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La vaga general del 29-S té molt a veure en la crisi de govern

CCOO de Catalunya reclama que els canvis
en el Govern també comportin canvis
en les polítiques econòmiques i socials

Davant el canvi de Govern efectuat pel president, José Luis
Rodríguez Zapatero, CCOO considera que no n’hi ha prou amb
el canvi de persones, que cal
canviar també les polítiques, ja
que si no és així el conflicte
social continuarà obert amb els
sindicats. Així ho han deixat clar
CCOO i UGT convocant mobilitzacions per al mes de desembre. Des de CCOO fa temps que
es demanava un canvi en el
Govern tant en les persones
com en les polítiques per l’esgotament en la gestió de l’executiu
que dirigeix Zapatero.

A judici de
CCOO, la vaga
general del 29 de
setembre ha tingut molt a veure
amb la dimensió
d’una crisi de
govern que fa
tan sols unes
setmanes
es
limitava a la substitució de
Corbacho al capdavant del
Ministeri de Treball, i que ara ha
remogut el nucli central de
l’Executiu. En qualsevol cas,
CCOO jutjarà aquest Govern,
com qualsevol altre, pel contingut de la seva
proposta política
i programàtica,
més enllà de les
característiques
de cada persona.
En relació al nou
titular al capdavant del Ministeri
de
Treball,

Valeriano Gómez, CCOO no emetrà judicis de valor precipitats,
tot recordant que els eixos centrals del Ministeri són el mercat
de treball i la protecció social, i
que són aquests els que han originat un greu conflicte social,
que continuarà obert si no es
canvien les mesures i les lleis
que el van provocar. CCOO
també vol alertar sobre la desaparició del Ministeri d’Igualtat,
que, més enllà de la no-continuïtat de l’organisme, això no ha de
suposar la fi de l’impuls de les
polítiques socials i d’igualtat que
han sorgit d’aquest ministeri.

Acte d’homenatge a Simón Rosado

editorial
I ara què?
Els primers efectes de la vaga general ja els hem pogut veure amb la
remodelació del Govern després que
les enquestes hagin evidenciat una
important pèrdua de suport del
Govern Zapatero.
Però el nostre objectiu no era canviar el Govern, sinó canviar unes
polítiques marcades pels mercats i

els poders financers, que perjudiquen greument els treballadors i les
treballadores i el conjunt de la ciutadania.
Per això hem de continuar el nostre
full de ruta, que té per objectiu
anul·lar els aspectes regressius de la
reforma laboral i evitar que les futures reformes que estan anunciades
(pensions, negociació col·lectiva...)
es facin en forma de retallades
socials i laborals.
Per aconseguir-ho hem de continuar
les mobilitzacions i ara tenim dues
fites importants: la jornada de mobilització europea del 15 de desembre
i les manifestacions del 18 de desembre, conjuntament sindicats, entitats socials, representants del món
de la cultura i d’universitats, tal com
ja vam fer per la vaga general.
Com hem vist el 29-S, la nostra
força és decisiva per canviar les
coses.
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Acomiadat un documentalista
de l’Agència Catalana de
Notícies (ACN)
CCOO ha denunciat l’acomiadament d’un
redactor-documentalista de l’ACN per
defensar el dret de vaga. El treballador
acomiadat va respondre, exercint el dret
a la llibertat d’expressió, un correu electrònic del director l’endemà del 29-S en
el qual el director felicitava tothom que
havia anat a treballar el dia de la vaga.
Quatre hores després d’enviar el correu
electrònic, el documentalista va ser cridat
al despatx del gerent de l’agència i li van
notificar que l’acomiadaven per raons
econòmiques. Des de CCOO reclamem la
immediata readmissió.

Rebuig del Govern espanyol a
la ILP Televisió Sense Fronteres
El Govern espanyol ha volgut impedir la
tramitació de la iniciativa legislativa
popular (ILP) Televisió Sense Fronteres,
que havia de garantir les emissions de
TV3 al País Valencià o de Canal 9 a
Catalunya.
És la primera vegada que un Govern
espanyol recomana la no-admissió d’una
ILP abans que la mateixa Mesa del
Congrés dels Diputats decideixi la tramitació amb les signatures vàlides necessàries per a tirar endavant. CCOO de
Catalunya rebutja aquest vet de
l’Executiu, que ignora la voluntat de més
de 650.000 ciutadans que hi havien signat favorablement, i el sindicat ja ha
anunciat que estarà atent a com es desenvolupa tota la tramitació.

CCOO reclama el desenvolupament
complet de la Llei de salut
sexual i reproductivat
Des del sindicat s’ha valorat la Llei
2/2010, de salut sexual i reproductiva i de
la interrupció voluntària de l’embaràs, que
s’ha començat a aplicar des de principis
de juliol. Tot i ser un inici positiu, per
CCOO cal fer algunes puntualitzacions.
També s’ha de millorar i garantir l’accés
de les dones a la interrupció voluntària
de l’embaràs amb criteris de gratuïtat i
proximitat, i amb el màxim nivell de
seguretat i qualitat. I cal aplicar la llei en
referència a la impossibilitat que cap
centre públic pugui objectar.

L’atur es redueix lleugerament però es
continua destruint ocupació indefinida
Les dades de l’EPA del tercer trimestre d’any indiquen que el nombre de persones aturades a
Catalunya s’ha reduït en un -1%
respecte el trimestre anterior
(6.700 aturats/ades menys). La
taxa d’atur a casa nostra, però,
continua sent elevadíssima, i se
situa en el 17,4%. Cal destacar que
la reducció de l’atur la presenten
només les dones (-8.400 aturades)
mentre que l’atur masculí continua
augmentant (1.700 aturats més).
Amb tot, aquesta lleu reducció de
l’atur trimestral no troba correspondència en les dades interanuals, donat que en el darrer any
hem patit un augment del 10,3%.
Pel que fa a l’ocupació, aquesta ha
augmentat a Catalunya en un 1,1%
respecte el trimestre anterior (per
un 0,4% a la resta de l’Estat).

Malauradament, però, en termes
interanuals novament s’ha reduït.
Així, la taxa d’ocupació pel tercer
trimestre de 2010 és d’un 52,2% a
Catalunya, 0,5% més que el trimestre anterior).
Per tot això, CCOO torna a reclamar
la retirada de la reforma laboral,
que no crearà ocupació ni reduirà la
precarietat laboral, i de les mesures

d’ajustament econòmic. A més, els
pressupostos generals de l’Estat
per a 2011 són clarament insuficients per tal de garantir la protecció de les persones, el creixement
econòmic i la transformació del
model productiu. Cal una reforma
profunda de la política fiscal i la
recuperació d’impostos desapareguts o buidats de contingut.

La Plataforma per una fiscalitat justa
exigeix lluitar contra el frau fiscal
La Plataforma per a una fiscalitat
justa, ambiental i solidària, que
agrupa a més d’una vintena d’organitzacions i entitats socials -entre
elles CCOO de Catalunya-, ha fet
arribar als partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya
les seves propostes per tal d’aconseguir un sistema fiscal més just
tant a Catalunya com a Espanya.

La proposta no es basa en incrementar els impostos, si no recuperar alguns –com ara el de patrimoni o successions- i garantir el bon
funcionament dels ja existents,
augmentant la progressivitat en
l’IRPF o equiparant la tributació
entre les rendes del treball i les del
capital, entre d’altres. A més, s’ha
de consolidar una recaptació més

equitat i v a
( q u e
pagui
més qui
més té),
garantir
la redistribució eficient dels recursos recaptats i, per sobre de tot,
lluitar contra el frau fiscal.

Mor Germán Carrasco, històric sindicalista del sector de l’hosteleria
El passat 30 de novembre, ha
mort, després d'una llarga malaltia, el company Germán Carrasco,
històric militant de les CCOO, primer de la Federació d'Hosteleria, i
posteriorment de la FECOHT. Molt

vinculat amb la Unió Comarcal del
Barcelonès, on va desenvolupar
tasques d'assessorament els
últims anys, va ser l'últim
Secretari General que va tenir el
Sindicat Comarcal d'Hosteleria

del Barcelonès, va ser membre de
la Comissió Executiva Federal
Estatal i a Catalunya. Sempre va
ser un exemple d'honestedat i
fermesa a les seves conviccions, i
de coherència a la seva conducta.
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El projecte de quart cinturó incompleix el Pacte
Nacional per a les Infraestructures
El passat 30 de juliol el BOE posava en exposició pública l’Estudio
informativo de cierre de la autovía
orbital de Barcelona. D’entrada, la
publicació de les 2.800 pàgines
de l’informe just abans de les
vacances, amb el 2 de setembre
com a data límit de presentació
d’al·legacions, mostra un intent
d’impedir una resposta socialment organitzada i tècnicament
elaborada. Però, a banda d’això, la
construcció del quart cinturó va
en contra de tots els plans de
mobilitat aprovats a la regió
metropolitana de Barcelona, i
també del Pacte Nacional per a
les Infraestructures, signat pel
Govern de la Generalitat amb
grups parlamentaris, Administració
local i agents econòmics i socials.

Entre aquests hi havia CCOO, que
ara ha demanat la reunió urgent
de la Mesa Nacional per a les
Infraestructures, comissió de
caràcter permanent creada per al
seguiment i l’actualització del
pacte.
CCOO ha presentat una al·legació
en pro d’un nou model territorial i
de mobilitat, on s’exposa, per una
banda, que el quart cinturó proposa un model de mobilitat poc sostenible, que aniria en contra dels
objectius de mitigació del canvi
climàtic, incrementaria les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contaminants i afectaria
patrimonis històrics i paisatgístics, a més de captar recursos
que haurien de ser destinats a la
creació d’una xarxa de transport

col·lectiu. A més, el quart cinturó
no és una solució als problemes
de mobilitat per als territoris que
travessa, sinó que contribueix a
l’augment de l’ús del vehicle privat i, per tant, a la congestió viària. Des del sindicat s’entén que
el model de mobilitat ha d’estar
basat en l’ús del transport col·lectiu, tant per carretera com per
ferrocarril, i no en la utilització del
vehicle privat.

El traspàs dels Regionals ha d’anar acompanyat
de noves xarxes de Rodalies a Girona, Lleida i
Tarragona
CCOO es felicita pel traspàs a la
Generalitat de la gestió dels
serveis ferroviaris regionals que
transcorren dins de Catalunya.
Però, també, reclama que l’Estat
transfereixi al Govern català els
fons necessaris per a la seva
gestió i la millora dels serveis.
A més, CCOO recorda que queden pendents alguns aspectes
que el traspàs de les Rodalies
d’ara fa un any no va tenir en
compte, com ara la necessària

creació de noves xarxes de
rodalies a Girona, Lleida i
Tarragona, o la reconversió de
determinats trams de regional
en línies de rodalia, amb més
freqüències i millors combois.

Equilibri territorial
El traspàs ha d’incloure, així
mateix, la viabilitat econòmica
i tècnica dels regionals de tots
els territoris, a més d’unes
infraestructures sense deficiències. Cal establir un pla
d’equilibri territorial que doni
resposta a les necessitats dels
grans nuclis urbans que utilitzen els serveis de Regionals
com a transport públic de proximitat.

CCOO denuncia que els bancs protegeixen més
els diners que les persones
Arran de la mort d’una treballadora del Banc Santander a
Cambrils, CCOO recorda que les
entitats financeres es van demorar fins al pronunciament del
Tribunal Suprem per reconèixer
l’atracament com un risc laboral i
que això ha comportat un enda-

rreriment en l’aplicació de mesures preventives que, en aquest
cas, podrien haver evitat la desgràcia. De fet hi ha entitats que
avui dia encara es neguen a
reconèixer aquest risc i dediquen
més recursos a protegir els
diners i els béns materials que no

pas a clients i treballadors. L’art.
15 de la Llei de prevenció de riscos laborals diu que l’empresari
ha d’aplicar les mesures de prevenció atenent a tres principis
generals: evitar el risc, avaluar
els riscos que no es puguin eliminar i combatre el risc en origen.

Un acord permet garantir
l’estabilitat laboral en el
sector elèctric
CCCOO i UGT han arribat a un acord amb
les empreses contractistes d’ENDESA, amb
la mediació de l’Administració catalana,
que permet garantir l’estabilitat laboral en
el sector elèctric. Amb la consecució d’aquest acord, es van desconvocar les jornades de vaga de 24 hores previstes per als
dies 29 d’octubre i 2 de novembre.
L’acord assolit recull, per una banda, el
compliment de la clàusula de subrogació
que incorporen els respectius convenis
sectorials, de manera que es mantenen els
drets laborals dels treballadors de les
empreses contractistes sortints i es garanteix la seva subrogació a les noves empreses adjudicatàries. D’altra banda, estableix
un període de temps fins al 31 de gener
perquè es produeixin els canvis d’adjudicacions de contractes del servei de manteniment i reparació de la xarxa elèctrica de
forma ordenada. CCOO i UGT recorden que
aquesta és una qüestió clau, ja que garantint l’estabilitat i el manteniment de l’ocupació i de les condicions laborals d’aquests
treballadors, estem garantint la qualitat i la
seguretat d’un servei que és bàsic per al
conjunt de la indústria i de la ciutadania.

Mobilització a Tyco
Electronics contra el bloqueig
dels increments salarials
El comitè d’empresa de Tyco Electronics,
de Montcada, està duent avui la darrera
de les quatre jornades de vaga parcial de
4 hores per torn convocades per fer front
al bloqueig de la negociació dels increments salarials del pacte d’empresa per
part de la direcció. La representació dels
treballadors exigeix que s’apliqui un
increment corresponent a l’IPC real a 31
de desembre, amb caràcter retroactiu a
l’1 de gener d’enguany. Les aturades van
començar el passat 23 d’octubre.

Mediació de l’Administració
davant el bloqueig de la
negociació del Conveni del
metall de Girona
Els Serveis Territorials de Treball de Girona
han convocat una nova reunió aquesta
setmana amb la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya, la MCA-UGT i la
patronal del metall gironina, amb la
mediació de l’Administració, davant la
situació de pràctica ruptura de les negociacions del conveni per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província de
Girona.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya espera que la patronal també
es mostri predisposada a arribar a un
acord i faci un replantejament de les
seves propostes per poder aconseguir un
conveni digne per als metal·lúrgics de la
província de Girona.

