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CCOO de Catalunya i la crisi del
servei de Rodalies de RENFE
Des de la suspensió del servei de Rodalies en les línies C-2, C-10, i regionals al sud de
Barcelona, i la interrupció del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya afectats per les
obres de l’AVE, la posició del nostre sindicat ha estat la que s’ha recollit en el manifest
presentat per les organitzacions socials, sindicals i d’usuaris, que podeu trobar en la
nostra pàgina web: www.ccoo.cat, “Manifest per un servei ferroviari de qualitat. Els
trens de la majoria, Rodalies i Regionals”.

La preocupació de CCOO pels
serveis de Rodalies i Regionals
no és nova, i sempre enfocada
des de la reivindicació de la
qualitat en el tren de la majoria,
el tren de la quotidianitat. Cal
recordar que, ja abans de la crisi
actual, CCOO de Catalunya
vàrem efectuar una campanya
per la qualitat del servei de
Rodalies, que vàrem desenvolupar l’any 2006, un dels resultats
de la qual va ser la creació de la
Comissió d’Usuaris de Rodalies
RENFE de Barcelona.
En la darrera crisi, a partir del
20 d’octubre, el nostre treball ha
estat orientat a garantir la seguretat en les obres, la seguretat
dels viatgers, la millora del servei de transport alternatiu i
aconseguir una millora del servei en el futur immediat, que és
la manera en què s’ha de pagar
el deute social que els governs
han contret.
Pel que fa a les accions, hem
valorat sempre que si calia ferles havia de ser en el moment
en què les persones usuàries
tinguessin un respir i donant
suport a una plataforma reivindicativa concreta.
Les dificultats del treball unitari

han endarrerit la publicació del
manifest, centrat en les reivindicacions de la superació de la
situació actual i en el pagament
del deute social, en forma d’un
millor servei ferroviari. Ara hem
de saber aprofitar la potencialitat del manifest i de les organitzacions signatàries, que ja ha
començat a donar els seus fruit
amb la trobada i els compromisos assolits per la Generalitat en
la primera reunió. És evident
que hem iniciat un procés de
negociació que no serà breu,
que volem que concreti millores
i per al qual no descartem futures accions reivindicatives.
TRES MOTIUS PER NO DONAR
SUPORT
Pel que fa a la convocatòria de
manifestació del dia 1 de de-

sembre, CCOO de Catalunya no
li donem suport per tres motius:
a) no hi ha un plantejament reivindicatiu concret pel que fa al
servei de Rodalies i la seva
millora, b) no volem donar
cobertura a una manifestació
els objectius de la qual s’allunyen no ja dels nostres plantejaments, sinó que en gran manera es tracta d’un intent de capitalitzar i instrumentalitzar la
situació actual per a objectius
aliens; c) no hem estat convocats a elaborar ni el manifest ni
la forma de la convocatòria.
Per ampliar informació sobre la
crisi ferroviària a casa nostra i
sobre el paper actiu del sindicat,
podeu consultar el web de
mobilitat de CCOO de Catalunya
www.ccoo.cat/mobilitat.

editorial
Rodalies:
fem memòria
El 29 de novembre va fer un
any que CCOO va iniciar una
campanya que va durar fins al
març del 2007, en què reivindicàvem que Rodalies havia de
ser una prioritat política i econòmica.
En aquells moments, i durant
molt de temps, vam ser una de
les poques veus que es van
alçar en demanda d’una millora
de la xarxa de Rodalies. En
aquells temps, la moda a la
qual es van apuntar totes les
forces vives era només estar
interessat en quan arribaria
l’AVE a Barcelona. Ja en aquells
moments CCOO reclamàvem

que RENFE tenia un deute
social amb tots els que utilitzaven la xarxa de Rodalies per
accedir al seu lloc de treball.
Cal recordar aquests fets, ara
que molts, alguns de forma
oportunista i per interessos
aliens als dels usuaris, semblen agafar la bandera de la
defensa de Rodalies, que fins
fa poc tenien oblidada, i fins i
tot pretenen donar-nos lliçons.
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més.....
CCOO defensa un maquinista de FGC
La Secció Sindical de CCOO dels Ferrocarrils
de la Generalitat (FGC) desmenteix, categòricament, que el maquinista que va detectar
el desplaçament de la paret del túnel del
Gornal el dia 20 d’octubre circulés a més de
deu quilòmetres per hora, com han especulat alguns mitjans de comunicació.
CCOO mostra la seva preocupació pels dubtes que, de forma interessada, ha abocat
CiU en la seva intervenció parlamentària,
però, per sobre de tot, per la repercussió
que ha tingut en alguns mitjans de comunicació, i no està disposada a permetre que
es qüestioni la professionalitat dels treballadors i treballadores de FGC, així com el treball al voltant de la seguretat, peça clau de
la nostra tasca sindical.

El dia 4 de desembre vaga a la
sanitat privada
CCOO i UGT han convocat el proper dimarts,
4 de desembre, una jornada de vaga a la
sanitat privada, atès que les negociacions
del conveni estan en un impasse per la
posició intransigent de les patronals (ACES i
UCH), que pretenen tancar la negociació
amb un increment del 4,5% per al 2007 i
seguir negociant la resta del conveni durant
l’any 2008. Els sindicats han rebutjat la proposta perquè és inferior al que la majoria
dels centres ja han donat a compte del conveni. Amb aquesta proposta hi ha categories
professionals que no arriben a 1.000 €.
CCOO de Catalunya i UGT considerem que la
sanitat privada, que és complementària de
la sanitat pública, no pot tenir unes condicions retributives i laborals tan distants i
precàries respecte al sector públic.

Els treballadors de la Inspecció de
Treball convoquen vagues
Els treballadors i treballadores de la
Inspecció de Treball fan tancades des del
dia 22 en els diferents centres de treball
per reclamar solucions als greus problemes
laborals que pateixen, especialment de
manca de mitjans tècnics i de plantilla insuficient. Aquesta mesura és el pas previ a la
vaga convocada per als propers dies.
Els tancaments que es realitzen a totes les
inspeccions de treball són el pas previ a la
vaga convocada per als propers dies 30 de
novembre, 24 i 31 de gener, i 7 i 14 de
febrer.

Els resultats de les eleccions sindicals
avalen les candidatures de CCOO
CCOO es confirma com la
força sindical majoritària en el
Grup Caixa Catalunya, amb
23 dels 27 representants
escollits entre les 10 empreses filials del Grup. Per la seva
banda, en l’Ajuntament de
Roses el sindicat augmenta
un delegat i queda amb 9, per
2 d’UGT i 3 independents.
A Tecalum, empresa del sector del metall, CCOO es manté
com a única força sindical
amb 9 delegats/ades. El
mateix passa a Sony Oficines,
on el Comitè compta amb 13
membres, tots ells de CCOO, i
també a Still, on CCOO aconsegueix els 5 representants
del Comitè, sent l’única força
sindical des de l’any 1977. A
General Cable Manlleu,
CCOO guanya representació i
passa de 8 a 11 delegats.

Altres resultats d’empreses
del metall: EMTE Girona
(CCOO, 7; UGT, 3), Okeyjet
(CCOO, 9), Inabensa (CCOO,
5), Kone (CCOO, 8; UGT, 1),
Tr a n s f o r m a c i o n e s
Metalúrgicas (CCOO, 6; UGT,
3), Talleres Deis (CCOO, 4;
UGT 1), Robert Bosch
Castellet (CCOO, 11; UGT 10).
En el procés d’eleccions sindicals a Laboratorios Doctor
Esteve hi ha hagut un primer
resultat, que ha donat la victòria a CCOO, amb 13 delegats.
També del sector de químiques i tèxtil tenim Voith
Fabrics, on CCOO renova els 5
membres del Comitè. A
Organon, de Cornellà, el sindicat millora els resultats, i
passa de 2 delegats a 4, per
un de la UGT, mentre a CEDIPSA, CCOO aconsegueix 11

representants. Altres resultats
destacats d’empreses del sector són: Esselte (CCOO, 5),
Grupo Marca - Oficines
Barcelona (CCOO, 5), 3-M
(CCOO, 5) i Grup KAO (CCOO,
20; UGT 7). Finalment, en el
sector de la sanitat també hi
ha hagut resultats importants
per al nostre sindicat. Així,
CCOO ha guanyat les eleccions a Residència les
Violetes
(CCOO,
1),
Residència Sagrada Família
(CCOO, 3), Consorci Clínic
(CCOO, 4; UGT, 1) i Benito
Meni (CCOO, 7; UGT, 6; MC, 4).

Presentació del llibre sobre l’advocat Josep Solé Barberà
L’Avenç i CCOO de Catalunya han organitzat la presentació del llibre
La veu del PSUC: Josep Solé Barberà, advocat, d’Andreu Mayayo.
L’acte tindrà lloc el proper dimarts, 4 de desembre, a les 19 hores, a la
sala d’actes de la seu del sindicat, Via Laietana, 16, planta baixa,
Barcelona. Hi intervindran Joan Coscubiela, secretari general de CCOO
de Catalunya, Andreu Mayayo, autor del llibre, Josep M. Muñoz, editor,
Miquel Roca i Junyent, advocat, i Eulàlia Vintró, professora de la UB.

Medalles President Macià per a gent de CCOO
El Govern de la Generalitat ha aprovat la con-

nats els nostres companys Javier Sánchez

cessió de les Medalles President Macià en la

del Campo, responsable de l’Oficina Electoral

seva edició de 2007, que s’atorguen a perso-

de CCOO de Catalunya, i Ana María Hermoso

nes que s’han distingit per la dedicació, la

Garro, de la direcció de la Federació de

constància i l’esperit d’iniciativa en la seva

Pensionistes i Jubilats de les Terres de

actuació laboral. Enguany han estat guardo-

Lleida, i que havia estat membre de la FSAP.

Llu!ta
obrera digital

3

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

núm 27· dijous 29 de novembre de 2007

CCOO de Catalunya planteja una
forta ofensiva salarial al 2008
CCOO de Catalunya hem analitzat com, en l’actual context de fort creixement econòmic
i de creació de noves ocupacions, amb incorporació massiva de persones immigrants
al mercat de treball, les desigualtats i les condicions de treball precàries tendeixen
a agreujar-se, en la mesura que el creixement de l’ocupació es produeix en sectors
d’activitat de baix valor afegit.

Justament són, en molts casos,
aquests sectors d’activitat,
associats als baixos salaris
estructurals, els sectors d’activitat més inflacionistes, i amb
menor productivitat.
Malgrat que l’evolució dels
salaris en la negociació col·lectiva ha crescut a un ritme mitjà
del 3,6% anual, els salaris perden pes en el repartiment de la
renda nacional. Aquesta situació és l’expressió dels problemes del nostre model de creixement i competitivitat. Els baixos
salaris estructurals són una

expressió fonamental de la
precarietat laboral. A més
d’una situació injusta
socialment per a les persones afectades, els baixos
salaris són un fre en la
modernització de les nostres empreses.
CCOO de Catalunya es
planteja una ofensiva salarial més forta en la negociació col·lectiva de 2008,
basada en:
1. Eradicar els baixos salaris
estructurals: a) negociar l’eradicació, progressiva i planificada,
durant la vigència dels convenis, dels salaris inferiors a
1.000 €.; i b) exigir, per als
salaris propers al salari mínim
interprofessional, un increment
salarial mínim, en l’interval del
8% al 6%, segons sigui la seva
proximitat.
2. Conquerir una millora real i
efectiva del poder adquisitiu
dels salaris. Cal incorporar la
clàusula de revisió salarial en

tots els convenis. La revisió
salarial no és negociable si es
vol garantir el poder adquisitiu
dels salaris. Plantejar increments salarials inicials majors a
la previsió oficial i irreal d’inflació del Govern.
3. Els convenis col·lectius han
de superar la negociació salarial nominal i avançar en la
negociació del conjunt salarial.
4. Corregir les desigualtats
salarials. Establir el principi d’igual retribució per a feines d’igual valor, i eliminar tant discriminacions per raó del gènere o
derivades de la data d’ingrés en
l’empresa, com de l’edat o de
l’origen de la persona treballadora.
5. Establir un fort creixement
del salari mínim interprofessional. El nostre objectiu és que el
SMI tingui un creixement del
8% entre 2009 i 2012, fins a
arribar, també, als 1.000 €, i
complir el que estableix la Carta
Social Europea.

L’acte de reconeixement a l’afiliació, de gom a gom
Finalment, el 17 de novembre,
va tenir lloc a Mataró l’acte de
reconeixement als afiliats i les
afiliades amb més de 25 anys
d’antiguitat, i la benvinguda a
nous afiliats. A l’acte van assistir unes 500 persones, molt per
sobre de les previsions, que
van gaudir de moments emotius i especials com el lliurament del carnet solidari de

CCOO de Catalunya al president
de la CUT de Colòmbia, Carlos
Rodríguez, i al col·lectiu d’histo-

riadors, en la persona de Carme
Molinero, així com el reconeixement especial a la CGIL italiana
en la persona de Gianni
Bombaci.
Molt destacable ha estat la
feina feta per la gent de la Unió
Intercomarcal
del Vallès
Oriental – Maresme, que ha
posat el llistó molt alt per a properes edicions.

Es garanteix en el futur el poder
adquisitiu de l’indicador de
rendes de suficiència
L’indicador de rendes de suficiència de
Catalunya (IRSC) és l’índex propi de
Catalunya que, com ho fa l’IPREM a escala
estatal, determina l’accés a determinats
serveis, prestacions o ajuts públics i té
efectes sobre els serveis socials sotmesos
a copagament de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Es
va crear per acord entre el Govern i els sindicats CCOO i UGT al maig de 2006.
La Comissió de Seguiment de l’Acord de
creació de l’IRSC ha fixat un mètode de càlcul de revalorització anual de l’indicador,
que comptabilitza tant l’increment previst
de l’IPC com la desviació de preus acumulada. D’aquesta manera, per a l’any 2008
l’increment serà del 2,4% (2% corresponent a l’IPC previst per al 2008 i 0,4% de
desviació de preus acumulada).

Aturades en ADIF
Després de diversos mesos d’infructuoses
negociacions i maniobres dilatòries per
part de l’empresa, CCOO, UGT i CGT, convoquen jornades d’aturades en ADIF els
dies 1, 2, 6, 8 i 9 de desembre
Aquestes aturades han estat planificades
en dissabtes, diumenges i festius per causar les menors molèsties a la ciutadania.
Les reivindicacions es dirigeixen a aconseguir acords sòlids d’ingressos de personal
que assegurin una plantilla suficient per
garantir una activitat ferroviària de qualitat
i eficàcia, a posar fi a la política de tancament de dependències i externalitzacions
basades en les contractacions de treballadors en precari, i a aconseguir millores
en les condicions de treball summament
deteriorades per la insostenible manca de
personal .

Manifestació d’empleats públics
l’11 de desembre
La Federació de Serveis i Administracions
Públiques de CCOO ha convocat una manifestació el proper 11 de desembre per
reclamar millores en les condicions laborals
dels empleats públics. CCOO ha criticat la
paràlisi de la Conselleria de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat
en el desenvolupament de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, en la Llei de funció pública
catalana, que preveu millores en les condicions laborals dels treballadors públics. Els
punts principals que s’han de regular són
les funcions de la plantilla de
l’Administració pública, potenciar la carrera
professional, adequar el sistema retributiu i
les millores en els temes de conciliació
familiar i salut laboral. CCOO també ha criticat la resistència del Ministeri de Treball i el
d’Economia i Hisenda a complir el que diu
l’Estatut bàsic en relació amb la jubilació
parcial dels empleats públics.
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Jornades de reflexió. Barcelona, 14 i 15 de desembre de 2007

Dones immigrades: treball i sindicat
La presència creixent de dones entre la població
estrangera resident a Catalunya comporta, en primer
lloc, la necessitat de replantejar-se una visió del fet
migratori com una situació exclusivament masculina, o
en la qual les dones tenen un paper secundari, en
general com a dones reagrupades pels seus cònjuges.
Les dades estadístiques confirmen que les dones ocupen un lloc determinant ?i en alguns casos, majoritari?
en el conjunt de residents estrangers a Catalunya, i ho
fan com a protagonistes exclusives, amb un projecte
migratori propi. En aquest sentit, les dades recollides
en la memòria de l’any 2006 del Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de
Catalunya mostren que el 54% de les 21.300 persones
usuàries del servei d’assessorament legal eren dones.
I també que aquest percentatge s’incrementava notòriament en funció del país de procedència: 84,61% en
el cas de Rússia, 65,54% per Bolívia, 64,65% per

Equador o 63,19% per Colòmbia, entre altres.
La realitat laboral d’aquestes dones és que s’incorporen a sectors productius amb una elevada precarietat i
desregulació (servei domèstic, cura de persones,
comerç, hostaleria...), que se suma molt sovint a una
situació administrativa irregular, cosa que comporta el
risc de patir en molt major mesura discriminacions en
el centre de treball, a rebre un menor salari o a ocuparse en les feines més penoses.
L’objectiu d’aquestes jornades és, en primer lloc, donar
a conèixer aquesta situació de precarietat i de discriminació que pateixen aquestes treballadores en
aquests sectors de producció, però, molt especialment,
en el servei domèstic i la cura de persones dependents, per ser aquests dos dels àmbits laborals que
ocupen un major nombre de dones estrangeres. Però
també són els àmbits on volem mostrar el treball que
des del sindicat es fa per lluitar contra aquesta situa-

ció laboral, és a dir, volem que les jornades també serveixin per plantejar una actuació coherent d’acció sindical per dignificar aquest sector productiu.
Aquestes jornades de reflexió estan organitzades per la
Secretaria d’Immigració de CCOO de Catalunya, amb la
col·laboració de la Secretaria de la Dona, la Federació
d’Activitats Diverses i la Federació de TRADE de CCOO
de Catalunya.

Programa
Divendres, 14 de desembre de 2007

Dissabte, 15 de desembre de 2007

Matí

Matí

9h
Recepció de participants i lliurament de materials

10-12 h
Experiències de treball sindical: Pilar Rato, FECOTH de la CS de CCOO
d’Espanya; Paulina Cardona, afiliada de CCOO del País Valencià; Claudet Alves
de Oliveira, presidenta del Comitè d’Empresa de l’Hotel Rambla, i Palmira Malla,
responsable d’Immigració de la Federació d’Activitats Diverses de CCOO
d’Espanya. Modera: Juan Manuel Tapia, responsable de Negociació Col·lectiva
de CCOO de Catalunya

9.30–10.30 h
Obertura de les jornades, a càrrec de: Oriol Amorós, secretari per a la
Immigració de la Generalitat de Catalunya; Mar Serna, consellera de Treball de
la Generalitat de Catalunya; Julio Ruiz, secretari d’Immigració de CCOO
d’Espanya, i de Joan Coscubiela, secretari general de CCOO de Catalunya.
Modera: Ghassan Saliba, secretari d’Immigració de CCOO de Catalunya.
10.30–11 h - Pausa
11-13.30 h
Conferència inaugural: Les dinàmiques de la internacionalització del treball de
cura i les seves conseqüències: les dones immigrades i el servei domèstic, a
càrrec de Sònia Parella, professora del Departament de Sociologia de la Facultat
de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Modera: Núria Alcalà, responsable d’Immigració i Dona de CCOO de Vallès
Occidental.

12-12.15 - Descans
12.15–13.45 h
Taula rodona: Per la dignificació del sector del servei domèstic. Hi participen:
Salvador Álvarez, director general de Relacions Laborals del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya; Pascual Sánchez, secretari de la
Federació d’Activitats Diverses de CCOO de Catalunya; Jordi Gutiérrez, secretari general de la Federació de TRADE de CCOO de Catalunya; José Hallado, de la
patronal PIMEC; Xavier Ibars, de Foment del Treball, i Ghassan Saliba, secretari
d’Immigració de CCOO de Catalunya. Modera: Rosa Bofill, secretària de la Dona
de CCOO de Catalunya

13.30-16 h - Dinar

13.45-14 h - Cloenda

Tarda

En el marc de les jornades també es podrà visitar l’exposició “Busco feina.
Immigració i món laboral” (www.ccoo.cat/buscofeina), elaborada per les secretaries de Formació i Cultura i d’Immigració, de CCOO de Catalunya.

16-18 h
Les dones i el marc legal d’estrangeria, a càrrec de María Helena Bedoya,
assessora legal del CITE de CCOO de Catalunya. Modera: Imma Romeo, secretària de Polítiques d’Igualtat de la UI de CCOO de les Terres de Lleida.
18-18.30 h
Presentació del llibre de lectura fàcil: El nou món de la Sandy, a càrrec de
Fina Niubó, autora del llibre; d’una persona en representació de la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i de Rosa Sans, secretària de
Formació Sindical i Cultura. Modera: Carles Bertran, coordinador del CITE de
CCOO de Catalunya

Lloc: Sala d’actes de CCOO de Catalunya, Via Laietana,16, 08003 – Barcelona
Inscripció:
Si voleu participar en les jornades, podeu fer la vostra inscripció al telèfon 93 481 27
20 o per mitjà d’un correu electrònic, amb les vostres dades personals, a
cite@ccoo.cat. Atès que el dinar del divendres està inclòs en la inscripció, per motius
organitzatius us preguem que feu la vostra inscripció com més aviat millor i que ens
digueu si us quedareu a dinar.
Aquestes jornades compten amb el suport de la Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Treball i Afers Socials.

