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Contra la reforma laboral, contra l’abaratiment de l’acomiadament, contra les retallades socials

VAGA
29
GENERAL

SETEMBRE

CCOO i UGT convoquen a la mobilització general els treballadors i les treballadores en contra de les
retallades socials del Govern, en contra de la reforma laboral imposada, que obre les portes a un
acomiadament més fàcil i barat, que fa més lleugeres les causes que delimiten l’acomiadament
objectiu.
Aquesta és una reforma que recull els interessos dels empresaris d’abaratir els costos dels acomiadaments i augmenta les causes que pot justificar un empresari per fer fora un treballador del seu lloc de treball. La reforma no recull les
propostes sindicals per reduir la temporalitat o la millora i la protecció del contracte a temps parcial. Aquesta és una
reforma molt injusta, que lesiona greument els drets dels treballadors i les treballadores i els fa més febles davant la
seva defensa jurídica. És una reforma destinada a satisfer les demandes de la patronal i confirma el gir antisocial que
ha decidit tirar endavant el Govern presidit per Rodríguez Zapatero. Aquesta reforma s’afegeix a l’injust i ineficaç pla
d’ajust que retalla de forma contundent els salaris dels empleats públics i congela els ingressos dels pensionistes. En
definitiva, mesures i més mesures en contra dels treballadors i les treballadores, en contra dels més febles, els que no
hem creat la crisi i que l’estem pagant, fins i tot, amb interessos.
I cal dir prou. Cal mostrar el rebuig més contundent i cal fer-ho participant en les mobilitzacions previstes en els propers dies i que culminaran en una vaga general el 29 de setembre, coincidint amb la mobilització general convocada
per la Confederació Europea de Sindicats.

30 de juny, manifestació
a Barcelona, per la tarda
PROU RETALLADES! MOBILITZA’T!
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Gran seguiment de la
vaga a Correus

El sector públic mostra el seu rebuig ferm a
les retallades del Govern

El 80% dels més de 60.000 treballadors/es de Correus que estaven cridats a mobilitzar-se a tot Espanya
per la viabilitat de l’operador
públic i contra l’apagada postal
van secundar la vaga
convocada
per CCOO,
CSI-F,
Sindicat Lliure, CGT, ESK i
Intersindical Valenciana.
Aquesta àmplia participació deixa
patent el rebuig del col·lectiu a les
retallades econòmiques i de plantilla
i a l’Avantprojecte de llei postal, que
emmascara una reconversió encoberta que posa en perill 1.000 llocs
de treball a curt termini i 18.000 a
mig termini. També es va protestar,
entre d’altres, contra el bloqueig
–des de fa més de 16 mesos- del
conveni i l’acord i per la liberalització
del mercat postal l’1 de gener de
2011.

La vaga del sector públic del passat 8 de juny contra les retallades
dels governs central i autonòmic
als treballadors d’administracions
i empreses públiques va comptar
amb un seguiment molt important, estimat en un 75% pels sindicats convocants. I això malgrat
el maquillatge de les dades de
seguiment que van fer els
governs, que no van comptar ni
amb els serveis mínims, ni amb
els treballadors d’empreses públiques com Ferrocarrils de la
Generalitat, Correus o els ports, o
fins i tot aquells que estaven de
baixa. Una vaga important, malgrat que la major part de mitjans
de comunicació hagin seguit les
ordres dels poders econòmics i
polítics, que els dicten les línies
editorials i que ara els diuen que
han de desacreditar l’acció dels
sindicats, segurament perquè són
les úniques organitzacions socials
que tenen força per moure la ciutadania davant la disbauxa i el
tsunami d’injustícia social que
estem patint.
Manifestacions multitudinàries
I la millor prova de l’èxit de la
mobilització del 8 de juny van ser
les massives manifestacions que
es van viure als carrers de les

fotos: MJ Mora

El seguiment de la vaga del 8J va ser molt important malgrat es
vulgui fer veure el contrari

principals ciutats de Catalunya. La
manifestació de Barcelona va ser
una de les més importants dels
darrers anys, amb unes 150.000
persones. I a aquestes hem de
sumar les 15.000 més que van
aplegar les manifestacions i concentracions que van tenir lloc a
Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa i
Amposta. La pregunta és fàcil: si
la majoria de gent estava treballant, què feia als carrers a les 12
h del migdia?

Segueixen els conflictes
a la indústria

Les unions comarcals de CCOO també es mobilitzen

CCOO del Barcelonès va organitzar
una
assemblea
de
delegats/ades per debatre sobre
la crisi, les mesures preses pel
Govern, les propostes de CCOO i la

situació del diàleg social, així com
les seves conseqüències en els
àmbits d’Espanya, Catalunya i la
comarca del Barcelonès. Per això
va comptar amb la presència,
entre d’altres, de Ramón Górriz,
portaveu de CCOO al procés de
diàleg social; Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO de
Catalunya, i Àngel Crespo, el seu
homòleg del Barcelonès.
El mateix dia, una altra important
unió comarcal, la de CCOO del
Baix Llobregat, va organitzar un
míting al Prat sota el lema “Contra

la crisi: mobilització i propostes”.
En l’acte hi van participar els
màxims responsables de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego, i
del Baix Llobregat, Toni Mora.

CCOO rebutja l’ERO que ha presentat
Delphi per l’acomiadament de 66
treballadors del col·lectiu d’indirectes per injustificat, innecessari i desproporcionat. Davant d’aquesta
situació, el comitè d’empresa ha iniciat una sèrie de mesures de pressió
contra la retallada. Des de la setmana passada es neguen a fer hores
extraordinàries i, a més, han convocat aturades tots els divendres des
de l’11 de juny fins al 2 de juliol.
CCOO lamenta que la direcció no
s’hagi assegut a negociar amb el
comitè d’empresa mesures no traumàtiques.
D’altra banda, CCOO ha tornat a
denunciar l’empresa Inecsa davant
la Inspecció de treball –ja ho va fer
el mes d’abril- per l’impagament de
les nòmines corresponents al mes
de maig.
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Facilitar l’acomiadament no redueix la temporalitat, es precaritza la
contractació indefinida

Un estudi de CCOO demostra que la reforma
laboral no cobrirà les veritables mancances
del mercat de treball
CCOO de Catalunya ha presentat el seu estudi sobre l’ocupació a Catalunya 2009, elaborat per la Secretaria de
Socioeconomia del sindicat.
L’informe constata la continuada destrucció de llocs de
treball a Catalunya, sobretot de
caràcter temporal. Així es
demostra que la caiguda de la
contractació temporal no és
positiva, ja que no es deu a
l’augment del nombre de contractes indefinits registrats. Pel
que fa a l’atur, al 2009 s’ha continuat incrementant el nombre
de persones desocupades, però
ara, a més, s’hi afegeix el fet
que part de la població que
abans era activa ara s’ha convertit no només en inactiva sinó
en desanimada a l’hora de buscar feina. L’increment de l’atur
és la conseqüència directa d’haver apostat per un model productiu basat en sectors d’activitat de poc valor afegit i en un
mercat de treball dual amb ocupació de baixa qualificació, desregularitzada i precària.
L’anàlisi del mercat de treball
també permet constatar la
importància de la formació de
les persones treballadores per
tal de millorar la seva ocupabilitat. Les persones que ocupen
llocs de treball qualificats presenten menys temporalitat, gaudeixen de millors condicions
laborals i pateixen menys l’impacte de l’atur. Tot i així, durant
el 2009 ha persistit el fenomen
de la sobrequalificació, ja que
s’estima que són al voltant de
450.000 les persones que tenen
més formació de la que requereixen les tasques que duen a
terme. Això deixa veure la poca

capacitat de
molts sectors d’activitat d’oferir
llocs de treball de qualitat
que
generin un
mercat de
treball amb
alt valor afegit i un nou model
productiu, que no es basi en la
precarietat laboral com a sortida
a l’actual crisi.
Les dades d’aquest estudi
corroboren allò que determina
l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana 20082011, i és que és necessari un
nou model productiu que es tradueixi en la creació de llocs de
treball de qualitat, que afavoreixi la competitivitat de l’economia catalana. A més, demostren
que les mesures incloses en la
reforma laboral presentada pel
Govern no aporten solució als
veritables problemes del mercat
de treball espanyol i català.
Els poders públics han d’establir més mesures que estimulin l’activitat productiva, amb
uns salaris dignes que reactivin
la demanda i l’economia, que
vagin lligades a una millora de la
formació i la qualificació de les
persones treballadores i de les
infraestructures, que permetin
aconseguir els canvis estructurals tan necessaris en el nostre
mercat de treball. La productivitat empresarial i la competitivitat de l’economia catalana passen per una inversió més gran,
la qualificació de treballadors i
treballadores i dels llocs de tre-

Protesta de
treballadores de
la neteja de
Girona pels seus
llocs de treball
Una trentena de treballadores de
la neteja porten a terme una
acampada davant de la seu de la
Generalitat a Girona per reclamar
el manteniment dels seus llocs
de treball.
Aquestes treballadores haurien de
passar a ser subrogades (pas d’una

ball i una producció amb alt
valor afegit per damunt dels baixos costos.
Part del fort desequilibri o
segmentació present en l’ocupació a Catalunya és conseqüència del fet que, en el nostre
mercat de treball, conviuen,
d’una banda, treballadores i treballadors dels quals és gratuït, o
semigratuït, prescindir dels seus
serveis, i, d’altra banda, efectius
que tenen salaris i antiguitat
elevats i costos superiors per
indemnització per acomiadament individual improcedent.
Així, doncs, abaratir l’acomiadament no és la fórmula per reduir
la temporalitat o crear ocupació;
al contrari, s’iguala, a la baixa,
aquesta segmentació, i precaritza la contractació indefinida.
Tenint en compte les entrades
i sortides continuades del mercat de treball d’una gran part
dels treballadors i treballadores i
la prolongació de la durada de la
situació de desocupació, cal
ampliar la protecció social i econòmica de les persones aturades que deixen de percebre
algun tipus d’ingrés. Per això cal
implementar la renda garantida
de ciutadania, per assegurar,
així, la cobertura de les necessitats bàsiques de subsistència de
tots els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya.

empresa a una altra) per part de
l’empresa guanyadora (Can Neteja)
del concurs que va fer el
Departament de Vicepresidència
per atorgar el manteniment del nou
edifici de la Generalitat. Cinc d’aquestes treballadores han rebut la
carta de subrogació per part de les
empreses que han perdut el servei,
la qual cosa vol dir que les han
donat de baixa de la Seguretat
Social, tal com marca el conveni.
La nova empresa, però, diu que
ells, atenent-se a la Generalitat, no
tenen l’obligació de complir el conveni del sector i no les contracta.
Aquesta situació s’anirà repetint
amb la resta de treballadores a
mesura que es vagin traslladant els
diferents departaments de la
Generalitat, de manera que aquestes treballadores quedaran en una
situació de no-feina, sense estar
acomiadades ni poder cobrar l’atur.
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S’obre la preinscripció al Centre
de Formació de Persones Adultes
Manuel Sacristán
Entre el 16 i el 23 de juny es fa la
preinscripció per al curs 2010-2011 del
Centre de Formació de Persones Adultes
Manuel Sacristán, de CCOO de
Catalunya.
Es podrà fer en l’horari d’atenció al
públic següent: dilluns, dimecres i
divendres d’11 a 13 h i dimarts i dijous
de 18 a 19.30 h. El centre està situat al
soterrani de la seu de CCOO de
Catalunya, Via Laietana, 16, de
Barcelona.
Aquesta escola és fruit d’un conveni
entre el sindicat i la Generalitat. És, per
tant, pública, gratuïta i de qualitat. Ofereix
estudis bàsics i monogràfics, com ara el
graduat en educació secundària, castellà,
català, informàtica, anglès, preparació de
proves d’accés a cicles formatius de grau
mitjà i superior, etc.

Premi Aurora Gómez a la lluita
feminista en l'àmbit laboral
El dilluns 14 de juny la Fundació
Cipriano García - CCOO de Catalunya ha
fet lliurament del primer Premi Aurora
Gómez. Aquest guardó, que porta el nom
de qui va ser responsable de la
Secretaria de la Dona de CCOO entre
1984 i 1995, vol reconèixer aquelles
activitats realitzades en el món laboral i
sindical dirigides a eradicar les discriminacions per raó de gènere i a valorar el
treball de les dones i la seva contribució
als drets de ciutadania.
En aquesta primera edició el premi s’ha
atorgat a la proposta Maquiles.
L’esclavitud laboral del segle XXI.
Projecte cultural des d'una perspectiva
de gènere, elaborada per Mercè Garcés i
produïda per l’equip de l’Àrea de Cultura
de CCOO de Catalunya. Aquest projecte
mostra la vida de dones de diferents països d'arreu del món que comparteixen la
realitat laboral comuna de ser treballadores i extreballadores del sector tèxtil.
El jurat ha valorat la seva concepció crítica i transformadora de la cultura en la
transmissió dels valors d’equitat i igualtat de gènere, en el marc d’una reflexió
al voltant de les situacions de desigualtat a escala global, per la seva qualitat
tècnica i artística, la diversitat de
suports en què es fa i la seva aplicabilitat en el treball didàctic en els diferents
nivells educatius.
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CCOO de Catalunya mostra el seu rebuig a l’augment
de les tarifes elèctriques perquè són un nou atac a
les rendes més baixes
CCOO de Catalunya mostra el
seu rebuig a l’anunci del Govern
d’augmentar com a mínim un
3% el rebut de la llum, fet que
tindrà un efecte directe sobre el
poder adquisitiu de les rendes
més baixes i especialment dels
pensionistes, ja que aquesta
mesura afectarà també la tarifa
d’últim recurs, sobre la qual té
el control el Govern.
CCOO considera intolerable que
les companyies elèctriques
externalitzin sobre els ciutadans
les seves responsabilitats de
millora de les xarxes, i reclama
al Govern que exigeixi a les
elèctriques que assumeixin
aquesta responsabilitat i cobrei-

xin el dèficit de les inversions en
infraestructures amb els seus
beneficis. FECSA-ENDESA ha fet
públic que durant el primer trimestre d’enguany ha triplicat

els seus beneficis respecte l’any
passat, arribant a la suma de
1.535 milions d’euros.

A més, CCOO denuncia que la
liberalització del sector hagi
suposat un important augment
del diferencial de les tarifes,
sobretot en un moment com
l’actual de crisi econòmica, i
hagi comportat a la vegada un
deteriorament del servei que
presten les companyies elèctriques i un empitjorament significatiu de les condicions laborals i
l’ocupació del sector.
CCOO de Catalunya dóna suport
a la iniciativa de la CONFAVC,
que ha promogut pel proper 21
de juny una apagada popular a
les 22.30 h i durant 10 minuts,
en contra dels abusos de les
companyies elèctriques.

La Fundació per a la Formació i
l’Estudi Paco Puerto millora la seva
presència a la xarxa amb un nou web
A la Fundació Paco Puerto volem
continuar millorant. El nostre
compromís i la complicitat amb
els treballadors i treballadores
de Catalunya ens converteix en
una de les seves eines més
importants per millorar l’accés i
el manteniment de l’ocupació.
Durant l’any 2009, més de
20.000 persones van participar
en els 1.281 cursos de formació
adreçats a persones aturades i a
persones ocupades. Més de
2.400 persones van ser ateses
en activitats d’orientació i recerca d’ocupació.
Aquesta confiança i, alhora, responsabilitat fa que intentem

millorar els nostres canals de
comunicació amb les persones.
Els espais i els seus continguts
El nou web de la Fundació per a
la Formació i l’Estudi Paco Puerto
disposa de més accessibilitat,
dinamisme i més claredat.
La portada compta amb accés
a tota la informació relacionada
amb la Fundació per la Formació
i l’Estudi Paco Puerto: un petita
biografia del nostre fundador,
Paco Puerto, els nostres objectius, la nostra activitat de formació i l’orientació professional, la
política de qualitat, el contacte
amb la Fundació i una secció de
notícies.

També hi trobareu el cercador
de cursos amb una nova aplicació per a la recerca de cursos
de formació que permet una
recerca més ràpida i àgil: informació del nostre catàleg d’accions de formació, els cursos
d’inici immediat i la possibilitat
de fer la inscripció dels cursos a
través del nostre web.
Esteu convidats a visitar-nos al
nostre espai:
http://www.ccoo.cat/fppuerto/

