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La inflació escala fins al 5% mentre l’atur augmenta un
27% en un any

CCOO de Catalunya exigeix mesures
contundents en la lluita contra l’atur
i la inflació
L’índex de preus de consum
(IPC) ha pujat al mes de juny 6
dècimes al conjunt de l’Estat,
fins a arribar a un 5% interanual. Aquesta elevada inflació
castiga greument les economies familiars més febles, fet
que comporta una reducció del
consum i que provoca un increment del procés de desacceleració econòmica i del creixement de l’atur. A CCOO defensem el manteniment del poder
adquisitiu dels salaris –que en
cap cas són responsables d’aquesta situació- davant l’evolució de la inflació. Per això, cal
establir clàusules de revisió
salarial en tots els convenis,
increments inicials superiors a
les previsions oficials d’inflació
–que han demostrat no tenir
credibilitat—, i increments
entre el 5,1% (increment de
l’SMI) i el 8% per als sectors
amb salaris inferiors als 1.000

euros mensuals. Així mateix
demanem al Govern que actuï
sobre les causes de la inflació
estructural, i exigim un canvi en
la política fiscal, derivant cap a
una pressió fiscal més eficient
sobre les rendes més altes i les
empreses especuladores.
311.422 ATURATS
També el mes de juny ha portat
un altre indicador preocupant:
l’atur ha crescut a Catalunya un
26,9% en un any, fins a arribar
a les 311.422 persones registrades a les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya com a
aturades, 65.932 més que fa un
any i 6.175 més que el mes
anterior (+2%). Pel que fa a
contractació, les dades del mes
de juny, que es recuperen lleugerament respecte a les del
maig, mostren un decreixement
interanual de gairebé l’11%

(27.673 contractes menys respecte a juny de 2007), incidint
especialment en els contractes
temporals (24.018 menys que
l’any passat). CCOO considerem
que és necessari un canvi de
model de competitivitat tot sostenint empreses i sectors que
apostin per la producció de
valor afegit i no pels que competeixen amb baixos costos i
precarietat. També cal que el
Govern posi en marxa polítiques
d’ocupació més actives i eficients i el reforç de la xarxa de
protecció social cap a les persones amb més dificultats.

CCOO, per la connexió dels tramvies
de Barcelona per la Diagonal
El Departament de Mobilitat de CCOO de Catalunya ha reclamat a
l’Ajuntament de Barcelona, un cop més, la connexió en superfície,
per l’avinguda Diagonal, de les dues línies de tramvia.
Per estar al corrent de totes les notícies generades pel Departament, podeu accedir al butlletí electrònic
infoMobilitat http://www.ccoo.cat/aspnet/revista.aspx?col=INFOMOBILITAT&contexto=mobilitat o
subscriure-us enviant un correu electrònic a mobilitat@ccoo.cat.

editorial
Cap a on va
Europa?
Sembla que Europa darrerament
no acaba de funcionar. Primer va
fracassar la Constitució. Ara el
Tractat de Lisboa s’ha entrebancat a Irlanda. Nosaltres, que no
som euroescèptics i que sempre
hem donat suport a tot el que
signifiqui impulsar una major
unió política i social de la UE,
hem de manifestar la nostra preocupació. L’actual situació mereix
una reflexió crítica. La Unió
Europea només avançarà si recupera l’objectiu dels “pares funda-

dors” i no es queda en la realitat
de simple espai de mercat.
És molt difícil intentar engrescar
la ciutadania i els treballadors i
treballadores amb una Europa
que presenta la seva cara més
fosca, amb directives com la del
temps de treball –que pretén
ampliar la jornada a 65 hores
setmanals– o la directiva de la
vergonya, sobre el tractament
discriminatori i repressiu del fet
migratori.
CCOO de Catalunya i el sindicalisme europeu, que sempre hem
defensat un procés avançat en la
construcció de més Europa, hem
de dir seriosament que els polítics haurien de reflexionar i veure
que estan donant passos en una
direcció errònia i perillosa.
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més.....
Celebrat el 10è Congrés de la
Federació d’Ensenyament
La Federació d’Ensenyament de CCOO de
Catalunya ha celebrat a Terrassa, sota el
lema “Trans Formem!”, el seu 10è Congrés
dels dies 1 i 2 de juliol de 2008.
Més de 200 delegats i delegades, en
representació dels més d’onze mil afiliats
de Catalunya, han debatut les ponències i
han definit les estratègies sindicals per als
propers quatre anys.
La Federació ha engegat una renovació
important de la seva executiva, i Montse
Ros ha estat escollida secretària general.
L’objectiu és plantejar propostes reivindicatives i organitzatives que permetin
afrontar els reptes laborals i socials de l’educació del segle XXI a Catalunya.

CCOO es mobilitza a l’Ajuntament de
Sabadell
Els delegats i delegades de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Sabadell
s’han mobilitzat per denunciar la conducta
antisindical del tinent d’alcalde de Serveis
Centrals, Joan Manau, respecte a la negociació del conveni.
A ulls de CCOO, Manau ha tingut una actitud poc democràtica i fins i tot discriminatòria, perquè ha signat acords importants
sense comptar amb el sindicat majoritari a
l’Ajuntament sabadellenc. En aquesta línia,
durant el plenari de juny va haver-hi una
concentració per expressar aquest malestar i per evitar més retallades de drets.

CCOO no signa el preacord del Conveni
d’Hostaleria
CCCOO no ha signat el preacord a què van
arribat UGT i la Patronal del sector sobre el
Conveni d’Hostaleria, tot i que aquesta
decisió es debatrà i analitzarà en les
assemblees de treballadors. CCOO lamenta
que no s’hagi avançat en l’objectiu de
reduir les diferències en les taules salarials
amb salaris inferiors als de Barcelona, ni
en l’establiment d’un salari base no inferior als 1.000 euros en les cinc taules
salarials i per a totes les categories, ni en
temes de conciliació, entre d’altres.

Per justificar retallades en drets fonamentals de la immigració

CCOO de Catalunya discrepa del ministre
Corbacho sobre les dades de reagrupament
familiar dels immigrants
El ministre de Treball i
Immigració,
Celestino
Corbacho, pretén posar més
límits al reagrupament familiar de les persones immigrades, excloent-ne els ascendents. CCOO considera que
les dades que va donar el
ministre no s’ajusten a la
realitat, ja que, per exemple,
les persones reagrupades,
per llei, no poden reagrupar
més familiars, com insinuava
Corbacho. D’altra banda, no
es pot posar com a exemple
de l’augment de reagrupaments les dades –excepcionals– de l’any 2007, quan
totes les persones regularitzades el 2005 complien els 2
anys necessaris per al reagrupament.
CCOO
de
Catalunya considera equivo-

cat i perillós el discurs del
ministre sobre la càrrega que
provoca el reagrupament
familiar sobre la sanitat i l’educació, i creu que el Govern
hauria d’insistir en el foment
de mesures d’integració i
estabilitat de les persones
immigrades. Cal recordar

que viure en família és un
dret reconegut per la carta
de Drets Humans, la
Convenció de Roma i els articles 18 i 32 de la Constitució
espanyola. El nostre mercat
de treball necessita persones
amb igualtat de drets i obligacions laborals i socials.

El PSC presenta la ponència marc del
seu proper congrés
El passat 30 de juny representants del Partit Socialista
de Catalunya (PSC) van venir
a la seu de CCOO a Barcelona
per presentar la ponència
marc del seu 11è Congrés,
que se celebrarà a finals de
juliol.
Per part del PSC hi havia el
secretari d’Economia del par-

tit i conseller de la Generalitat,
Antoni Castells, el viceprimer
secretari i portaveu del PSC,

Miquel Iceta, i el portaveu
adjunt del grup SocialistesCpC al Parlament, Joan
Ferran, que van ser rebuts a
CCOO pel secretari general,
Joan Coscubiela, el de
Recursos i Serveis, Joan
Carles Gallego, i el de Salut,
Ambient i Treball, Llorenç
Serrano.
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S’aprova la revisió de l’Acord estratègic

Govern de la Generalitat, sindicats –entre ells, CCOO de
Catalunya– i organitzacions
empresarials han aprovat la
revisió i l’impuls de l’Acord
estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 2008-2011. El nou
Acord estratègic s’estructura
en 7 grans blocs, 22 línies i
102 mesures i posa l’accent
en una sèrie d’àmbits on és
prioritari dur a terme actuacions que ajudin a transformar
el model de competitivitat de
l’economia catalana.

PRIORITAT D’ACTUACIÓ
De les 22 línies, 8 han estat considerades prioritàries per part
del Consell d’Institucions.
Aquestes línies són: Innovació i
transferència
tecnològica;
Formació professional; Èxit
escolar; Anglès; Infraestructures
estratègiques; Regulació, competència, simplificació administrativa i contractació pública; Ús
racional i de qualitat dels recursos (activitat econòmica i medi
ambient), i Immigració i mercat
laboral.
El text de l’Acord incorpora
indicadors per a l’avaluació del

compliment de cada mesura i
la corresponent previsió pressupostària. A més, l’òrgan
màxim de seguiment, el Consell
d’Institucions –format pels
màxims representants de les
entitats signants de l’Acord–,
es reunirà com a mínim un cop
l’any per avaluar l’execució de
les mesures. L’Acord proposa
actuacions a llarg termini, que
pretenen incidir en la millora
estructural de l’economia catalana, actuant sobre els factors
que condicionen la productivitat, des de les Infraestructures
fins al capital humà, la qualitat
de l’ocupació o la innovació.
IMPULS MODEST
Joan Coscubiela, secretari
general de CCOO de Catalunya,
ha definit com a modest aquest
impuls, en un moment difícil
per a la nostra economia, i ha
destacat el repte que significa,
especialment per al Govern
català, tirar endavant aquestes
mesures, i ha assenyalat que
d’aquí a un any s’ha de fer
balanç del seu compliment.

Presentat per CCOO de Catalunya, UGT i la patronal AEISC

Primer Conveni d’Acció Social de Catalunya
El dimarts 15 de juliol s’ha presentat a Barcelona el primer
Conveni d’Acció Social que es fa
a Catalunya. L’acord ha estat
subscrit pels sindicats CCOO i
UGT i la patronal del sector,
l’Associació Empresarial de la
Iniciativa Social de Catalunya
(AEISC).
Regeix els professionals de l’acció social amb infants, joves,
famílies i d'altres en situació de
risc, i té una vigència de dos
anys: 2008 i 2009. Es va signar
el dia 14 de gener per part de
l'AEISC, CCOO i UGT, després de
dos llargs anys de negocia-

cions, i va sortir publicat al
DOGC el 19 de maig passat. Cal
destacar que arriba en un
moment oportú: el del desplegament de la Llei de la
Dependència i de la nova Llei de
Serveis Socials de Catalunya.
El conveni arriba després d’una
llarga negociació, permetent
introduir nous conceptes en les
negociacions col·lectives, com
és el cas dels serveis de cicle
continuat; alhora, s’han inclòs
elements com la jornada en
còmput anual, les hores incidentals, les modalitats de contractació, etc. D’altra banda,

també atén nous reptes sociolaborals, prestant atenció a l’assetjament sexual i moral, a les
mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere o
als temes de Seguretat, Higiene
i Malalties professionals, especialment als que fan referència a
la prevenció de riscos laborals.
S’ha aconseguit el primer gran
repte, tenir un conveni, però ara
cal continuar treballant per a
què sigui conegut per totes les
administracions i s’apliqui
arreu, i d’aquesta manera continuar avançant en la dignificació
necessària del sector.

Nova edició
dels
Papers Sindicals
El Servei
Lingüístic
informa
que ja
teniu
a
l’abast
una nova edició
dels Papers Sindicals, en
aquesta ocasió en un format
molt més pràctic per a qui
habitualment redacta tot tipus
de documents sindicals. Si fins
ara només era possible consultar els models de documents en format PDF, ara
també els podreu descarregar
per treballar-hi al damunt i ferlos servir de plantilla.
Sens dubte, aquesta nova versió en RTF és una eina molt
més accessible i útil per a l’elaboració de sol·licituds, comunicats, actes, notificacions,
denúncies, invitacions, convocatòries, etc.
Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç:
http://ias.ccoo.cat/portal/page
/portal/SL/Papers%20sindicals
o bé entrant a la pàgina del
servei, www.ccoo.cat/sl, i
accedint a l’apartat ‘Taller de
papers sindicals en línia”, versió “papers sindicals RTF”.
A més, des d’aquest mes, la
pàgina web del Servei també
incorpora altres novetats i
actualitzacions: el nou llibre de
Lectura Fàcil, nous enllaços
més accessibles i nous recursos més pràctics per a la consulta i la redacció de documents.
No dubteu a visitar-la!
www.ccoo.cat/sl

