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CCOO, camí de la vaga general del 29-S
El 29 de setembre de 2010 es farà una vaga general a tot l’Estat convocada per CCOO
i UGT contra la reforma laboral i les retallades socials engegades pel Govern central.

Reunió entitats

Amb aquest objectiu ja fa temps
que CCOO de Catalunya treballa
per explicar la necessitat d’una
resposta contundent. Així, el
passat 14 de juliol, el Comitè
Confederal del sindicat, integrat
per la Comissió Executiva i els
secretaris generals sectorials i
comarcals, va coordinar diferents accions de cara a informar
i mobilitzar treballadors i treballadores, i la ciutadania en general, tant a les empreses com en
tot el territori català.
El divendres 23 de juliol, el
secretari general confederal de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo,

va intervenir en una reunió
extraordinària del Consell
Intercomarcal de CCOO de les
Comarques Gironines. També
les federacions de Construcció i
Fusta i de Sanitat han organitzat
recentment assemblees de
delegats i delegades. Altres
territoris i federacions continuen
amb campanyes informatives.
Paral·lelament es fan reunions
amb els partits polítics per
exposar les raons de la convocatòria de vaga, i s’estan rebent
adhesions de diferents col·lectius, com per exemple el claustre de la Universitat de
Barcelona. Així, divendres passat, més de 60 entitats socials
es van reunir per preparar actes
de suport a la vaga general.
Val a dir que l’Audiència
Nacional ja ha admès a tràmit el
recurs presentat per l’Àrea
Pública de CCOO contra la reso-

lució del Govern central de retallar les nòmines del personal
funcionari de l’Administració
general de l’Estat.
En resum, totes aquestes accions,
que podeu seguir en el blog
http://vagageneral.ccoo.cat/,
ens porten a pensar que el 29-S
pot ser un gran dia per expressar el rebuig ciutadà a l’acomiadament fàcil i barat, a la temporalitat abusiva, a donar més
poder als empresaris, a la congelació de les pensions o a les
retallades salarials i socials.

Assemblea delegats contrucció

La reforma laboral empitjorarà la salut
dels treballadors
CCOO de Catalunya ha elaborat
un informe sobre la influència
de la reforma laboral en l’empitjorament de la salut i les condicions laborals dels treballadors.
El document constata que la
reforma suposa un retrocés en
els drets de la població treballadora i n’empitjora les condicions
de treball. El nou marc que estableix farà augmentar entre els
treballadors la percepció d’inseguretat i disminuirà, encara
més, el ja escàs control sobre
les condicions de treball relati-

ves a jornada, horaris, mobilitat
funcional, etc. D’aquesta manera es generarà una organització
del treball més deficient, que
farà augmentar els riscos psicosocials, amb les conseqüències
per a la salut física i mental dels

treballadors que això pot comportar. És per això que des de
CCOO s’exigeix a les empreses
el compliment de les seves obligacions vers la prevenció de riscos, avaluant-los i planificantne adequadament la prevenció.
El sindicat també troba a faltar
en el decret de reforma més
referències explícites i exigències relacionades amb la salut
en el treball i la prevenció de riscos, ja que només s’esmenta en
l’article referent a les empreses
de treball temporal.

editorial
No fem vacances:
continuem preparant
la vaga general
La reforma laboral, la congelació de
salaris públics i de les pensions, les
retallades de plantilles dels serveis
públics, la frenada d’inversions en
infraestructures, la privatització de les
caixes d’estalvi, són part d’un full de
ruta marcat pels lobbys econòmics i
polítics més conservadors a un Govern
que no ha sabut estar
a l’alçada de la situació. S’aprofita la crisi
econòmica per afeblir
els drets socials i
laborals i fer un pas
més en el desmantellament de l’Estat del
benestar fent pagar, com sempre, els
plats trencats als treballadors i les treballadores i a les persones amb
menys recursos de la nostra societat.
Davant d’aquests fets, no volem ni
podem quedar-nos resignats. És per
això que el dia 29 de setembre farem
vaga general per aturar les retallades
i evitar-ne de futures. Amb la complicitat de tothom: sindicats confederals i
sectorials, associacions veïnals i
socials, persones del món acadèmic i
de la cultura...
Tenim molta feina per explicar a tots
els treballadors i les treballadores les
raons de la vaga, i per això aquest
estiu continuem anant als centres de
treball, als polígons industrials, als
centres comercials, a la platja, a les
festes majors, als concerts...
El sindicat no fa vacances, les dones i
els homes de CCOO a l’agost continuem preparant la vaga general.
Bon estiu i bona feina!!
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Es desconvoca la vaga
d’ambulàncies
Un pacte signat de matinada va portar
la desconvocatòria de la vaga prevista
en el sector del transport sanitari. El
preacord garanteix, entre altres, la
recuperació del poder adquisitiu dels
treballadors. Recordem que el conflicte
es va iniciar per la retallada per part de
la patronal ACEA, sense negociació prèvia, del 5% del sou del conjunt de treballadors del sector d’arreu de
Catalunya. Les negociacions van ser
llargues i difícils. Davant la negativa de
la patronal a continuar negociant, els
membres del comitè de vaga es van
tancar a la seu del Tribunal Laboral de
Catalunya. Finalment va ser la mateixa
consellera de Treball, Mar Serna, qui va
acabar portant la mediació.

Principi d’acord en el conveni
de Nissan
CCOO ha aconseguit arribar a un principi d’acord amb la direcció sobre el
conveni col·lectiu de Nissan. L’acord
preveu millores en les condicions laborals dels treballadors així com en els
increments salarials, punt especialment
important, ja que s’ha superat la pressió que s’està exercint actualment per
rebaixar els salaris com a mesura per
sortir de la crisi. L’acord, que garanteix
el manteniment del poder adquisitiu
dels treballadors en relació amb els
increments de l’IPC per a cadascun
dels anys de vigència del conveni (fins
al 31 de desembre del 2011), facilitarà
l’increment de l’activitat productiva i
l’ocupació a la planta de Barcelona.

Continua la conflictivitat en les
empreses
La plantilla de Construcciones Jaldo, de
Reus, es va declarar en vaga indefinida
per l’impagament de salaris, que fa 3
mesos que se’ls deu. Tampoc Unión
Naval ha pagat als seus treballadors ni
les nòmines del juny ni la paga extra.
L’empresa va anunciar fa uns quants
mesos la decisió de tancar la drassana
barcelonina i traslladar tota la plantilla
a València. Per la seva banda, els
empleats de Supermercats Simply continuen amb les mobilitzacions contra
l’acomiadament de 7 companys del
centre de Meridiana, mentre s’ha obert
la via jurídica per sol·licitar la nul·litat
dels acomiadaments.
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CCOO defensa la viabilitat del sistema
de pensions
La Comissió Europea ha obert un
debat públic sobre com aconseguir unes pensions adients, sostenibles i segures i com donar
suport als esforços que en aquestes qüestions duen a terme els
estats membres. S’ofereixen previsions sobre l’any 2060 per
demostrar com l’envelliment de la
població farà inviables les pensions en un futur. Sense posar en
qüestió l’existència de pressions demogràfiques, econòmiques i per
l’increment de la quantia mitjana
de les pensions- sobre els sistemes públics de pensions, cal tenir
present que les previsions estan
fetes a un excessiu temps vista i,
per tant, no són del tot fiables. A
més, el factor que té més incidència sobre l’equilibri entre la despesa i els ingressos del sistema de
pensions no és la quantitat sinó la
qualitat de les cotitzacions. Així
doncs, la garantia del futur de les
pensions passa per millorar el
nostre mercat de treball actual,
amb més taxes d’ocupació, millors
condicions laborals i millors salaris, fet que suposaria un increment
proporcional de les cotitzacions al
sistema. Però també passa per l’a-

plicació de polítiques migratòries
racionals i polítiques familiars,
d’atenció a la dependència i de
conciliació.
Així, les fórmules per garantir la viabilitat del sistema públic de pensions a Espanya no són retallades
de drets -com proposa el Govern de
Zapatero, amb el suport de la
Comissió Europea- que es limiten a
reduir la despesa pública (congelació de les pensions, endarreriment
obligatori de l’edat de jubilació,
ampliació del període mínim cotitzat
per jubilar-se...), sinó que cal actuar
sobre els ingressos. Només millorant la recaptació del sistema, mitjançant la creació d’activitat econòmica i ocupació (i no limitant la
capacitat de compra de milions
d’espanyols) i generant més i
millors cotitzacions, es podran
afrontar els reptes futurs.
D’altra banda, no és just utilitzar la
mateixa fórmula per garantir el
futur de les pensions a països amb
un ampli desenvolupament dels
sistemes de protecció social que
en un Estat amb evidents dèficits
en aquest camp. L’edat mitjana de
jubilació a Espanya se situa en 63
anys i 9 mesos (la més elevada a la

UE), mentre que a Alemanya és de
61 anys i mig, a Itàlia no arriba als
61 anys i a França se situa en 59
anys. Sorprenentment, es proposa
endarrerir l’edat legal de jubilació
al nostre país fins els 67 anys,
exactament igual que a Alemanya,
sense tenir en compte que hi ha un
ampli ventall de mesures per
fomentar l’allargament voluntari de
l’edat de jubilació i sense establir
una limitació legal a l’ajustament
de plantilles per mitjà de l’expulsió
de treballadors a partir dels 50
anys en empreses amb beneficis.
En aquest sentit, cal que el Govern
espanyol explori vies alternatives a
la retallada indiscriminada de drets
dels pensionistes que garanteixin
el futur del sistema públic de pensions, i que el debat engegat per la
UE no sigui l’excusa per a la destrucció de l’Europa social.

Mor “Tito” Márquez, històric sindicalista de CCOO
El passat
diumenge,
18 de juliol,
va morir a
Barcelona
Gabriel
Márquez
Tena,
"Tito" Márquez, històric sindicalista de CCOO de Catalunya.
Nascut a Bélmez (Còrdova) el
1931, havia estat treballador del

camp, treballador del vidre i sindicalista. Va arribar a Terrassa
l'any 1964 i d’aquí es va traslladar a l’Hospitalet, on va contactar grups d’expressos emigrats
per organitzar-los en el PSUC. El
1966 va organitzar amb altres
companys les CCOO a Badalona.
L’any 1969 va ser detingut a la
presó Model de Barcelona.
Posteriorment es va vincular
amb la Coordinadora de la

Comissió Obrera Nacional de
Catalunya, i va passar a l’aparell
de propaganda. Des del 1978
fins al 1996 va treballar a la
Secretaria d’Organització. L'any
2005 va rebre la Medalla
President Macià de la
Generalitat de Catalunya.
Gran coneixedor de les CCOO,
amb “Tito” perdem una persona
que ha ajudat a construir un sindicat més gran, fort i útil.
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El cas va ser portat pels advocats de CCOO

J. Carles Gallego, a la UPEC

El Suprem condemna l’Estat a pagar a un treballador
els salaris de tramitació que no va cobrar per culpa
del “decretazo” d’Aznar

El secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego va participar en la sisena edició de la UPEC, la
Universitat Progressista d'Estiu de
Catalunya, el passat 12 de juliol a
Barcelona.
Amb el títol ”Els valors del sindicalisme.
Com s’ha de reforçar el rol dels sindicats?”, el debat també va comptar amb
la presentació d’Anna Simó, portaveu
del grup parlamentari d’ERC al
Parlament, i la intervenció de Josep
Maria Álvarez, secretari general de la
UGT de Catalunya.

El Gabinet Jurídic de CCOO de
Catalunya ha aconseguit una
important sentència del Tribunal
Suprem que condemna l’Estat a
pagar a un treballador, en concepte de danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial, la quantitat (amb interessos) que en concepte de salaris de tramitació per
acomiadament declarat improcedent no va cobrar de l’empresa,
com a conseqüència de la supressió d’aquests salaris pel decret de
mesures urgents per a la reforma
del sistema de protecció de l’atur
i millora de l’ocupabilitat, més
conegut con a decretazo, dictat

pel Govern de José María Aznar.
El decretazo va suprimir els salaris de tramitació tot i que es van
reintroduir, mesos més tard, amb
l’aprovació de la Llei 45/2002. El
decret, però, ja havia estat recorregut al Tribunal Constitucional,
que, posteriorment, el va declarar
inconstitucional i nul. Però, el fet
és que els treballadors acomiadats entre l’entrada en vigor del
decret (26 de maig de 2002) i
l’entrada en vigor de la Llei
45/2002 (14 de desembre de
2002) no van tenir dret a cobrar
els salaris de tramitació. A la vista
de la nul·litat del decretazo, un

treballador va formular una
demanda contra l’Administració
de l’Estat per responsabilitat
patrimonial com a conseqüència
dels perjudicis econòmics ocasionats en aplicació d’una norma
legal declarada posteriorment
inconstitucional. Ara el Tribunal
Suprem li ha donat la raó.

Els decrets que desenvolupen la Llei de l’avortament
deslegitimen la capacitat de les dones per decidir
CCOO de Catalunya considera
que els reials decrets 825 i 831,
sobre el desenvolupament de la
Llei de salut sexual i reproductiva
i d’interrupció voluntària de l’embaràs, restringeixen alguns drets
reconeguts en la mateixa llei i no
afavoreixen el treball dels i les
professionals. Així, les dones de
16 o 17 anys hauran d’acudir
amb el seu representant legal per
informar-se sobre la interrupció
voluntària de l’embaràs, fet que

vulnera el seu dret a la informació
i els drets d’integritat i seguretat
abans de donar informació als
seus representants legals. A més,
davant un conflicte entre la dona i
els seus representants legals, és
el metge qui ha de valorar la
situació, encara que sigui amb
l’aprovació de la dona. Aquests
decrets també deslegitimen la
capacitat de les dones per decidir,
ja que obliguen a informar-se
prèviament amb dades sobre

drets laborals, prestacions i
cobertura sanitària vinculats a
embaràs i maternitat.
La Secretaria de la Dona de CCOO
de Catalunya considera així
mateix que la Llei de l’avortament
no respecta el dret ni les decisions de les dones sobre el seu
cos i continua penalitzant-ne la
pràctica fora dels supòsits establerts, imposant multes per a les
dones i presó i inhabilitació per
als professionals de la sanitat.

CCOO adverteix que la Llei de caixes en suposa la
privatització
CCOO de Catalunya ha qüestionat el nou decret de reforma de
les caixes d’estalvi, perquè portarà a la privatització del sector.
En opinió del sindicat, posa en
perill la naturalesa jurídica de les
caixes i la seva obra social.
Aquesta reforma durà a la transformació d’aquestes entitats en
societats anònimes, fet que acabaria amb el model social de les
caixes. El secretari general de
CCOO de Catalunya, Joan Carles
Gallego, s’ha pronunciat a favor

d’aquest model social, amb participació i control de l’activitat
per part de la societat civil i el
manteniment de l’obra social.
També ha criticat el fet que no es
limitin els drets polítics de les
quotes participatives.

Pel que fa als llocs de treball,
CCOO sempre ha demanat que
els processos de reestructuració
es facin sempre d’acord amb la
representació de les plantilles.
En aquest sentit, el passat 20
de juliol es van produir concentracions de protesta a diferents
ciutats, convocades per CCOO,
UGT i CSICA. A Barcelona es va
fer davant la seu central de
Caixa Catalunya, amb una notable presència de delegats i
delegades.

CCOO critica l’excessiva
dependència dels petrolis en
la inflació
L’IPC espanyol del mes de juny es va
reduir 3 dècimes i es va situar en un
1,5% interanual a causa de la disminució del preu dels carburants. La inflació
subjacent, que no té en compte ni els
aliments no elaborats ni el preu dels
carburants, va augmentar fins el 0,4%
actual. Aquest augment afecta especialment les persones amb rendes baixes i fa més injusta la retallada de despesa pública del Govern. A Catalunya
l’IPC va baixar i es va situar en un
1,7%.
CCOO considera que la inestabilitat de
la inflació per la dependència del preu
del petroli afecta negativament el poder
adquisitiu de les persones i recorda la
necessitat de mantenir les clàusules de
revisió salarial.

Ha mort Francesc Daban, de
la Federació de Construcció
i Fusta
El diumenge 18 de juliol va morir a
Sant Feliu de Llobregat Francesc Daban
i Jordan, “Quico” Daban, històric sindicalista de la Federació de Construcció i
Fusta de CCOO de Catalunya.
Català de naixement (1955), havia treballat des de sempre a Valenciana de
Cementos (SAMSON) i era el responsable de cimenteres, pedreres i subsectors a la Federació. Últimament també
es dedicava als temes de medi
ambient, concretament a les cimenteres, i estava preocupat per les reduccions d’emissions i el protocol de
Kyoto. Sens dubte, ens hem quedat
sense un bon company.

