacions socials
i d’impostos, congelació salarial i una
negociació col·lectiva fiscalitzada per la
patronal, sense la possibilitat de participació dels sindicats, sobretot a les petites
empreses.

Aquest model, imposat pels empresaris de connivència amb el Govern, ens
porta a l’augment de riscos laborals a
les empreses i a condicions de treball no
saludables: flexibilitat interna imposada,
por de l’atur, inseguretat laboral, manca
de control sobre les mateixes condicions
de treball, etc., i crea cada vegada més
entorns laborals nocius, en els quals
l’exposició als riscos psicosocials afecta
més intensament un nombre creixent de
treballadors i treballadores.
No obstant això, CCOO i UGT creiem que
hi ha alternatives, i estem convençuts
que aquesta situació no és irreversible,
que encara hi som a temps, que encara
podem aprofitar el canvi forçat per la
situació econòmica a fi de millorar. Avui,
més que mai, la mobilització dels treballadors i treballadores del nostre país i del
conjunt de la societat és necessària per
demostrar que hi ha alternatives, que una
altra política econòmica i social és necessària i possible, i que l’existència de feines
dignes i segures és una de les bases en
què cal fonamentar un canvi de paradigma econòmic que ens permeti sortir de
la crisi des d’una perspectiva més justa,
equilibrada i sostenible.

EL 28 D’ABRIL, PER UNA FEINA
DIGNA, SEGURA I SALUDABLE...
MOBILITZA’T!!

DIVENDRES, 27 D’ABRIL, A LES 12 DEL MATÍ

Concentració conjunta de delegats de prevenció de CCOO i UGT
al Fossar de les Moreres de Barcelona
Amb la participació de Joan Carles Gallego i Josep M. Álvarez, secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya

