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EXIGIM
Un canvi en les polítiques d’austeritat “dogmàtica” tant a
Catalunya com a Espanya i Europa.
Polítiques de creació d’ocupació i protecció social per a les
persones en situació d’atur.
Una renda garantida de ciutadania per a les persones
sense ingressos.
La dació en pagament i el lloguer social per als que han
perdut l’habitatge.
La defensa dels serveis públics i de la seva qualitat per
poder garantir la cohesió social.
La fi de les privatitzacions, que eliminen drets de tothom
per convertir-los en negoci per a alguns.
Una reforma fiscal justa i progressiva, i la lluita contundent
contra el frau i l’evasió fiscals.
Polítiques industrials, d’innovació i de recerca per un canvi
de model productiu.
Mesures contundents contra la corrupció política i econòmica, i per la regeneració democràtica.

Gairebé 900.000 persones aturades a Catalunya i 6 milions a Espanya.
118.000 llars sense cap ingrés i una taxa de pobresa del 23%.
100 desnonaments diaris a Catalunya.
10.000 joves catalans i catalanes obligats a escollir entre l’atur (55%) i
l’emigració.
Més atur i menys protecció social.
Mes precarietat per a les dones, i augment de la bretxa salarial respecte als
homes.
Retallades i manca de polítiques actives d’ocupació.
5.800 ERO a Catalunya i convenis bloquejats per l’aplicació de la reforma
laboral.
30% de retallada salarial acumulada a les administracions públiques i els
sectors concertats.
Congelació de les pensions, per l’incompliment de la Llei de la Seguretat
Social.
Milers de llocs de treball perduts a bancs i caixes rescatats amb diner públic.
Privatitzacions de centres de salut i increment d’un 40% de les llistes d’espera.
Retrocés en l’aplicació de la Llei de dependència i privatització de serveis.
Retallada del pressupost d’educació i tancament d’aules i escoles.
Augment de taxes universitàries i d’FP, i retallada de beques.
Increment abusiu de les taxes judicials, amb el corresponent perjudici a les
persones amb menys recursos.
Increment de l’IVA, les taxes i els copagaments, fets que fan augmentar la
desigualtat fiscal.
Desaparició de les polítiques de cooperació a Catalunya.
Increment de l’IVA del sector cultural.
Retrocés en drets i llibertats democràtiques, i augment de la repressió en les
protestes ciutadanes.
Elevada evasió i frau fiscals, i corrupció de polítics, empresaris i institucions.

La Plataforma Prou Retallades convoca un
acte públic de suport a la mobilització del dia
10 de març
La Plataforma Prou Retallades mostrarà el seu suport a les mobilitzacions convocades el dia 10 de març contra l’atur i la corrupció, en un acte públic que tindrà lloc
el dilluns, 4 de març, a les 17.30 hores a la seu de la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya, CONFAVC, situada al carrer Aiguader, 18 de Barcelona. Amb
aquest acte es vol deixar molt clar el suport de la societat civil catalana a les reivindicacions de la convocatòria del dia 10 que s’emmarca en una convocatòria molt
més àmplia de la Confederació Europea de Sindicats, CES.

www.ccoo.cat
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CCOO contra el tancament d’escoles
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha
anunciat la intenció del seu Departament de tancar progressivament 7 escoles, 61 línies de P3 a
les escoles públiques i 12 línies de P3 de les escoles concertades el proper curs. I tot això sense
consultar ni informar les famílies ni el personal
educatiu afectat. CCOO ha denunciat aquest fet,
que es produeix per un augment d’alumnes per
aula inacceptable. El sindicat també ha anunciat
que no acceptarà cap més reducció de plantilles
del personal educatiu, que ja ha patit una davallada d’aproximadament 4.000 persones des que
governa CiU. El sindicat insisteix que no es pot
tractar la planificació educativa des d’un punt de
vista numèric, sinó tenint en compte els components qualitatius i humans.

Jornada reivindicativa per exigir que es
desbloquegi la negociació del Conveni
del metall de Catalunya
La Federació d’Indústria de CCOO està preparant,
conjuntament amb l’MCA-UGT, una jornada reivindicativa per incidir en la importància de negociar
el Conveni general del metall de Catalunya i exigir
a la patronal que en desbloquegi el procés de negociació. Aquesta jornada tindrà lloc el dilluns 4 de
març, i s’articularà en una assemblea de delegats
i delegades del sector del metall i
de metal·logràfiques de tot Catalunya que es farà,
paral·lelament i de forma coordinada, a les seus
de CCOO i UGT, per explicar en quin punt es troben les negociacions del conveni i la revisió de les
taules salarials per al 2013. També es presentarà
la proposta de plataforma reivindicativa conjunta
que han consensuat CCOO i UGT per tenir més
força en la negociació amb la patronal. Està previst que, un cop finalitzi l’assemblea, els delegats i
delegades de CCOO i UGT es concentrin davant la
seu de Foment del Treball, per exigir a la patronal
que desbloquegi la negociació col·lectiva tant del
futur conveni com de les taules salarials.

CCOO contra el tancament de Power
Controls i Derbi i l’ERO a Ercros de Flix
El sector industrial a Catalunya no aixeca cap. En
les darreres setmanes hem tingut coneixement
de nous anuncis de tancament d’empreses i ERO
massius que tornen a enviar centenars de treballadors i treballadores a l’atur. És el cas de l’anunci
del tancament de l’empresa General Elèctric
Power Controls de Sant Vicenç de Castellet, una
deslocalització pura i dura que deixarà sense feina
135 treballadors. També Derbi vol tancar portes
després que la matriu Piaggio no hagi arribat a
un acord amb Giba Holding per traspassar la planta de Martorelles, fet que afectarà 150 empleats.
Finalment, Ercros de Flix ha anunciat un ERO
d’extinció per al 75% de la plantilla, és a dir 130
treballadors. Aquesta decisió és un cop mortal per
a l’economia de la Ribera d’Ebre, molt malmesa i
sense alternatives d’ocupació. CCOO ha mostrat
la seva oposició a totes aquestes decisions empresarials.

CCOO de Catalunya denuncia els endarreriments
injustificats dels pagaments de les prestacions d’atur
derivades d’expedients de regulació d’ocupació
Milers de treballadors i treballadores inclosos en ERO de tot
tipus (de suspensió, de reducció de jornada o d’extinció), a
més de perdre la feina temporalment, parcialment o definitivament, han d’esperar llargs
períodes de temps abans de
percebre la corresponent prestació per atur.
Les causes que al·lega del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) són, en primer lloc,
l’augment del nombre d’ERO
presentats, sobretot a partir
de la reforma laboral que va
flexibilitzar les causes que els
justifiquen i que potencia els
expedients temporals o de reducció; i, en segon lloc, el fet
que l’eliminació del requisit
d’autorització
administrativa
prèvia, que també va introduir
la reforma laboral, ha provocat
que sigui el propi SEPE qui hagi
de comprovar que els ERO presentats estiguin justificats.
Tot i incrementar-se la càrrega
de treball del SEPE (el nombre
d’ERO presentats durant el
2012 a Catalunya ha augmentat
un 72%), les plantilles del SEPE
no s’han increment de forma

proporcional, tot al contrari,
s’ha paralitzat la incorporació
de treballadors i les baixes mèdiques no són substituïdes.
Indefensió de les persones
Els importants endarreriments
que s’estan produint, que superen el mig any en determinades direccions provincials,
provoquen enormes perjudicis
a les persones que els pateixen,
les quals, a més de perdre la
feina, queden sense ingressos
per fer front a les despeses corrents. Aquest fet pot provocar
l’impagament de rebuts o de
la hipoteca, que produeixin una
situació crítica.
Les persones afectades pels endarreriments es troben en una
situació d’indefensió davant la
inoperància i els incompliments
de l’Administració. La prolongació dels processos judicials
els fan inútils com a espai de
reivindicació del dret, ja que la
sentència seria molt posterior al
pagament de la prestació.
CCOO de Catalunya exigeix al
Govern central, responsable del
SEPE, així com al Govern de la
Generalitat, com a representant
dels interessos dels ciutadans

de Catalunya, que articulin els
mecanismes necessaris per
evitar endarreriments en la resolució i posterior pagament
de les prestacions d’atur derivades d’ERO. Caldria adequar
les plantilles del Servei Públic
d’Ocupació davant la situació excepcional d’increment
de l’atur i del nombre d’ERO.
Així mateix, l’Administració ha
d’assumir la seva responsabilitat davant les persones perjudicades pels seus endarreriments
i establir mecanismes de compensació que evitin possibles
situacions irreparables com
pot ser un desnonament en
cas d’impagament hipotecari
o interrupcions dels subministraments bàsics per rebuts no
abonats.

Gran resposta ciutadana a les manifestacions contra
els desnonaments i en defensa de la sanitat pública

Un gran nombre de ciutadans
van participar a les manifestacions contra els desnonaments i per la defensa de la

sanitat pública que van tenir
lloc els dies 16 i 17 de febrer
a Barcelona, convocades per
la Plataforma d’afectats per la
hipoteca la primera, i per la Plataforma pel dret a la salut i per
la Plataforma sindical unitària
la segona. CCOO de Catalunya
va fer una crida a la participació
en aquestes mobilitzacions que
van tenir un ampli seguiment

d’afiliats del sindicat i la participació del seu secretari general,
Joan Carles Gallego.
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CCOO de Catalunya celebra el 8 de Març davant una
situació de crisi que afecta més les dones
CCOO de Catalunya celebrarà
aquest any el Dia Internacional
de la Dona Treballadora sota el
lema “Dona, reacciona i actua”.
A les 10 hores tindrà lloc una
assemblea de delegades i delegats del sindicat i, posteriorment, hi haurà una manifestació que anirà des de la seu de
CCOO fins a Foment del Treball.
Les dones cobren menys que
els homes
El passat 22 de febrer, Dia
Europeu per la Igualtat Salarial
entre Dones i Homes, va servir
per destacar les diferències

existents en les condicions de
treball entre uns i altres, i per
fer evident la bretxa salarial
entre els dos sexes, és a dir, el
nombre de dies que les dones
haurien de treballar de més per
igualar els sous dels homes.
A Catalunya, aquesta diferència
era de 6.500 euros anuals (un
76,24%) l’any 2010, però la situació s’ha vist agreujada amb
la crisi econòmica.
Paral·lelament, el Consell Nacional de Dones de Catalunya
ha aprovat una moció en defensa del dret a decidir en la interrupció voluntària de l’embaràs.

Es rebutja la intenció del ministre de Justícia espanyol,
Alberto Ruiz-Gallardón, de fer
més restrictiva la Llei de salut
sexual i es proposa, entre altres
mesures, que es despenalitzi
l’avortament voluntari.

8 de Març del 2013

Dona, reacciona i actua
Actes cconfederals
ASSEMBLEA DE DELEGADES I DELEGATS
ASSEM
10.00 h Sala d’actes de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, Barcelona. Es parlarà de la pèrdua de drets
socials i laborals de les dones a l’àmbit públic i de
socia
l’empresa privada, com els afecten psicològicament
l’emp
aquestes situacions i com afrontar-les.
aque
INTERVENCIONS:
INT
Joan
Joa Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya
Ca
Montse
Pérez, secretària de la Dona i Cohesió soM
cial
ci de CCOO de Catalunya
TAULA
RODONA AMB:
T
Lluïsa Montes, Assessorament i Salut Laboral de
CCOO de Catalunya
Neus Moreno, INSHT- ISTAS CCOO
Alba Garcia, Programa dona de l’Ajuntament de
St. Feliu de Llobregat
MANIFESTACIÓ: “Dona, Reacciona i Actua”
12.00 h Sortida de la seu de CCOO de Catalunya, a Via Laietana, fins a la seu de la patronal catalana,
Foment del Treball, on es faran visibles les nostres reivindicacions

Toxo és reelegit com
a secretari general de
CCOO amb el 85,6% dels
vots dels delegats al X
Congrés Confederal
Ignacio Fernández Toxo ha estat reelegit secretari general de CCOO amb el 85% de vots
a favor dels delegats i les delegades que han
participat en el X Congrés Confederal de CCOO,
celebrat a Madrid els dies 21, 22 i 23 de febrer.
L’única llista
a la Comissió
Executiva confederal, en la
qual hi ha una
major presència de dones i
una important
renovació dels
seus membres, va obtenir el 90,57% de suport.
La nova direcció, encapçalada per Toxo, representa una significativa reducció del nombre de
membres, renovació, rejoveniment i incorporació de dones, i amb ella es volen tancar les fractures internes que havien quedat del congrés
anterior. 14 són els membres d’aquesta Executiva, el que significa una reducció del 50%
respecte de l’anterior, i es produeix també una
renovació del 42% dels seus membres, entrant
6 noves persones i repetint-ne 8. L’edat mitjana
es redueix en cinc anys i les dones passen a
representar el 42,8% de l’Executiva.
Tres catalans a la direcció
A part del català Fernando Lezcano, que
serà l’encarregat de dirigir la Secretaria
d’Organització i Comunicació, entren a formar
part de la nova direcció dues dones sindicalistes catalanes. Es tracta de Montse Mir, que
serà la nova secretària d’Internacional, i de Tània Pérez, que dirigirà la Secretaria de Joventut
estatal.
Montse Mir és treballadora de Correus i va ser
la responsable de la secció sindical de CCOO
en aquesta empresa a les comarques gironines
fins a l’any 2004. Posteriorment es va desplaçar
a Madrid, on ha continuat fent tasques sindicals
a la Federació de Serveis a la Ciutadania.
Tània Pérez ha estat, en els darrers quatre anys,
la coordinadora d’Acció Jove - Joves de CCOO
de Catalunya. La Tània serà la persona més jove
de la direcció de CCOO d’Espanya.
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Augmenten les protestes dels empleats públics davant
les noves retallades

Concentracions, tancades, protestes… Els representants dels empleats públics catalans es-

tan pujant la tensió en els darrers dies contra les
intencions del Govern de la Generalitat de tornar
a aplicar unes importants retallades en la funció
pública catalana, especialment salarials, que ja
s’acumulen a les aplicades en anys anteriors i
que provoquen una pèrdua del poder adquisitiu
dels empleats públics de Catalunya superior al
20%. Els sindicats de la Mesa de la Funció Pública reclamen que no s’aprovi cap mesura de
reducció salarial ni d’afectació als serveis públics
que posi en perill el benestar de la ciutadania de
Catalunya.

CCOO no accepta el nombre de treballadors afectats
per la proposta de reestructuració a CaixaBank
El passat dilluns va tenir lloc la
primera reunió amb els sindicats per tractar la reestructuració de CaixaBank. Aquesta
primera reunió s’emmarca en
el període previ de negociacions establert en el Conveni
col·lectiu abans de recórrer a un ERO. La direcció de
l’empresa va manifestar que el
total de plantilla afectada pel
procés de reestructuració seria
de 3.002 persones.

CCOO va manifestar que no
comparteix la xifra de plantilla
afectada per la reestructuració, ja que li sembla excessiva. CaixaBank és una entitat
que no ha estat intervinguda
ni nacionalitzada, després
d’haver superat amb solvència totes les valoracions fetes
a les entitats del sector financer del país. La plantilla està
fent un esforç de contenció
salarial important que es pro-

dueix ja des del Conveni del
2011, juntament amb greus
tensions als centres de treball, a més de prolongacions
de jornada. En aquest sentit,
CCOO no preveu un altre escenari que no sigui el de la
negociació amb els sindicats
i l’aplicació exclusivament de
mesures de caràcter voluntari
i no traumàtiques, ja que, si
no és així, s’aniria a un seriós
conflicte.

Es constitueix la Plataforma Unitària de la Gent Gran
El dilluns 25 de febrer es va presentar, a les Cotxeres de Sants de Barcelona, la Plataforma Unitària de la Gent Gran. Diverses associacions de
gent gran, així com les federacions de Jubilats i
Pensionistes de CCOO i UGT, han decidit unir-se
per denunciar com pateixen la política de retallades impulsada pels governs central i de la Generalitat.
La Plataforma, que acusa aquests governs
d’incomplir els programes electorals amb què es
van presentar a les eleccions, té com a propòsit
donar veu a un sector que no sempre és ben tractat als mitjans de comunicació i que pateix de debilitats organitzatives. Sorgeix per combatre les
mesures que castiguen de manera injusta la nostra gent gran, com la retallada sistemàtica de les

prestacions de dependència, l’endarreriment
injustificat dels pagaments a la infraestructura d’assistència a la gent
gran, el tancament i la privatització de centres de
salut, o l’oblit descarat de complir la llei quant
al manteniment del poder adquisitiu de les pensions.
En aquest sentit, el passat dia 19 de febrer, la
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
ja va coordinar una acció per denunciar la norevaloració de les pensions, portant les reclamacions individuals de molts afiliats i afiliades a la
seu de l’Institut Nacional de la Seguretat Social a
Barcelona.

Homenatge a Salvador
Seguí en el 90è
aniversari del seu
assassinat i taula
rodona sobre el Dret
a decidir: el model de
país que volem
CCOO de Catalunya, a través de la Fundació Cipriano García i el seu Seminari
Salvador Seguí ha organitzat dues jornades d’homenatge a Salvador Seguí en
el 90è aniversari del seu assassinat. En
primer lloc, el dimecres 6 de març,
ç,
es retrà un home-natge i una ofre-na floral al Noi
del Sucre, amb
la intervenció
de Joan Carles
Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya. L’acte tindrà lloc a
les 9,15, a l’antic carrer Cadena, actualment rambla del Raval, cantonada amb el
carrer Sant Rafael.
Posteriorment, el divendres 15 de març,
a les 11,30, a la sala 11-12-13 de CCOO
de Catalunya, Via Laietana, 16, 1ª planta,
tindrà lloc una taula rodona on es debatrà sobre el Dret a decidir: el model de
país que volem, amb la participació de
tres persones de reconegut coneixement
sobre: sanitat, ensenyament i pobresa:
Santiago Marimon, economista i membre
del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, Josep M. Terricabras, catedràtic de
filosofia de la Universitat de Girona i Pilar
Malla, treballadora social. El debat serà
moderat per Jordi Presas, coordinador
del Seminari Salvador Seguí. En acabar,
tancarà l’acte Joan Carles Gallego.
El debat proposat parteix de la resolució
aprovada al darrer Congrés de CCOO
de Catalunya. En aquesta, el sindicat
va prendre el compromís d’ampliar les
complicitats amb les diferents forces polítiques i socials, per això s’ha convidat
a participar a la fila zero a entitats de la
Plataforma Prou retallades i als grups polítics del Parlament de Catalunya.

