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Plantem cara a la crisi!
El 3 de desembre, manifestació a Barcelona
18 h - Ronda de Sant Pere
I el 12 de desembre, tots i totes a Madrid, a les 12h - Atocha
Apunta’t al transport col·lectiu gratuït trucant al 93 481 28 51
o enviant un correu a totsitotesamadrid@ccoo.cat
> 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
> 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!

CCOO impulsa un referèndum a cada centre sobre
la proposta de modificació de calendari escolar
CCOO rebutja la proposta de calendari escolar, ja que considera que
no es donen les condicions necessàries per garantir un canvi positiu
i perquè suposa una cortina de fum
per amagar la manca de propostes
i no aportar solucions als problemes reals de l’educació.
Davant d’això, CCOO ha convocat un
referèndum a cada centre sobre
aquesta proposta. Els objectius de la
nostra consulta són acceptar o

rebutjar aquesta proposta de modificació, conèixer si s’està donant resposta des del Departament als problemes reals de l’educació a
Catalunya, saber si la manera com
s’estan portant a terme aquests canvis, sense establir cap mena de complicitat amb la comunitat educativa,
és la millor manera de liderar aquest
procés per part d’aquest conseller.
El calendari de la consulta es va
iniciar el 25 de novembre, i fins al

2 de desembre, amb una campanya informativa. Del 3 al 14 de desembre es farà un referèndum a
cada centre, i el 15 de desembre
es donaran a conèixer els resultats
d’aquest referèndum.
No dubtem que aquesta iniciativa
de CCOO prendrà el pols a la situació real dels centres educatius de
Catalunya (públics, concertats i
privats) i que el Departament no vol
reconèixer.

editorial
El 3 tots i totes a
Barcelona
El 12 tots i totes
a Madrid
Estem a pocs dies de les mobilitzacions convocades per CCOO i UGT
per fer sentir al carrer que els treballadors i les treballadores no estem
disposats a pagar per una crisi que
no hem generat.
L’acord signat els darrers dies entre
patronals i sindicats a escala estatal
és un signe de com la fermesa dels
nostres plantejaments en defensa de
la negociació col·lectiva, les condicions laborals i la protecció social
dels treballadors i les treballadores
comença a fer moure la CEOE dels
seus postulats més radicals.
Però ara no podem abaixar la guàrdia. Hem d’aconseguir el desbloqueig real dels convenis col·lectius i
ens cal mantenir la pressió perquè la
patronal no tingui més remei que
continuar pel camí de la negociació i
no pel de la retallada de drets i d’abaratiment dels costos laborals.
Ens hi juguem molt. Per això és
necessari
que el dia 3
a Barcelona
i el 12 a
Madrid els
treballadors
i les treballadores
deixem clar
que defensarem amb tota la nostra força
una sortida de la crisi amb unes
altres pautes de creixement i de
relacions laborals.
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més.....
Toxo, al Baix Llobregat
El proper 10 de desembre, CCOO del Baix
Llobregat celebrarà una assemblea de
delegats i delegades de la comarca que
girarà al voltant de l’anàlisi de la situació
actual i de les propostes de CCOO per fer
front a la crisi. Aquesta assemblea està
emmarcada en els actes convocats pel
sindicat contra la crisi, que viuran el seu
punt culminant amb dues manifestacions
el proper 3 de desembre a Barcelona i el
12 de desembre a Madrid. L’assemblea
comptarà amb les intervencions d’Ignacio
Fernández Toxo, secretari general de
CCOO d’Espanya; el seu homòleg de
CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego,
així com el màxim responsable de CCOO
del Baix Llobregat, Toni Mora.

Èxit de seguiment de la vaga de
la construcció de Girona
La vaga general en el sector de la construcció de Girona, del 24 de novembre, va
tenir un important seguiment. La vaga ha
de ser un toc d’atenció per a la patronal,
que no vol aplicar els acords del conveni
estatal, els quals recullen un augment
salarial del 3,5% mentre que la patronal
ofereix només un 1,4%.
Sorprenentment, això només passa a
Girona, ja que a Barcelona, Tarragona i
Lleida les patronals sí que han acceptat
l’apujada i la realitat del sector no és
diferent. La vaga va afectar 25.000 treballadors de la construcció de Girona.

Flequers i sindicats demanen
acabar amb la proliferació
d’establiments que incompleixen
la normativa legal
Els gremis de flequers de la ciutat i la
província de Barcelona i els sindicats
CCOO i UGT han denunciat la mala praxi
d’alguns establiments, com ara benzineres, on es ven pa sense cap mena de
garanties d’higiene i salubritat. Els
denunciants demanen a l’Administració
catalana que faci complir la llei sanitària
de manipulació d’aliments i que s’acabi
amb aquesta forma de competència deslleial en un sector que aplega prop de
3.000 empreses, que donen feina a més
de 12.000 treballadors. El secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Carles
Gallego, va demanar, a més, que aquests
establiments compleixin la normativa
laboral en temes de contractació, horaris
i altes a la Seguretat Social.
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CCOO presenta avui els seus comptes a la
Sindicatura de Comptes per cinquè any consecutiu,
sense tenir obligació de fer-ho
Com cada any, i ja en fa cinc, la
direcció de CCOO de Catalunya
presenta aquesta tarda els seus
comptes auditats davant la
Sindicatura de Comptes de
Catalunya. Curiosament, CCOO
no té cap obligació legal de fer
aquesta actuació, no hi ha cap
normativa que ho reguli.
Malgrat això, el sindicat té un
interès molt especial a fer-ho
per exigir una vegada més que
el Govern de la Generalitat
impulsi una regulació sobre la
transparència pel que fa a la
utilització dels recursos públics
per part de totes les institucions
que reben diners públics, institucions com els sindicats, les
organitzacions empresarials,
les fundacions o les ONG, entre
d’altres.
Els darrers fets descoberts,
com el cas Millet i el Palau de la
Música, han donat la raó a
CCOO, que reclama des de fa
temps el trencament de l’opacitat en la gestió dels fons
públics.

Va ser el 12 de desembre de
2005 quan CCOO va presentar
per primer cop els seus comptes auditats corresponents a
l’any 2004 a la Sindicatura de

Comptes. Allà s’iniciava una
campanya del sindicat que, en
solitari, any rere any, reivindicava la necessitat d’impulsar
una normativa que regulés i
obligués totes les institucions

que reben diners públics a fer
un acte de transparència i a
justificar escrupolosament a
què els han dedicat i quina ha
estat la finalitat d’aquests fons.
CCOO volia acabar amb l’amiguisme i el clientelisme que
han portat a l’ús indegut dels
diners públics i que ara surten
a la llum pública.
La campanya de CCOO en favor
de la transparència en la utilització dels recursos públics es
basa en les recomanacions que
recollia el document elaborat
per la Comissió del Bon Govern,
presidida per l’aleshores Síndic
de Greuges i ja desaparegut
Anton Canyelles. Aquesta
comissió va ser impulsada per
Josep Maria Vallès, conseller de
Justícia en l’etapa de Pasqual
Maragall al capdavant del
Govern de la Generalitat. Aquell
document, però, va quedar
arraconat en algun calaix d’algun departament de la
Generalitat.

CCOO valora positivament les mesures del Govern català per
millorar la transparència de les subvencions públiques
CCOO de Catalunya valora
positivament les mesures presentades pel Govern de la
Generalitat per tal de millorar la
transparència de les subvencions públiques i evitar les
accions fraudulentes. CCOO
considera que només amb la

regulació de la transparència la
societat podrà recuperar part
dels valors morals necessaris
per confiar en les institucions
democràtiques, i també s’evitarà la criminalització de tota
una societat. Les mesures del
Govern són un pas positiu per

evitar que es facin actuacions
com el cas Palau de la Música
o cas Millet, i començar a
esvair l’ombra de dubte, molts
cops injustificada, que recau
sobre organitzacions socials
compromeses, responsables i
participatives.
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CCOO vota a favor del preacord de fusió de
les caixes Catalunya, Tarragona i Manresa
CCOO aconsegueix reduir el nombre d’oficines que es tancaran i la consegüent reducció de
treballadors afectats
Aquest principi d’acord signat
s’haurà de desenvolupar per tal
de donar-li forma de marc normatiu, i recull a bastament les tres
exigències que aquest sindicat ha
posat damunt la taula des del primer moment:
- Reducció del nombre d’oficines
a tancar i, en conseqüència, del
nombre de treballadors i treballadores afectats: passar de 500 oficines a 395 i de 1.800 treballadors i treballadores afectats al
voltant de 1.300, que en percentatge suposaria el tancament del
24,57% del total d’oficines i un
14,50% de la plantilla total.
- Equiparació salarial de tots els
conceptes de Caixa Catalunya per
a tots els companys i companyes

provinents de Caixa Tarragona i
Caixa Manresa.
- Voluntarietat en el procés de
reestructuració de la futura caixa,
a través de prejubilacions i baixes
incentivades.
Queden pendents de desenvolupar aquestes bases d’acord i integrar en un únic marc normatiu la
regulació de les condicions de la
futura caixa.
FUSIÓ DE LES CAIXES PENEDÈS
I LAIETANA
Davant l’acord de fusió de les caixes Penedès i Laietana, CCOO de
Catalunya reclama l’obertura
urgent d’un procés de negociació
d’un acord laboral de fusió que
garanteixi l’ocupació de la futura
plantilla.

Els representants de CCOO donaran suport als processos de concentració o de reestructuració del
sector sempre que passin per
garantir l’ocupació i el manteniment de les condicions de treball
de les plantilles i vetllaran, també,
perquè qualsevol procés tingui
com a objectiu la millora de la
posició competitiva de la caixa
resultant, i no sigui utilitzat per
modificar o alterar la naturalesa
jurídica d’aquestes empreses.

CCOO presenta les seves propostes per a un pla de
desenvolupament econòmic a les Terres de l’Ebre
L’anunci de tancament de Lear,
de Roquetes, ha encès totes les
alarmes a les Terres de l’Ebre, i
ha deixat al descobert la seva
situació desafavorida que pateixen des de fa anys i que ara es
pot veure fortament agreujada
amb aquesta important pèrdua
de llocs de treball. En aquest
sentit, CCOO ha presentat un pla
estratègic per a les Terres de
l’Ebre, que ha de ser el full de ruta
immediat per millorar la seva
competitivitat com a territori.
El pla recull la proposta de desenvolupament urgent d’infraestructures territorials per a la comunicació interna i externa del territo-

ri, amb connexions viàries, de
ferrocarril i marítimes, mobilitat
territorial de les persones, entre
d’altres.
També cal desenvolupar infraestructures productives, desplegar
xarxes de transferència de tecnologia, promoure la innovació
empresarial o reforçar la política

de centres de recerca de referència entre d’altres, sense
oblidar l’aportació de sòl per a
activitats productives, i potenciar l’accessibilitat a les àrees
d’activitat econòmica.
Uns altres aspectes fonamentals del pla són la implementació de recursos per a la formació professional i el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació al territori. Tot això requereix una comissió o mesa de
seguiment i avaluació continuada
de les actuacions acordades, formada pels agents socioeconòmics del territori i les conselleries
responsables de les actuacions.

Entitats veïnals, de consumidors i sindicats
reclamen mesures contra la crisi
la Confederació d’Associacions
de Veïns de Catalunya (CONFAVC),
les organitzacions sindicals CCOO
i UGT, i les entitats de consumidors com la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat i Consum
(CUS),
l’Organització
de
Consumidors i Usuaris de

Catalunya (l’OCUC) i la Unió de
Consumidors de Catalunya (UCC),
han fet demandes a les administracions públiques d’escala local,
autonòmica i central per activar
polítiques de justícia social que
ajudin a solucionar la crisi, tenint
com a prioritari el benestar dels

veïns i les veïnes amb més risc
d’exclusió social. Aquestes organitzacions han presentat el calendari d’actuacions que impulsaran
de manera coordinada per tenir
més veu davant la gestió pública
d’aquesta crisi financera, econòmica i institucional.

Més protestes contra el degoteig
d’expedients de regulació
Els treballadors continuen mobilitzant-se en
protesta per l’amenaça d’acomiadaments
que, cada dia, plantegen les empreses escudant-se en la crisi. Entre ells, els de l’empresa Lloyds Bank, que ha presentat un ERO
que afecta 142 treballadors, més 47 a
Halifax. Mentrestant, la plantilla de Montesa
es va manifestar per reclamar un pla industrial per a l’empresa. Per la seva banda, els
treballadors d’Alcanex i els de l’empresa
Viuda de Federico Giner es mobilitzen per
l’impagament dels seus salaris. Aquests
últims, a més, pateixen un ERO. També el
Comitè de la Seda rebutja l’expedient per a
l’acomiadament de 45 treballadors de la
planta del Prat. Finalment, CCOO va convocar
una vaga de dos dies a Roca, que va culminar amb una manifestació a Madrid el dia 27.

El sector del comerç es mobilitza
El passat 24 de novembre, el sector del
comerç va viure diferents mobilitzacions per
causa del bloqueig que les diferents patronals estan aplicant als convenis. És el cas
del sector del comerç de Girona, on, després
d’un any de negociacions, els empresaris no
passen d’oferir retrocessos en les condicions
laborals dels treballadors d’aquest sector.
Per protestar contra aquesta situació, va
tenir lloc una concentració que va coincidir
amb els companys de la construcció, que
també es mobilitzaven. El mateix dia es van
concentrar els treballadors i els delegats del
comerç del metall de Barcelona, que també
tenen bloquejat el conveni, convocats per
CCOO i UGT.

CCOO denuncia cessió il·legal de
treballadors a les administracions
catalanes
La Federació de Serveis a la Ciutadania de
CCOO de Catalunya ha denunciat la cessió
il·legal de treballadors/es en les diferents
administracions catalanes, una via que el sindicat ha definit com a perversa per externalitzar serveis i aconseguir mà d’obra barata.
Aquesta situació és una pràctica habitual en
administracions com la Generalitat,
l’Ajuntament de Barcelona i altres consistoris
i empreses de comunicació públiques.
Aquesta pràctica es realitza mitjançant
empreses anomenades multiserveis, que
cedeixen treballadors per desenvolupar les
mateixes tasques que els empleats públics.
Segons CCOO, aquesta pràctica és una vulneració molt greu dels drets dels treballadors/es i és indecent que ho faci
l’Administració. El sindicat ha reclamat responsabilitats polítiques davant d’aquesta
situació.

