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Plantem cara a la crisi!
Aquest 12 de desembre, plantem cara a la crisi!
Tots i totes a Madrid.
Apunta-t’hi trucant al 93 481 28 51 o enviant un
correu a totsitotesamadrid@ccoo.cat
I el 3 de desembre, manifestació a Barcelona
> Davant el bloqueig patronal a la negociació dels convenis col·lectius i el diàleg social
> Davant els abusos d'empresaris que tracten d’aprofitar
la crisi per destruir ocupació i retallar els drets dels treballadors i treballadores
> Davant els intents de la patronal d’imposar l’acomiadament lliure
> Per una acció decidida i real dels governs per tal de dinamitzar els sectors econòmics i el consum

editorial
La patronal
mou fitxa
La patronal CEOE ha aprovat per
unanimitat la signatura de l’acord
per desbloquejar la negociació
col·lectiva del 2009.
Aquesta és una bona notícia perquè
representa un canvi en el discurs de
la patronal que fins ara només parlava de retallada de costos laborals i
de cotitzacions com a fórmules per
sortir de la crisi, i ara torna a donar
valor al diàleg social i a la negociació col·lectiva.
Però aquest acord no deixa de ser
una declaració d’intencions que no
obliga les organitzacions patronals
signants de convenis i, per tant, caldrà continuar empenyent perquè el
desbloqueig dels convenis sigui una
realitat.
És evident que sense la fermesa de
CCOO aquest escenari no hauria

> Per garantir la protecció social de les persones que han
perdut el lloc de treball

Perquè la crisi no l’hem de pagar els treballadors i treballadores!

12 de desembre - Manifestació a Madrid
12 h - Atocha
3 de desembre - Manifestació a Barcelona
18 h - Ronda de Sant Pere

manifest a la pàgina 5

estat possible. Per això no hem d’abaixar la guàrdia i cal que preparem
les mobilitzacions de Barcelona i
Madrid perquè siguin un èxit de participació.
Un cop més es demostra que si no
volem sortir de la crisi amb pèrdua
de drets cal demostrar a la patronal i
al Govern la nostra força participant
tots i totes a les manifestacions del
3 i el 12 de desembre.
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més.....
CCOO reclama un pla de reindustrialització per les Terres de l’Ebre
Milers de persones es van manifestar a
Tortosa contra l’anunciat tancament de
Lear de Roquetes que deixarà al carrer
520 treballadors i treballadores. Aquesta
decisió és un cop molt dur per a les
Terres de l’Ebre, que veuran la seva economia molt afectada amb la marxa d’un
dels seus motors industrials. Aquest tancament representa per aquest territori el
mateix que si tanquessin Seat i Nissan
juntes. Els sindicats han reclamat a la
Generalitat un pla de reindustrialització
urgent per a les Terres de l’Ebre.

Continua el degoteig
d’acomiadaments a Catalunya
Continua el degoteig d’acomiadaments a
les empreses catalanes i el tancament
d’algunes d’aquestes empreses. En les
darreres setmanes hem conegut les
intencions de Calsonic de Santa
Margarida i els Monjos, amb l’anunci de
120 acomiadaments; d’IPT de Girona, on
també s’ha començat a acomiadar gent;
de Temoinsa de Granollers, amb molts
dubtes sobre el seu futur i la manca de
cobrament de les nòmines; de Leventon,
empresa de material hospitalari, que
aprofita la crisi per acomiadar 12 treballadores, o l’anunci de tancament de la
planta de Leoni Furas a Piera i la reducció de plantilla a Torà de Lleida. També
hem conegut el tancament d’Accensi de
Vilassar de Mar, o del que quedava
d’Aismalibar a Montcada i Reixac.
Finalment, també Derbi ha anunciat un
ERO temporal, alhora que CCOO ha reclamat un pla industrial de viabilitat per a
l’empresa.

Acte de reconeixement a l’afiliació
de CCOO de Catalunya
El proper dissabte 28 de novembre,
CCOO de Catalunya tornarà a fer l’acte
anual de reconeixement als afiliats i afiliades amb més de 25 anys d’antiguitat a
la nostra organització. A més, també es
donarà la benvinguda als nous companys
i companyes recentment afiliats, i es lliurarà el cinquè carnet solidari de CCOO de
Catalunya a l’exfiscal d’Anticorrupció
Carlos Jiménez Villarejo i la Comissió
Cívica per la Recuperació de la Memòria
Històrica Antifranquista de Terrassa.
L’acte tindrà lloc a Terrassa, a l’Auditori
del Centre Cultural de Caixa Terrassa.
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Realitzat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindical

Un estudi de CCOO de Catalunya constata
que a Espanya es paguen menys impostos
que a Europa
El Centre d’Estudis i Recerca
Sindicals de CCOO de Catalunya
ha elaborat un estudi sobre política fiscal comparada amb els països europeus de referència, en
què es constata que a Espanya hi
ha un sistema fiscal que descansa en bona mesura en les rendes
del treball, on molts empresaris i
professionals tributen com si fossin mileuristes i on el frau fiscal
adquireix una enorme dimensió.
L’informe demostra que hi ha una
pressió fiscal menor i que es
paguen menys impostos que a la
resta d’Europa. Concretament, la
recaptació d’impostos per càpita
a Espanya és un 26,5% inferior.
Això s’expressa especialment en
les rendes altes del treball i en les
rendes del capital que tributen en
l’IRPF.
Per contra, Espanya està molt per
sota pel que fa a despesa en protecció social amb relació a
Europa. Si ens fixem en la UE dels
15 amb relació al producte interior brut, la despesa és del
27,5%, mentre que a Espanya no
arriba al 21% i a Catalunya encara és inferior. És lamentable que
no s’hagin aprofitat els anys de
més creixement econòmic per
convergir amb Europa en despesa
social dedicada a l’educació, la
sanitat o els serveis socials.
L’informe del CERES deixa clar
que la política fiscal seguida per
tots els governs amb més o
menys intensitat ha estat la
mateixa, és a dir, s’han introduït
rebaixes fiscals en impostos
directes que graven les rendes i
els patrimonis, i s’han augmentat

els impostos indirectes
que paguem tots els ciutadans mitjançant el consum, independentment
del nostre nivell de renda.
I això porta al fet que el
nostre sistema fiscal sigui
cada cop més regressiu i
que perdi progressivitat i
suficiència.
Propostes de CCOO
Aquestes dades comparades per CCOO demostren que fan
falta més ingressos per dur a
terme polítiques públiques que
permetin fer front a la crisi incentivant l’activitat econòmica i augmentant la protecció de les persones que han perdut la feina. Per
això no estem d’acord amb les
mesures fiscals introduïdes en els
pressuposts generals de l’Estat,
que no responen a la necessitat
d’incrementar la fiscalitat dels
que més tenen i més guanyen. Tot
el contrari, l’esforç més gran
recau, com sempre, sobre els treballadors i les treballadores.
Per equiparar-nos a la mitjana
europea caldria que les rendes
del capital tributessin al voltant
del 25%, amb la introducció d’elements de progressivitat i la revisió clara de la tributació i el control sobre les SICAV, societats que
gestionen els grans patrimonis
que només tributen l’1%. El tipus
màxim de l’IRPF s’hauria d’incrementar fins a un 47%, i encara
que és cert que els tipus impositius de l’IVA són actualment més
baixos a Espanya que a Europa,

ara no és el moment de gravar el
consum amb una pujada que
afecta més a les persones que
tenen una renda més baixa. CCOO
reclama la introducció d’un nou
tipus d’IVA del 20% que gravi els
productes de luxe.
A Catalunya i a Espanya s’ha de
fer un debat global sobre la política fiscal, en què es discuteixin les
necessitats socials i els recursos
públics necessaris per atendreles. Cal gravar les rendes més
altes i els guanys del capital, que
paguin més els que més tenen, i
deixar les cotitzacions socials tal
com estan, ja que en general són
superiors a altres països europeus i la seva reducció tindria un
impacte negatiu sobre el nostre
sistema de pensions.
Cal lluitar contra el frau fiscal,
endurir sancions i amb penes
més severes per als defraudadors, i cal evitar rebaixes fiscals
com la supressió d’impostos com
ara el de successions o donacions, que suposaria per
Catalunya deixar d’ingressar mil
milions d’euros per polítiques
socials.
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CCOO alerta que la destrucció d’ocupació a
Catalunya continua molt per sobre del conjunt de
l’estat espanyol
El mes d’octubre es va tancar amb
una xifra de 543.603 persones
registrades com a aturades a les
oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya, la qual cosa suposa un
increment interanual del 43,8%
(165.604 aturats i aturades més).
En l’àmbit estatal, cal destacar que
l’augment de l’atur ha estat de 8,7
punts percentuals per sota de l’increment del nostre país. Respecte
de les xifres del mes anterior la
situació continua sent prou negativa, amb un increment del 2,3% de
les persones aturades, 0,4 punts
percentuals per sota de la mitjana
espanyola.
El sector que més incrementa l’atur
continua sent la construcció, amb
un creixement interanual d’un
72,4% (39.529 persones aturades
més), seguit dels serveis, amb un
augment d’un 41,6% (92.429 aturats i aturades més). Lleida continua
sent la província que més incrementa interanualment el nombre de
persones en situació d’atur, concretament en un 50,6%.

Per sexes, els homes continuen
sent el col·lectiu majoritari en el
registre d’atur català, amb un
53,2%, davant un 46,8% de dones,
a causa de la destrucció d’ocupació
que encara experimenta el sector
de la construcció. L’atur masculí
continua incrementant-se força per
sobre de l’atur femení, amb 99.505
homes més respecte l’any anterior
(52,5%), mentre que les dones ho
fan en un 35,1% (66.099 dones
més).
La destrucció d’ocupació també
continua afectant les persones
immigrades. L’atur registrat d’aquest col·lectiu ha experimentat un
increment del 61,7% entre els
mesos d’octubre de 2008 i 2009,
percentatge que es tradueix en
44.093 persones immigrants més.
LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA, A
LA BAIXA
Les dades de contractació publicades pel mes d’octubre continuen
reflectint la tendència que experimenta Catalunya a la disminució del
total de contractes (-14,4%). Aquest

decreixement és molt més intens en
els contractes indefinits, que experimenten una reducció interanual
del -34,3%.
En aquest escenari, CCOO de
Catalunya considera necessari exigir que el Govern posi en marxa les
mesures de caràcter urgent per
reactivar l’economia i per crear
ocupació, reclamar que la
Generalitat posi en marxa la Renda
Garantida de Ciutadania, que garanteixi una prestació econòmica a les
persones que no tenen ingressos,
que es garanteixi la protecció social
a les persones aturades, especialment les que han esgotat les seves
prestacions, i denunciar l’actitud de
la patronal, que intenta aprofitar la
crisi per retallar drets laborals,
posant en perill el diàleg social.

Barcelona acull un acte del sindicalisme internacional
per reclamar una transició justa davant el canvi climàtic

L’Ajuntament de Barcelona va acollir un acte del sindicalisme internacional en el marc de la Conferència

del clima 2009, que va tenir lloc a la
ciutat comtal durant la setmana del
2 al 6 de novembre. En aquest acte,
organitzat per la Confederació
Sindical Internacional, hi van participar personalitats del món sindical
i institucional, entre els quals destaquem els secretaris generals de
CCOO i UGT, Ignacio Fernández Toxo
i Cándido Méndez, el secretari
general de la CSI, Guy Ryder, i la

ministra de Medi Ambient, Elena
Espinosa, entre d’altres.
L’acte va ser el punt de partida de la
campanya de la CSI per una transició justa davant el canvi climàtic,
que compta amb un manifest amb
l’objectiu que els líders mundials,
que es reuniran a Copenhaguen a
mitjan desembre en la Cimera del
Clima, tinguin en compte les
demandes dels treballadors.

Homenatge als 30 anys de la novel·la Los mares
del sur, de Vázquez Montalbán
Enguany fa trenta anys que Manolo
Vázquez Montalbán va guanyar el
premi Planeta amb la novel·la Los
mares del sur, obra en la qual apareix significativament el nostre sindicat. CCOO vol retre homenatge a
aquesta novel·la i al seu autor, dissortadament desaparegut fa cinc

anys,
estretament vinculat a
Comissions Obreres des dels seus
inicis. I ho farà amb un acte que tindrà lloc el proper 25 de novembre,
a partir de les 18.30 hores a la sala
d’actes de la seu central del sindicat a Barcelona. L’acte serà conduït
per Paco Camarasa, de la llibreria

Negra i Criminal de Barcelona, i
comptarà amb la participació
d’Anna Sallés, professora d’Història
Contemporània de la UAB; Ignasi
Riera, escriptor; Sergi Beser; catedràtic de Literatura de la UAB, i Joan
Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya.

Renfe apuja a traïció les tarifes
dels regionals
CCOO de Catalunya ha rebut amb sorpresa i
com una traïció la pujada de tarifes a la
línia regional de Renfe Barcelona-Cerbère;
una pujada d’entre el 17 i el 19%, fet que
aquest sindicat considera inacceptable.
Sobretot quan en la mateixa setmana es va
constituir el Comitè de clients de mitjana
distància de Catalunya i no es va informar
d’aquesta decisió. CCOO critica que aquesta
pujada s’hagi fet sense cap modificació de
les condicions del viatge, ni més freqüència, ni disminució del temps del trajecte, ni
tarifa integrada.
Paral·lelament, CCOO també va criticar la
direcció de Ferrocarrils de la Generalitat per
anunciar un increment del servei de l’itinerari de Barcelona-Vallès, quan això no és
veritat. La realitat és que FGC ha reduït un
20% de trens en diversos moments del dia
i un 33% en dies festius.

Noves jornades de vaga en el
transport de viatgers per carretera
L’actitud xulesca i antisocial de la patronal
del sector de transport de viatgers per
carretera de la província de Barcelona de
negar-se a negociar i no assistir a la
mediació convocada per la Conselleria de
Treball, va portar els sindicats a convocar
novament dues jornades de vaga en el sector, el dijous i el divendres passats. CCOO
lamenta l’actitud de la patronal, que ha
mostrat un total menyspreu envers els treballadors i treballadores i, fins i tot, envers
la mateixa administració catalana.

Un informe de CCOO argumenta
els beneficis del tramvia per la
Diagonal
CCOO de Catalunya ha presentat un informe en què recull les propostes pel pas del
tramvia per la Diagonal de Barcelona i
explica els seus beneficis. En resum, l’aportació del tramvia a la nostra xarxa de transport públic contribueix a la reducció dels
problemes relacionats amb la circulació, la
contaminació ambiental i acústica, l’accidentalitat i, en definitiva, l’accessibilitat a
Barcelona, alhora que harmonitza el passat
i el present de la ciutat. Les enquestes als
usuaris demostren l’alt grau de satisfacció
amb el tramvia, tant amb les seves
instal·lacions i vehicles com amb els seus
serveis, i com s’ha convertit en un mitjà de
transport eficient i molt ben valorat per la
ciutadania. L’assignatura pendent era la
unió del Trambaix i el Trambesòs per la
Diagonal. Amb aquest enllaç el tramvia
podrà fer la funció de metro en superfície
de forma òptima.
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25 de novembre de 2009

Dia internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones
Manifest
Des de CCOO i UGT de Catalunya, davant la commemoració d’un nou 25 de
novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les
dones, expressem el nostre rebuig davant totes les manifestacions de violència contra les dones i reiterem el nostre compromís en la lluita per eradicar aquesta xacra social.
Ara més que mai és necessari visualitzar la violència contra les dones i definir el problema per tal que tothom tingui clar que la violència masclista pot
prendre múltiples formes i es pot donar en tots els espais més enllà del
domèstic. Cal trencar els tòpics i els estereotips, així com deixar clar que la
violència masclista pot donar-se en l’àmbit de la parella o en la família, però
també en l’àmbit laboral. D’altra banda, cal tenir present que la violència
pot prendre moltes formes més enllà de la violència física, per això cal
recordar que la violència masclista també pot ser psicològica, econòmica o
sexual.
Per tot plegat creiem que cal fer èmfasi en la denúncia de la problemàtica
de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a la feina, que és
l’expressió de la violència contra les dones en l’àmbit laboral.
Així mateix, cal seguir posant en evidència l’existència de discriminacions
per raó de gènere i els atemptats contra els drets humans que pateixen les
dones de la nostra societat i d’arreu del món.
El marc legal existent ens dóna l’oportunitat de caminar cap a l’eradicació
de la violència que pateixen les dones, i per això des de CCOO i UGT de
Catalunya reclamem el compliment i el desenvolupament reglamentari pertinent per tal de poder aprofitar les potencialitats del marc legal que ens
empara.
Per tot això:
• CCOO i UGT de Catalunya promouran la inclusió i difusió en el si de la
negociació col·lectiva i l’acció sindical les mesures establertes en el marc
legal actual de prevenció de la violència masclista i de protecció de les
dones que la pateixen.
• CCOO i UGT de Catalunya promouran la prevenció de la violència mitjançant la promoció de la formació dels delegats i delegades sindicals i, alhora, desenvoluparan accions sindicals de sensibilització cap a l’empresariat i
cap als treballadors i treballadores.
• CCOO i UGT de Catalunya impulsaran la incorporació en el si de les empreses de la definició de les estratègies i els passos a seguir davant casos de
violència contra les dones a l’empresa.
• CCOO i UGT de Catalunya se solidaritzen amb tota la comunitat en el compromís de participar activament en la detecció i l’eliminació de tot tipus de
vulneracions dels drets socials i individuals a causa de la violència contra les
dones.
CCOO i UGT Catalunya
Novembre de 2009

Actes
Avui, dilluns, 16 de novembre, la Secretaria de la
Dona de CCOO de Catalunya, conjuntament amb la
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere,
organitza una concentració en homenatge a les
dones que han estat assassinades a causa de la violència de gènere a tot l’Estat. L’acte serà a les 20
hores a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona.
El dia 18, a les 16.30 h, a la seu de CCOO de
Terrassa, tindrà lloc un taller per a l’eliminació de la
violència contra les dones, organitzat per CCOO del
Vallès Occidental. El dia 20, a les 10 hores, a l’Alberg
de Vic, tindrà lloc una jornada contra la violència de
gènere organitzada per CCOO d’Osona. El dia 23, el
Centre Cívic Francesc Macià, de Terrassa, acollirà
durant el matí, a partir de les 9 hores, una jornada
amb consells i exercicis bàsics per a la defensa personal, per saber com actuar davant d’una situació de
violència o agressió física. El 24 de novembre hi ha
diferents actes organitzats: CCOO del Barcelonès
convoca a les 10 hores, a la sala d’actes, una xerrada col·loqui sobre violència de gènere, una visió des
de la masculinitat igualitària. CCOO del Baix Llobregat
també ha organitzat un acte a la seva seu, a partir de
les 10.30 h. Ja el 25 de novembre, les federacions
de Sanitat i Serveis a la Ciutadania han organitzats
actes sobre aquesta qüestió a partir de les 10 i de les
9 hores respectivament, aquest darrer acte dedicat a
l’assetjament sexual. El mateix dia, CCOO del Vallès
Oriental organitza, a la seva seu de Granollers, a partir de les 10.30 hores, un acte en què es projectarà el
documental Trenquem el maltractament, amb posterior xerrada debat. A les 11 hores, davant els jutjats
de Girona, CCOO de les comarques gironines convoca un acte d’acomiadament i homenatge a les dones
assassinades per la violència masclista durant l’any
2009, i a Tarragona, a les 18.30 hores, a la Rambla,
davant l’estàtua dels despullats, tindrà lloc una concentració i una lectura del manifest conjunt de CCOO
i UGT. El 26 de novembre és la unió del BagesBerguedà la que organitza un acte a la seu de CCOO
de Berga, a partir de les 10.30 hores, sobre les altres
formes de violència vers les dones. El dia 27 és el
torn de la FECOHT, amb una jornada de 10 a 14 hores
a la seu de Barcelona, i el dia 2 de desembre serà
novament la unió del Bages-Berguedà, aquest cop a
Manresa, la que també organitzarà un acte.
Finalment, cal recordar que el
dia 25 a la tarda està prevista
una manifestació amb concentració a la plaça de Sant Jaume
de Barcelona en homenatge a
les víctimes de la violència
masclista, i per demandar l’eradicació d’aquesta xacra de la
nostra societat.
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