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CCOO tornarà a reivindicar la Catalunya social
en la Diada de l’11 de Setembre

Com cada any, CCOO de Catalunya participarà en
els actes de la Diada Nacional, el proper 11 de
setembre. Enguany, ho farà amb les entitats de
la campanya “Per una Catalunya Social”, amb la

qual realitzarà la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb la reivindicació
de la Catalunya social i el dret a decidir de la ciutadania sobre el seu futur i, molt especialment,
sobre les polítiques de retallades socials que
està duent a terme el Govern de la Generalitat.
El lema torna a ser “Per una Catalunya social,
#jovulldecidir”. La convocatòria de CCOO de Catalunya és a les 9 hores, a la ronda de Sant
Pere amb el carrer Girona (cantonada mar)
de Barcelona. Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, encapçalarà la
delegació del sindicat.

CCOO i altres entitats de la campanya Per una Catalunya Social
criden a participar als trams 57 i 58 de la V de la Via Catalana 2014
Les organitzacions sindicals, associacions veïnals i
diverses entitats de les agrupades en la campanya
Per una Catalunya Social, continuadora de les mobilitzacions dutes a terme per la plataforma “Prou
Retallades!”, hem acordat participar activament en
les accions reivindicatives que el 11 de setembre es
realitzaran a tot Catalunya a favor del dret a decidir i
de la convocatòria de la consulta ciutadana del 9-N.
En aquest sentit, volem fer visible la nostra presència afirmant que decidir és democràcia i reiterant la
nostra ferma defensa dels drets socials i la nostra
oposició a les polítiques regressives que soscaven i
empobreixen a la població. Ni la democràcia es redueix a votar cada quatre anys, ni el dret a decidir es

pot limitar a determinats aspectes de la vida política,
sinó que ha d’abastar a totes les qüestions que afecten a la ciutadania, també en tot allò relatiu als drets
de protecció social que per nosaltres son indestriables d’un veritable projecte nacional democràtic.
Per tot això, fem una crida a fer palesa aquesta
voluntat participant en el bloc Per una Catalunya Social que s’ubicarà a la Gran Via de Barcelona, entre Balmes i Rambla Catalunya (TRAMS
57 i 58) formant part de la V de la Via Catalana
2014 que vol simbolitzar la profunda aspiració
de la ciutadania a decidir el futur d’aquest país.
Es convida a tothom a portar samarretes reivindicatives.

editorial
AMB PRECARIETAT
LABORAL I SALARIS
BAIXOS NO HI HA
RECUPERACIÓ
L’OCDE també ens dóna la raó en el seu darrer informe sobre perspectives d’ocupació
en el món. La precarietat laboral i la reducció
de salaris són contraproduents per impulsar
la demanda interna i el creixement econòmic.
L’estratègia de l’austeritat dels governs de
Catalunya i Espanya sota les directrius de la
UE ha fet augmentar l’atur i les desigualtats,
al mateix temps
que ha fet empobrir bona part de
la població treballadora. Les dades
d’atur del mes
d’agost ho tornen
a demostrar.
Les retallades de salaris i la precarietat laboral tenen conseqüències negatives per a
les persones i també frenen la recuperació
econòmica. Per això l’OCDE alerta que la
continuació d’aquestes polítiques als països
més castigats per la crisi allunyaran la creació d’ocupació i la recuperació de l’economia.
Per això més i millors salaris, i ocupació de
qualitat i protecció social per a qui no té recursos són l’alternativa per sortir de la crisi.

CCOO de Catalunya se suma a la iniciativa de la FAVB, la CONFAVC i altres entitats socials
en relació amb la querella presentada pel cas Pujol
La Comissió Executiva de CCOO de Catalunya ha decidit sumar-se a la iniciativa de
la FAVB, la CONFAVC i altres entitats socials en relació amb la querella presentada
pel cas Pujol. CCOO de Catalunya consi-

dera necessària la participació de la societat civil per assegurar que la investigació
d’aquest cas arribi fins al final i serveixi per
abordar la forma de gestió dels recursos
públics i evitar la seva malversació i el frau

fiscal. CCOO creu que la lluita contra la
corrupció, el frau i l’evasió fiscal és essencial per a la regeneració democràtica i la
construcció d’un país per treballar i viure
amb drets.

www.ccoo.cat

2
Núm. 202 - dilluns, 8 de setembre de 2014

MANIFEST DE L’11 DE SETEMBRE DE 2014

Catalunya, un país on viure i treballar amb drets
En la Diada d’enguany, les CCOO de Catalunya afirmem la
nostra voluntat de construir un país on viure i treballar amb
drets.
Les polítiques de retallades i les reformes regressives ens
han allunyat de la Unió Europea en benestar i han provocat
l’increment de les desigualtats, la devaluació salarial i la desocupació massiva. La pobresa ha crescut de forma més intensa que en pràcticament tots els països de la Unió i una quarta
part de la població catalana es troba en risc de pobresa i/o
exclusió social.
En aquest context, destaca la figura del treballador o treballadora pobre, que tot i tenir ocupació obté uns ingressos per
sota del llindar de la pobresa.
La disminució de la capacitat adquisitiva de les famílies catalanes s’ha repartit d’una forma gens equitativa: les pèrdues
s’acumulen en els sectors de rendes mitjanes i baixes mentre
que es produeix una concentració de renda en la població
més rica.
Per construir la Catalunya que volem, cal eradicar les polítiques de retallades i impulsar reformes imprescindibles que
tinguin com a objectiu millorar el benestar de les persones.
Entre les més urgents hi ha una reforma fiscal que permeti una
major redistribució de la riquesa, un reforçament de la negociació col·lectiva que garanteixi el poder adquisitiu dels salaris i una renda garantida de ciutadania que asseguri a totes
les persones sense ingressos els mínims per a una vida digna.
CCOO és ferma partidària d’un nou finançament per a Catalunya que superi un dèficit fiscal històric que afecta negativament la competitivitat de l’economia catalana i en debilita
l’estat del benestar. Exigim, no obstant això, un compromís
ferm per tal que els recursos que es puguin obtenir amb una
millora del finançament tinguin com a objectiu revertir en les
retallades i garantir l’estat del benestar.
La defensa d’allò que és públic ha de ser un objectiu prioritari
de l’acció de govern. És necessari un sector públic potent i
eficient que generi ocupació en sectors clau pel futur del país
i el benestar de les persones, com l’ensenyament i la salut.
Ens oposem a les privatitzacions dels serveis públics, que
han contribuït de forma important a l’acumulació de riquesa
per part d’una minoria i estan sovint en l’origen de fenòmens
de corrupció.

Dret a decidir sobre el marc institucional
i el model social
Per reforçar la democràcia, cal una participació directa de la
ciutadania en els temes que els afecten i que són del seu interès. El dret a decidir és un principi democràtic que cal defensar i que s’ha de poder exercir de forma àmplia tant pel que
fa al marc institucional com en relació amb el model social.
Rebutgem els atacs contra la llengua i el model d’escola catalana que busquen trencar la convivència, i defensem el coneixement de la llengua catalana com un dret de ciutadania.
CCOO de Catalunya, juntament amb les entitats de la campanya “Per una Catalunya social”, hem acordat participar activament en les accions reivindicatives que l’11 de Setembre
es realitzaran a tot Catalunya a favor del dret a decidir i de la
convocatòria de la consulta ciutadana del 9-N.
Volem afirmar que decidir és democràcia i volem reiterar la
nostra ferma defensa dels drets socials així com la nostra
oposició a les polítiques regressives que soscaven i empobreixen la població.
La democràcia no es pot reduir a votar cada quatre anys, ni el
dret a decidir es pot limitar a determinats aspectes de la vida
política, sinó que ha d’abastar totes les qüestions que afecten
la ciutadania, també en tot allò relatiu als drets de protecció
social que, per a nosaltres, són indestriables d’un veritable
projecte nacional democràtic.
Per tot això, fem una crida a participar l’11 de Setembre en el
bloc “Per una Catalunya social”, que s’ubicarà a la Gran Via
de Barcelona, entre el carrer de Balmes i la Rambla de Catalunya (trams 57 i 58) i que formarà part de la V de la Via Catalana 2014, que simbolitzarà, de ben segur, la profunda aspiració
de la ciutadania a decidir el futur del nostre país.

Col·labora amb la recollida de medicaments per Gaza
CCOO de Catalunya i la seva Fundació Pau i Solidaritat s’adhereixen a la campanya de solidaritat
“Catalunya amb Gaza”, de Voluntaris Humanitaris, que preveu la recollida i l’enviament de medicaments
a la Franja de Gaza. El nostre punt de recollida serà a la seu de Via Laietana, 16, de Barcelona.

ANIMEU-VOS A COL•LABORAR AMB NOSALTRES!!
PER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU-NOS AL 934812912
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ACTES I OFRENES FLORALS DE CCOO ALS TERRITORIS
BARCELONA
Homenatge a Salvador Allende
El Comitè Ciutadà per l’Homenatge a Salvador Allende a Barcelona, amb la participació de CCOO de Catalunya, la Casa Amèrica, el Centre Salvador Allende
a Barcelona i la Parròquia de Santa Maria del Taulat
del Poblenou, ha organitzat una sèrie d’actes per
commemorar el 41è aniversari del cop d’estat a Xile
i la mort del president Salvador Allende.
L’acte d’homenatge a Salvador Allende tindrà lloc
el proper 11 de setembre, a les 10.30 h, a la plaça
de Salvador Allende del barri del Carmel.
EL PRAT DE LLOBREGAT
10 de setembre, a les 20 h, ofrena floral a la plaça
del Mestre Estalella (Cèntric Espai Cultural).
GRANOLLERS
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral al monument a l’11 de Setembre.
LLEIDA
11 de setembre, a les 10.15 h, ofrena floral a la Seu
Vella (davant del pont llevadís).
MANRESA
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la plaça
de l’11 de Setembre.
MATARÓ
11 de setembre, a les 10.30 h, ofrena floral a la
plaça de Rafael Casanova.
MOLLET DEL VALLÈS
11 de setembre, a les 11.30 h, ofrena floral a la
plaça Rafael Casanova.
RUBÍ
11 de setembre, a les 11 h, ofrena floral a la plaça
11 de Setembre.

SABADELL
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monòlit
a Lluís Companys (Masia de Can Rull, Parc de Catalunya).
SANT BOI DE LLOBREGAT
11 de setembre, a les 9.30 h, ofrena floral a
l’Església de Sant Baldiri, davant la tomba de Rafael Casanova, conjuntament amb CCOO de Catalunya.
TARRAGONA
11 de setembre, a les 10 h, ofrena floral al monument a Rafael Casanova (passeig marítim Rafael
Casanova).
A les 10.45 h, participació en els actes organitzats
per l’ANC a Tarragona.
A les 11.45 h, ofrena floral al monument a Salvador
Allende (Jardins del Camp de Mart).
TERRASSA
9 de setembre, a les 19 h, a l’Ajuntament de Terrassa, conferència commemorativa sobre la Diada.
11 de setembre, a les 13 h, ofrena floral a la plaça
de l’11 de Setembre.
VIC
10 de setembre, a les 19.30 h, ofrena floral davant
la placa commemorativa (Bac de Roda, cruïlla rambla Davallades / carrer Verdaguer).
11 de setembre, a les 11 h, lectura del manifest de
compromís d’adhesió a la consulta del 9-N, davant
l’Ajuntament de Vic.
VILANOVA I LA GELTRÚ
11 de setembre, a les 11.30 h, ofrena floral davant el monument a Francesc Macià (rambla de
la Pau).

Sentència favorable als
treballadors de Panrico
davant la demanda de
l’empresa per vaga il·legal i
abusiva
El jutjat social número 3 de Sabadell ha dictat sentència davant la demanda presentada
per l’empresa Panrico per danys i perjudicis
i considerar il·legal i abusiva la vaga que van
realitzar fa uns mesos els treballadors i les
treballadores d’aquesta empresa a Santa
Perpètua de Mogoda. El judici es va celebrar
el 13 de febrer d’aquest any.
La sentència ha estat favorable als interessos
dels treballadors i absol als demandats que
eren el Comitè d’empresa, el Comitè de vaga,
la secció sindical de CCOO, la secció sindical
d’UGT i les federacions agroalimentàries de
CCOO i UGT.
En els fonaments jurídics de la sentència es
declara de manera rotunda que la vaga va
ser totalment legal, contradient tots els arguments presentats per l’empresa.
La sentència reconeix també l’incompliment
per part de l’empresa de les condicions pactades en el conveni col·lectiu i que la vaga
va ser convocada per exigir el compliment
de les condicions salarials pactades i les garanties d’ocupació previstes en el conveni. La
sentència considera que l’empresa ha vulnerat el dret fonamental de vaga.

Se celebra la 12a Jornada del Seminari Salvador Seguí amb
el títol: ”Catalunya, un país on viure i treballar amb drets”
En el marc de la commemoració de l’Onze de Setembre, la Fundació Cipriano García – CCOO de
Catalunya ha organitzat la 12a Jornada del Seminari Salvador Seguí, que du el títol: “Catalunya,
un país on viure i treballar amb drets”.
L’acte comptarà amb les intervencions de Jordi
Presas, coordinador del Seminari Salvador Seguí;
de Marina Subirats, catedràtica emèrita de sociologia de la UAB, i de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya. La secretària
de Formació Sindical, Estudis i Cultura de CCOO
de Catalunya, Montse Delgado, presentarà l’acte.
L’acte tindrà lloc el dimarts, 9 de setembre de
2013, a les 18 h, a la sala d’actes de CCOO de
Catalunya, a Via Laietana, 16, de Barcelona.

Avui s’Inaugura l'exposició “Psst!...
Passa-ho!”
Avui s’ha fet la presentació de l’exposició “Psst!...
Passa-ho!”, al vestíbul de la seu nacional de CCOO
de Catalunya, a la Via Laietana, 16, de Barcelona.
Aquesta exposició pretén fer un recorregut
—sintètic però acurat— de l’activitat clandestina dels homes i les dones que des de perspectives i dinàmiques diverses es van oposar a la
dictadura franquista. El recorregut s’inicia amb
la finalització de la Guerra Civil i arriba fins a la
mort del dictador, tot i que aquest fet no significa ni la desaparició immediata de la dictadura
ni l’abandonament automàtic de la clandestinitat
per part dels opositors.

L’exposició es podrà visitar del 8 al 23 de setembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i
de 16 a 19 h.
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CCOO de Catalunya atén casos de
denegació de la jubilació anticipada
Els serveis jurídics de CCOO de Catalunya estan
atenent els primers casos de denegació de la
jubilació anticipada a persones afectades pel
canvi de criteri de la Seguretat Social i que havien subscrit el conveni especial per mantenir
les seves bases de cotització. Com que el període per recórrer les resolucions denegatòries de
jubilació anticipada suposa un endarreriment
de dos anys de la data prevista, CCOO aconsella a les persones afectades que presentin la
reclamació prèvia a la via judicial. El sindicat
ha continuat pressionant davant la Seguretat
Social i el ministeri perquè deixin sense efecte
el nou criteri i es tramitin les jubilacions anticipades tal com es venia fent amb anterioritat al
canvi. El dimecres el govern es va comprometre
a fer marxa enrera i respectar els drets dels treballadors afectats per aquest criteri.

Els ajuntaments catalans abaixen el
seu deute en 64,33 milions d’euros,
però destrueixen 1.724 llocs de treball
El conjunt d’ajuntaments de l’Estat han reduït
durant el 2013 el seu deute en 242 M€, dels
quals 64,33 M€ corresponen als ajuntaments
catalans (el 26,4% del total de la reducció).
Aquest esforç de reducció del deute suposa un
1,16%, que és el doble del 0,59% de la resta
de l’Estat.
Aquest resultat positiu d’estalvi es produeix
paral·lelament a un de molt negatiu: la destrucció de 1.724 llocs de treball als ajuntaments catalans, el 2013, mentre que a la resta de l’Estat
es van crear 12.691 llocs de treball.

Dictamen favorable del Consell de
Garanties Estatutàries sobre la llei
contra l’homofòbia
CCOO de Catalunya valora molt positivament que
el Consell de Garanties Estatutàries hagi avalat
el règim sancionador del projecte de llei contra
l’homofòbia i hagi conclòs que el contingut de la
proposta, que estava pendent d’aquest dictamen
per poder ser aprovada pel Parlament, no és contrari a la Constitució.
El PP va impugnar els articles referents al codi
sancionador, ja que considera que la normativa
tipifica com a infraccions administratives conductes que ja són objecte de prohibició i càstig
en el Codi penal. Ara s’ha vist que aquesta interpretació no és vàlida, ja que, segons el Consell,
els articles esmentats són respectuosos amb
la jurisprudència constitucional, i que té més a
veure amb els intents de retardar l’aprovació de
la llei que cap altra cosa.
CCOO continuarà donant suport perquè en el
proper Ple del Parlament de Catalunya es pugui
aprovar aquesta llei per poder implementar-la
ben aviat en el dia a dia de les empreses.

El sindicat us convida a participar en
la Diada del Treball Digne de CCOO de
Catalunya el 20 de setembre
CCOO de Catalunya us convida a participar en la
Diada del Treball Digne que el sindicat organitza i
que tindrà lloc el proper 20 de setembre, a partir
de les 11 del matí, al Parc Nou del Prat de Llobregat. La trobada tindrà un caire reivindicatiu,
però també festiu, i s’hi farà un homenatge a la
fidelitat afiliativa amb el lliurament d’una insígnia
de plata a diferents companys i companyes de les
diverses organitzacions territorials i federatives, en

reconeixement als 25 anys com a afiliat o afiliada.
Qui vulgui podrà participar en les activitats esportives i els tallers infantils que s’organitzaran, però
també podrà gaudir d’una paella, a partir de les 2
del migdia. Per aquesta raó s’han editat uns bons
d’ajut de 10 euros que trobareu als diferents locals
del sindicat. Les properes edicions es faran de manera rotativa a les diferents unions intercomarcals
de CCOO a la província de Barcelona.

PROGRAMA DE LA JORNADA
9.00 h. Sortida en bicicleta des del Pont del Diable de Martorell i recorregut pels camins de la ribera
del Llobregat fins al Parc Nou. Aquest és un recorregut d’uns 30 km i es triga unes dues hores a fer-lo.
9.00 h. Sortida a peu des de la seu de CCOO de Cornellà de Llobregat, carretera d’Esplugues, 68, fins
al Parc Nou per la ribera del riu Llobregat. Són aproximadament uns 8 km i es triga unes dues hores a
fer el recorregut.
11.00 h. Inici de les activitats al Parc Nou amb tallers infantils i torneig de futbol.
12.00 h. Convocatòria general de l’actiu sindical.
13.00 h. Atenció als mitjans de comunicació a càrrec del secretari general, Joan Carles Gallego.
13.15 h. Intervencions des de l’escenari, on parlaran un representant de l’Ajuntament del Prat; representants de seccions sindicals i sectors; un portaveu de la campanya “Fer vaga no és delicte”; un representant de la Coordinadora d’Aturats; Toni Mora, secretari general de CCOO del Baix Llobregat – Alt
Penedès – Anoia i Garraf, i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
14.00 h. Dinar: paella popular.
15.30 h. Acte de reconeixement a la fidelitat afiliativa i lliurament dels primers carnets. Cloenda.

CCOO també és el sindicat majoritari a les empreses
on se celebren eleccions sindicals per primera vegada
CCOO també és el primer sindicat
en les eleccions celebrades a empreses on mai s’havien fet eleccions o feia molt de temps que no
hi havia representació dels treballadors i treballadores. Des de principis del 2012 han estat 57.749
treballadors els que han escollit
3.360 nous delegats i delegades.
D’aquests, 1.390 han estat de CCOO per 1.315
de la UGT. A molta distància, diferents candidatures independents han obtingut 217 delegats, per
92 la CGT, 82 la USOC, 52 el CSIF, 10 la CSC i,
finalment, altres que obtenen 206 representants.
La major part d’aquestes eleccions s’han celebrat
a petites i mitjanes empreses, però també n’han

tingut lloc a empreses tan importants com Decathlon, les botigues
d’Apple, Privalia o diferents instituts universitaris d’investigació
biomèdica, on la major part de les
plantilles estan formades per personal jove, fet molt rellevant i que
destaca la tendència d’aquests
treballadors i treballadores a organitzar-se de forma col·lectiva.
L’important creixement a les noves empreses
i als centres de treball explica el fet que CCOO
de Catalunya mantingui el mateix nivell de representativitat que tenia abans de l’esclat de la crisi
tot i el gran nombre de tancaments d’empreses i
reduccions de plantilles.

5
Núm. 202 - dilluns, 8 de setembre de 2014

Augmenten les dificultats de les
persones immigrants per mantenir o
accedir a la regularitat administrativa
En les dades recollides a la memòria del
primer semestre del 2014 del Centre
d’Informació per a Treballadors Estrangers
de CCOO de Catalunya (CITE), se segueixen
posant de manifest els efectes de la crisi econòmica en les persones immigrades.
Això s’exemplifica amb el gran nombre de
consultes realitzades vinculades a l’accés i
al manteniment de la regularitat, però també
amb la mobilitat internacional de treballadors nacionals i estrangers que cerquen una
oportunitat laboral en un altre país. Les dades demostren que s’ha passat d’un model
basat en l’arribada continuada de població
estrangera atreta per la demanda massiva de
mà d’obra a una situació més complexa on
es donen, a la vegada, processos d’arribada
de nova població estrangera, amb altres de
retorn o reemigració, i també d’emigració
de població espanyola, nacionalitzada o
d’origen. Això ha fet que hagi augmentat la
demanda del nostre Servei de Mobilitat Internacional de Treballadors del CITE.
Les dades de la memòria posen de manifest
les dificultats de les persones estrangeres
per mantenir o accedir a la regularitat com
a conseqüència de la crisi econòmica, que
fa difícil garantir els requisits per renovar
les autoritzacions de treball o residència, o
per acollir-se a l’arrelament social. Tot això,
per la manca de cotitzacions a la Seguretat
Social, la finalització de subsidis o la falta
d’un contracte de treball. Moltes famílies estrangeres reagrupades, fins i tot, no poden
renovar les autoritzacions de tots els membres de la unitat familiar i això fa que molts

infants estiguin caient en la irregularitat. La
legislació d’estrangeria actual és ineficaç
per gestionar la situació, ja que està pensada
per a un moment de creixement econòmic,
amb fluxos d’entrada molt grans, i no per a
un moment de crisi de llarga durada.
Dades rellevants
Durant el primer semestre d’aquest any
les oficines del CITE a Catalunya han rebut
7.837 visites, i s’han atès 5.766 persones
que han plantejat 14.151 consultes. Respecte de l’any 2013 hi ha un increment de
visites, usuaris i consultes malgrat el tancament d’algunes oficines per les retallades
en les administracions. Aquest increment
està vinculat a l’agreujament de la situació que pateixen les persones immigrades.
S’incrementa també el nombre de dones
ateses pel CITE, que representen el 58% del
total. Per països d’origen, el primer és el Marroc amb un 14,1%, seguit de Bolívia amb un
11,1%, d’Hondures amb un 5,8%, de Colòmbia amb un 5,4% i d’Equador amb un 5,3%.
Les principals consultes realitzades han
estat l’arrelament social, la renovació de
l’autorització de residència i la renovació
de l’autorització de treball. A la memòria
s’observa un increment de la irregularitat
de les persones immigrades ateses al CITE,
que passa del 33,9% l’any 2013 al 37,6%
enguany. I també destaca el fet que es redueixen les persones que treballen, amb un
increment del pes del servei domèstic que, a
la vegada, té el major percentatge de treball
irregular, amb un 52,3%, i afecta molt especialment les dones.

Mort sobtada de Francisco Corrales, delegat de CCOO a
Autobusos de Barcelona
El passat 17 d’agost vam rebre la trista notícia de la mort sobtada
del delegat de CCOO a Autobusos de Barcelona, Francisco Corrales Morón. En Francisco només tenia 39 anys i era un actiu important de la secció sindical, un gran company i col·laborador.

CCOO considera que cal
completar els protocols
d’actuació davant del
virus d’Ebola i altres
patologies infeccioses
CCOO de Catalunya considera que s’està magnificant la repercussió que pot tenir, en el nostre entorn, la greu situació que està provocant
l’epidèmia del virus d’Ebola a l’Àfrica, perquè el
nostre sistema sanitari ja ha de tenir previstos els
mecanismes d’actuació davant aquestes eventualitats. La nostra legislació recull obligacions
empresarials en situacions d’exposició a agents
biològics.
Tot i això, CCOO valora positivament que les
diferents institucions estiguin revisant, actualitzant i adaptant els protocols d’actuació davant
d’aquesta contingència.
De tota manera, CCOO ha alertat que els protocols se centren en l’actuació del personal
d’urgències i no especifiquen l’actuació del
conjunt dels professionals (sanitaris i no sanitaris) que poden participar en el procés d’atenció
sanitària d’un pacient sospitós d’estar infectat
pel virus. Per exemple el personal de radiologia,
ambulàncies, neteja, laboratoris, etc. CCOO considera que no s’ha facilitat informació i formació
suficient per aplicar amb èxit aquests protocols.
Majoritàriament s’ha donat accés a la informació escrita o electrònica del protocol d’actuació,
cosa que ha causat confusió en alguns casos. Li
consta, al sindicat, que majoritàriament no s’ha
realitzat cap acció formativa i tampoc informativa sobre aquest tema al conjunt dels treballadors i treballadores dels centres sanitaris. Per a
CCOO és fonamental que en els centres sanitaris
es disposi d’equips de protecció individual adequats per realitzar les activitats sanitàries i s’hi ha
d’establir un procediment segur d’eliminació de
residus dels equips i el material que hagin tingut
contacte amb el pacient.
CCOO sol·licita que l’Agència de Salut Pública determini les mesures de control en origen necessàries per a la prevenció d’aquestes situacions a
les possibles vies d’entrada de persones portadores del virus. I també que les empreses sanitàries
reuneixin els delegats i delegades de prevenció i
acordin les mesures necessàries que cal adoptar
al seu centre per informar i formar els treballadors i treballadores que en formen part per actuar
davant possibles sospites.
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CCOO reclama a la Conselleria d’Educació
que expliqui als centres docents catalans
què cal fer amb la Lomce
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha explicat en
la roda de premsa que ha fet la seva secretària general, Montse
Ros, com serà l’aplicació de la Lomce als centres educatius
de Catalunya. CCOO ha destacat el gran desconeixement que
hi ha als centres sobre què cal fer amb l’aplicació de la nova
llei, ja que la Conselleria d’Ensenyament no n’ha informat adequadament. Aquesta desinformació està
provocant una forta confusió en diferents temes cabdals, com per exemple què passa amb la formació
professional bàsica o amb les beques d’estudi. Tampoc es coneix què diu la Conselleria sobre el currículum de l’assignatura que ha de ser alternativa a la de religió.
Segons va explicar Montse Ros, la Lomce ja s’està aplicant oficialment a Catalunya, ja que conté molts
preceptes que són d’aplicació directa, però alguns aspectes d’aquesta aplicació estan matisats per la
Conselleria, que ha donat la indicació als centres de seguir fent el que feien sense canvis substancials.
La Conselleria ha fet un esforç considerable per, aparentment, no aplicar molts aspectes de la Lomce
sense situar-se en la il·legalitat.
Hi ha dos grans afectats per aquesta llei. D’una banda, l’Administració local, els ajuntaments, que
desapareixen pràcticament dels poders de decisió dels espais educatius. L’administració més propera
a la ciutadania deixa de participar en la vida educativa dels infants. I d’una altra banda, les famílies i
la comunitat educativa, que veuen anul·lada totalment la seva capacitat de decisió en el govern dels
centres educatius on van els seus fills i filles. I el professorat, amb aquesta llei, deixa també de tenir
veu en el govern de les línies educatives de les escoles; és el director o la directora de l’escola qui
passa a tenir a la pràctica tot el poder de decisió. Aquest model defineix una escola amb unes clares
característiques estatals on s’elimina el paper dels ajuntaments i es redueix dràsticament el paper de
les comunitats autònomes. CCOO ha destacat el trist paper que queda a la Generalitat amb l’aplicació
de la Lomce a Catalunya.
Nou servei de suport a la inaplicació de la Lomce
CCOO ha mostrat la seva ferma oposició a l’aplicació de la Lomce a Catalunya i ha animat a desobeir,
si cal, la seva aplicació. En aquest sentit, CCOO dóna ple suport a la Xarxa d’Escoles Insubmises, que
ha impulsat la Fapac, per considerar-la una iniciativa bona i intel·ligent, ja que aprofita els forats que la
mateixa llei deixa als directors i les directores d’escoles a elaborar el seu propi projecte educatiu per a
cada centre. En aquest sentit, CCOO donarà suport als directors o directores que mostrin coratge i es
decideixin a resistir no aplicant la Lomce al seu centre. I ho farà mitjançant un nou servei especialitzat
d’assessorament que ajudarà a redactar els projectes educatius de les escoles perquè se situïn dins
del marc legal i evitin qualsevol possibilitat de sanció disciplinària.

Anàlisi de la sentència del Tribunal Constitucional que
avala la contrareforma laboral
La sentència del Tribunal Constitucional de 16 de
juliol de 2014, que avala, per àmplia majoria, la contrareforma laboral del Govern del PP, amb la complicitat de CiU, té conseqüències molt negatives i de
fons en el nostre estat social de dret, en el nostre
dret del treball i per al sindicalisme confederal i el
nostre sistema de relacions laborals. Les estratègies
sindicals davant de la contrareforma laboral que
hem elaborat en els últims temps continuen tenint
plena vigència, però és evident que la transcendèn-

cia jurídica, política i sindical de la sentència del
TC que avala elements centrals del canvi legislatiu
i de la Llei 3/2012 ens obliga a reforçar algunes
de les nostres estratègies d'acció sindical, també
en les seves dimensions organitzatives. En aquest
sentit, us convidem a llegir l’anàlisi d’aquesta sentència que ha elaborat el nostre Centre d’Estudis i
Recerca Sindicals.

http://bit.ly/1pMhrmS

L’atur torna a créixer a
l’agost
El mes d’agost de 2014 ha deixat una xifra de
571.616 persones registrades com a aturades a
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC), el que significa una reducció interanual
del -6,6% (40.042 registrats menys que fa un
any). No obstant, respecte el mes anterior, l’atur
registrat ha augmentat en 3.385 persones aturades (0,6%). CCOO ha alerta que la precarietat
laboral i el frau en la contractació continuen predominant en el mercat de treball i ha destacat
que un 40% de les persones aturades registrades no cobra cap prestació.
CCOO reclama del Govern central un pla
d’ocupació centrat en els col·lectius més afectats com són els joves i les persones majors
de 45 anys. També insta al Govern català a la
implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i a la millora de la protecció de
la Renda Mínima d’Inserció (RMI) per a garantir ingressos econòmics al creixent nombre de
persones i famílies en situació de desprotecció
davant la desocupació. CCOO recorda que la
creació d’ocupació només serà possible amb
polítiques econòmiques d’impuls del creixement
i la reactivació de la demanda interna amb la
millora del poder de compra dels salaris i les
pensions i de l’accés al crèdit per part de les
empreses i les famílies.

CCOO rebutja l’ERO
d’extincions presentat per
Terminales Portuarias SL
CCOO rebutja l’ERO d’extincions que ha presentat la direcció de Terminales Portuarias SL, per
acomiadar un total de 39 treballadors i treballadores al conjunt de l’Estat, 25 dels quals pertanyen als dos centres de treball que l’empresa té a
Catalunya (Barcelona i Tarragona).
En paral·lel a la presentació de L’ERO, també
es planteja una inaplicació d’algunes matèries
del conveni a Barcelona així com una modificació de les condicions de treball a Tarragona. La
Federació d’Indústria de CCOO considera que
existeixen mesures alternatives que permetrien
superar la situació plantejada per l’empresa,
que addueix causes organitzatives, tècniques i
econòmiques per justificar l’ERO.

