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Massiva participació en les manifestacions
de Barcelona i Madrid contra la crisi
Les manifestacions de Barcelona
i Madrid, celebrades els dies 3 i
12 de desembre respectivament,
van comptar amb una gran participació de treballadors i treballadores. L’èxit ha estat rotund i
només cal veure les xifres de participants, 20.000 a Barcelona i
200.000 a Madrid. D’aquests,
prop de 4.000 provenien de CCOO
de Catalunya, desplaçats entre
autocars i trens. Les imatges
mostren clarament la força d’a-

questes mobilitzacions, que
reclamaven plantar cara a la crisi
i aturar aquells que se’n volen
aprofitar en forma de precarietat i
d’acomiadaments sense cost.
Entre altres reivindicacions, es
protestava davant el bloqueig
patronal a la negociació dels convenis col·lectius i el diàleg social,
davant els abusos de l’empresariat que tracta d’aprofitar la crisi
per destruir ocupació i retallar els
drets dels treballadors i les treba-

lladores, i davant els intents de la
patronal d’imposar l’acomiadament lliure. També es demanava
una acció decidida i real dels
governs per tal de dinamitzar els
sectors econòmics i el consum, i
per garantir la protecció social de
les persones que han perdut el
lloc de treball. Aquestes importants manifestacions han de deixar clar que la crisi no l’hem de
continuar pagant els treballadors i
les treballadores.

editorial
Al 2010
no ens resignem,
ens mobilitzem
Acomiadem l’any 2009 amb la satisfacció que ens deixa la gran mobilització del dia 12 a Madrid.
Cansats, però satisfets de comprovar
com els esforços per fer palès, d’una
banda, que no estem disposats a
pagar els plats trencats d’una crisi
que no hem provocat, i de l’altra, que
no permetrem que es busqui sortir de
la crisi amb les mateixes receptes
que ens hi han portat, s’ha vist reflectit en la força de la mobilització de
milers de treballadors i treballadores.
Aquest ha estat el punt culminant de
tota una estratègia sindical impulsada
especialment per CCOO –als centres
de treball, en assemblees territorials,
en concentracions i manifestacions–
de fer front a la crisi no amb resignació, sinó amb la mobilització, per
aconseguir diàleg social, negociació
col·lectiva i protecció social.

El 2010 serà dur i cal que no abaixem
la guàrdia i tinguem clar que només
amb la nostra força aconseguirem
que la sortida de la crisi no sigui a
costa dels drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores.
Bon any 2010.

Llu!ta
obrera digital

2

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

més.....
Els sindicats de l’ensenyament
rebutgen la proposta de nou
calendari escolar
CCOO i la resta de sindicats de l’ensenyament a Catalunya han mostrat el seu
rebuig a la proposta de nou calendari
escolar per al curs 2010/2011 i la modificació per aquest mateix curs presentada
pel Departament d’Educació. Segons els
sindicats, aquesta proposta, feta sense
consens, representa un empitjorament de
les condicions laborals dels professionals
de l’ensenyament i una absoluta manca
de respecte per la negociació col·lectiva.
CCOO ha organitzat un referèndum en
tots els centres sobre la proposta i per
copsar les necessitats reals dels centres
educatius, que el Departament
d’Educació no té en compte.

Signatura d’un protocol per
coordinar accions entorn la
immigració
CCOO de Catalunya, la Confederació
d’Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC) i SOS Racisme han signat un
protocol de col·laboració per promoure
accions i campanyes conjuntes de mobilització i de sensibilització entorn la retallada dels drets humans, socials i laborals
de les persones immigrades i per positivar el fenomen de la immigració. A més,
les tres organitzacions es comprometen a
treballar conjuntament per prevenir situacions de tensió, expressions racistes i
xenòfobes, i per consolidar la convivència
en els diferents àmbits de la nostra
societat.
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CCOO de Catalunya presenta a la Sindicatura de
Comptes les dades econòmiques de l’exercici 2008
La direcció de CCOO de
Catalunya va presentar per cinquè any consecutiu els seus
comptes auditats davant la
Sindicatura de Comptes de
Catalunya, sobre l’any 2008.
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, institu-

cions com els sindicats, les
organitzacions empresarials, les
fundacions o les ONG, entre
d’altres.
Els números de l’any 2008 ens
indiquen que el sindicat ha tingut uns ingressos propis de
23.741.182 euros i uns ingressos aliens de 22.100.355 euros,
per tant un total de 45.841.537
euros. Les despeses, per la seva
banda, han pujat als 47.201.312
euros. A aquests números cal
sumar-hi els ingressos dels ens
autònoms, que pugen als
20.273.881, i les despeses, que
arriben als 19.061.917. Tot això

ens dóna un pressupost força
equilibrat, amb uns ingressos de
66.115.418 euros i unes despeses de 66.263.229 euros. A
aquestes xifres caldria afegir-hi
altres ingressos del sindicat,
com per exemple els que rep de
l’activitat de la cooperativa
d’habitatge que impulsa aquesta organització.
En percentatges, veiem que els
ingressos propis representen un
51,79% del total, els ingressos
per activitats finalistes de
col·laboració social arriben als
43,87%, i les subvencions institucionals representen un 4,34%.

Toxo participa en una assemblea
de delegats al Baix Llobregat
El secretari general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, va participar en una
multitudinària i simbòlica assemblea de
delegats i delegades als locals de CCOO
del Baix Llobregat. Toxo va fer una llarga
intervenció en la qual va repassar temes
com la crisi i les seves conseqüències,
les propostes de CCOO per sortir de la
crisi en millors condicions, les dificultats
del diàleg social i va alertar de les veus
que ara carreguen contra el sindicalisme
amb interessos polítics i econòmics ben
definits. Toxo va estar acompanyat de
Joan Carles Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya, i de Toni Mora,
secretari general de CCOO del Baix
Llobregat.

Es presenta a Madrid l’obra gràfica de CCOO de Catalunya
Amb el títol “La història també
és nostra”, el passat 1 de desembre es va presentar a Madrid
la Crònica gràfica de CCOO de
Catalunya 1964-2008. Una presència decisiva. L’acte va ser
organitzat per CCOO de
Catalunya i CCOO de Madrid,
Blanquerna Centre Cultural i la
Asociación de la Memoria Social
y Democrática, i hi van assistir
un centenar de persones que

van omplir la sala del centre
Blanquerna al carrer d’Alcalá.
L’acte va comptar amb les intervencions de José Cuervo, delegat de la Generalitat de
Catalunya a Madrid, Jaime Ruiz,
president executiu d’AMESDE
(Asociación de la Memoria
Social y Democrática), Nicolás
Sartorius, vicepresident executiu de la Fundación Alternativas,
Javier López, secretari general

de la Unión Sindical de CCOO de
Madrid, i Joan Carles Gallego,
secretari general de CCOO de
Catalunya.
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Acte de reconeixement a l’afiliació

El dissabte 28 de novembre es va
fer a Terrassa l’acte anual de
reconeixement als afiliats i afiliades amb més de 25 anys d’antiguitat en la nostra organització,
alhora que es donava la benvin-

guda simbòlica a la nova afiliació
que vol formar part de CCOO.
Prop de 300 persones van passar
pel Centre Cultural de Caixa
Terrassa, que va acollir un senzill
acte en el qual es van lliurar insígnies commemoratives a afiliats
representatius de les nostres
federacions i territoris. A banda
d’això, es va donar el carnet solidari de CCOO de Catalunya de
2009 a l’exfiscal en cap de la
Fiscalia especial anticorrupció de
l’Estat, Carlos Jiménez Villarejo,
així com a la Comissió Cívica per

la Recuperació de la Memòria
Històrica Antifranquista de
Terrassa. Les seves paraules d’agraïment i el discurs final de Joan
Carles Gallego, secretari general
de CCOO de Catalunya, van cloure la trobada.

Una sentència del Tribunal Suprem reconeix a CCOO
el dret de presentar un recurs només en català
El Tribunal Suprem ha dictat una
sentència que reconeix el dret al
sindicat CCOO a presentar un
recurs escrit només en català.
El 27 de juliol d’enguany, CCOO va
presentar un recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem sense
acompanyar escrit en castellà.
Davant d’aquest fet, el Tribunal
Suprem va dictar una diligència en

la qual es donaven deu dies per
presentar el recurs en castellà.
CCOO va presentar un recurs de
reposició basat en infracció dels
articles 33.5 LO 6/2Q06 (19 de
juliol), 231 LOPJ, 142 LECiv i 9 de
la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries (ratificada
per Espanya el 2/2/01).
Ara, la Sala Social del Tribunal

Suprem ha donat la raó a CCOO i
ha acollit el recurs de reposició
del sindicat disposant que el
recurs de cassació presentat per
la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya seria traduït al castellà
pel corresponent servei de traducció d’aquell Tribunal, i posteriorment es procediria a continuar
la tramitació ordinària del recurs.

La crisi i les pensions preocupen la gent gran
Prop de 400 persones jubilades,
afiliades en la seva majoria a la
Federació de Pensionistes, es van
reunir en assemblea el passat dia
3 de desembre, a la sala d’actes
del sindicat, per tractar el tema de
la crisi i l’efecte que pot tenir en

els pressupostos generals de
l’Estat, així com l’augment dels
impostos indirectes en el nivell de
vida de pensionistes i jubilats.
Carlos Bravo, secretari confederal
de Seguretat Social i membre de
la mesa de negociació del Diàleg

Social per a les pensions, va parlar
de la importància del frau fiscal
que hi ha a l’Estat, que representa
el 20% del PIB. Bravo va assegurar
que si es recaptés aquesta xifra no
hi hauria problemes econòmics en
els pressupostos.

Manifestacions en defensa dels
llocs de treball
Els treballadors de Roca a tot l’Estat es van
concentrar a Madrid per reclamar al
Ministeri de Treball que no aprovi l’ERO per
acomiadar 713 persones. Després de la ruptura de les negociacions, és la Direcció
General de Treball qui ha de resoldre i prendre una decisió. També la plantilla de
Calsonic es va manifestar contra l’expedient
de regulació presentat per l’empresa per
acomiadar 120 treballadors de la plantilla, a
més de no renovar 24 treballadors eventuals
que finalitzen el contracte. Finalment, i després de mesos de mobilitzacions, els sindicats i la direcció de Lear van arribar a un
principi d’acord per al tancament de la planta de Roquetes. CCOO considera que el pla
de prejubilacions i les indemnitzacions pactades cobreixen els marges que els representants dels treballadors havien posat
sobre la taula.

Conveni amb la Seguretat Social
per als treballadors d’agències
de duanes que van perdre els
seus llocs de treball amb l’Acta
Única Europea de 1993
Ha estat publicat al BOE el reial decret pel
qual es regulen els requisits i el procediment
a seguir per subscriure el conveni especial
amb la Seguretat Social per als treballadors
d’agències de duanes que es van veure privats del seu lloc de treball amb motiu de
l’entrada en vigor de l’Acta Única Europea.
El decret desenvolupa la forma d’adherir-se
a l’esmentat conveni especial. Es pretenen
compensar els treballadors, de manera que
es garanteixi, en arribar a l’edat de 65 anys,
una pensió de jubilació equivalent a la que
haurien percebut en cas de continuar en
actiu a les agències de duanes.
CCOO lamenta que la llei hagi estat aprovada després de 14 anys d’haver entrat en
vigor l’Acta Única Europea, cosa que ha
impedit a molts antics treballadors beneficiar-se’n. No obstant això, s’ha detectat un
error en les condicions per accedir al conveni, i s’està intentant que es repari.

Hem perdut un amic

La diversitat en el sindicat, nou estudi
sobre l’afiliació de CCOO de Catalunya
El Centre d’Estudis i Recerca
Sindical de CCOO de Catalunya
(CERES) ha presentat el seu estudi sobre els trets demogràfics i
ocupacionals i els valors dels afiliats i afiliades al sindicat.
Aquest estudi, de difícil elaboració
a causa de la gran diversitat de
l’afiliació a CCOO (un col·lectiu de
prop de 190.000 persones) és,

per aquesta mateixa raó, un reflex
força fidel de la societat en general i del món del treball en particular.
Una de les constatacions més
importants és que el sindicat està
canviant, reflecteix les transformacions que s’han produït en el
món laboral. Així, es mostra un
fort increment en l’afiliació de

dones i persones
immigrades i treballadors/es del
sector serveis, amb un increment
de la presència d’afiliats de nivell
educatiu mitjà i alt.

Ha mort Bill Speirs, que va ser secretari
general dels sindicats escocesos (STUC)
entre 1998 i 2006, després d’una llarga
malaltia. Un enllaç sindical entre Catalunya i
Escòcia semblava natural, però en concret a
ells els interessava la nostra autonomia,
sobretot perquè estaven compromesos en la
lluita per aconseguir el seu propi Parlament,
un dret que havien perdut fa 300 anys i que
van reconquerir l’any 1998. A CCOO, la idea
d’un sindicalisme europeu regional ens cridava l’atenció, i el TUC escocès semblava un
interlocutor natural. Durant els anys noranta
es va desenvolupar la nostra relació amb
l’STUC. En Bill va ser un gran sindicalista, i
sobretot un gran amic. Aquest és el nostre
sincer homenatge.
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PLATAFORMA
“PER UNA FISCALITAT JUSTA,
AMBIENTAL I SOLIDÀRIA”
Les entitats i organitzacions sotasignades volem expressar el nostre compromís amb la
construcció d’una societat justa que no accepta la misèria ni la marginalitat en el seu si. El
sosteniment d’uns serveis públics forts és la millor garantia per a l’exercici real dels drets,
per a la cohesió social i per encarar amb garanties els reptes que tenim com a país.
A través d’aquesta declaració,
manifestem la nostra preocupació per l’evolució del nostre sistema fiscal, que cada vegada és
més regressiu.
Les actuacions que darrerament
s’han produït en matèria de política fiscal responen en general a
una mateixa orientació: introduir
rebaixes fiscals en els impostos
directes, que graven les rendes i
els patrimonis, i augmentar els
impostos indirectes, que paguen
per igual tots els ciutadans i ciutadanes, amb independència de la
seva capacitat econòmica.
...i més insuficient
El nostre país ha de poder comptar
amb els recursos associats a
l’augment de les necessitats de
despesa a curt i a mitjà termini, als
efectes de la crisi, i a llarg termini,
per al necessari canvi de model
productiu i la consolidació de
l’Estat del benestar.
A Catalunya i Espanya paguem
menys impostos que a Europa.
Espanya ocupa, segons la metodologia utilitzada, el segon o el tercer
lloc en el rànquing d’economia
submergida dels països del nostre
entorn, i duplica la mitjana europea. Que un de cada quatre euros
estigui submergit contribueix a fer
que no puguem finançar un nivell
de despesa social equiparable al
de la mitjana europea. La pressió
fiscal espanyola és a la cua dels

països europeus, i se situa al voltant del 32% del PIB, molt inferior
a la mitjana europea. És evident
que mai no podrem acostar-nos
als nivells de despesa social,
ambiental i d’inversió pública que
efectuen els països de la Unió
Europea si no disposem d’un
model fiscal que atengui al principi de suficiència, i adoptem un
compromís veritable contra l’economia submergida que redueixi la
impunitat dels defraudadors.

ELS CANVIS QUE PROPOSEM

Hi ha una clara discriminació
entre la fiscalitat que suporten
les rendes del treball i les del
capital, i es menysprea la capacitat del sistema fiscal per reduir les
pressions ambientals. S’ha d’equiparar la tributació entre les rendes
del treball i les del capital, perquè
no siguin els treballadors i treballadores els que suportin en major
mesura les càrregues fiscals, i
s’han d’aplicar tributacions sobre
el principi de qui contamina paga.

Canvis en l’estructura del
model fiscal, que millorin la suficiència i la progressivitat del sistema. Han de pagar més els que
més guanyen i tenen. Augmentar
l’IVA (el paguem tots per igual, i els
que tenen menys rendes dediquen
tots els seus ingressos al consum)
i reduir o eliminar l’Impost de
Successions (es paga segons la
capacitat de pagament) redueix la
progressivitat del sistema. En
aquest sentit, la propera Llei d’economia sostenible ha d’assegurar
la sostenibilitat financera i fiscal a
llarg termini, de manera que la
política fiscal pugui tornar a exercir el seu paper anticíclic, desenvolupar una reforma fiscal que
millori la suficiència i la progressivitat del nostre sistema impositiu, i
potenciar la lluita contra el frau fiscal, tal com va aprovar el ple del
Congrés dels Diputats en la sessió
del 19 de maig de 2009.

Per això creiem que és imprescindible i urgent fer un debat
global sobre la política fiscal,
discutir les necessitats socials,
ambientals i els recursos públics
necessaris per atendre-les. S’ha
de debatre quin Estat del benestar
volem i com el pensem pagar. I
quins són els nivells de solidaritat
necessaris per a garantir la cohesió social i reconduir el progressiu
deteriorament ambiental.

Garantir la suficiència de
recursos evitant les rebaixes
fiscals: No sembla correcte que
en un moment de crisi econòmica,
amb greus conseqüències socials,
es desaprofitin, mitjançant l’aprovació de rebaixes fiscals, ingressos necessaris per incentivar l’economia i protegir les persones
que han perdut la feina.
Hem d’abandonar l’equiparació
que s’ha establert en l’última

dècada entre reforma fiscal i
rebaixa fiscal, per conscienciar la
ciutadania que la millor política no
és rebaixar els impostos i aprimar
els serveis públics, sinó solucionar
les mancances estructurals i conjunturals del nostre país mitjançant la millora de l’eficiència i el
control de la despesa pública i una
reforma del sistema impositiu en
la direcció expressada en aquest
manifest.
Augmentar la fiscalitat del
capital i aproximar-la a la del
treball:
- Incrementar la tributació de les
rendes del capital.
- Modificar la Llei d’institucions
d’inversió col·lectiva, per incloure
un nou requisit que estableixi un
límit màxim de participació en
una SICAV per evitar els abusos
dels patrimonis familiars.
- Restablir l’Impost sobre el
Patrimoni per a les grans fortunes
d’aquells contribuents que declaren un patrimoni individual net de
deutes superiors a 1,5 milions
d’euros, exclosa la residència
habitual i el negoci familiar.
Mantenir
l’Impost
de
Successions i Donacions, que ja
va patir una retallada el 2007 en
donacions i una modificació en la
tributació de l’habitatge habitual
el 2008.
- Promoure un impost a les transaccions financeres internacionals.
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Lluitar contra el frau fiscal i
l’economia submergida, així
com millorar el control de la
despesa pública, amb més
voluntat política, potenciar els
recursos materials i humans, per
tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència en aquestes tasques, millorar
els controls duaners, equiparar la
prescripció administrativa al
penal, desenvolupar les mesures
cautelars i els procediments per
assegurar el cobrament dels deutes tributaris, iniciar la col·laboració amb la Inspecció de Treball,
posar en funcionament el Consorci
Tributari a Catalunya entre les
agències tributàries estatal i catalana, millorar la tipificació del
règim sancionador davant els
defraudadors i prendre mesures
contra els paradisos fiscals per
evitar l’evasió fiscal.
Informes del Sindicat de Tècnics
del Ministeri d’Hisenda (Gestha)
quantifiquen el frau fiscal a
Espanya entre el 20% i el 25% del
PIB (una quarta part de la riquesa
que es genera no paga impostos, i
qui fonamentalment eludeix
pagar-los acostuma a ser qui obté
rendes altes), el doble de la mitjana dels països europeus del nostre
entorn. Per tant, es calcula que
l’Estat deixa d’ingressar uns
38.000 milions d’euros l’any
(25.000 milions corresponents a
impostos i 13.000 milions a quotes de la Seguretat Social).

Introduir el concepte de fiscalitat ambiental o ecològica,
per fomentar maneres de produir i
consumir més netes, amb menys
impactes ambientals i menys malbaratadores de recursos escassos.
Fa molt temps que la Unió Europea
ha proclamat que el principi “qui
contamina paga” ha d’orientar la
política ambiental, i cal entendre
això en un sentit no només reparador, sinó preventiu i d’internalització de costos ambientals associats
a les activitats i als serveis. Som
massa lluny de l’aplicació generalitzada
d’aquest
principi.
Exceptuant els àmbits de l’aigua i
dels residus municipals, en què
Catalunya sí que ha avançat –tot i
que tímidament– en matèria de
fiscalitat ambiental, en la resta
d’àmbits ens trobem per darrere
de diverses comunitats autònomes, que disposen d’impostos
ambientals que graven la contaminació atmosfèrica, l’abocament de
residus industrials o la producció
d’electricitat i residus nuclears,
entre altres aspectes.
Demanar una discussió
serena i amb rigor sobre
l’Impost de Successions i
Donacions. És un tribut previst
per afavorir la redistribució de la
riquesa i que avui es paga a la
gran majoria dels països europeus.
Els interessos que s’amaguen
darrere la voluntat de la seva des-
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aparició són molt concrets: si
l’Impost de Successions desapareix o pateix una forta reducció, els
titulars de les grans propietats i
valors mobiliaris ja no seran gravats en la tinença, ni en la successió. De fet, el 2008 ja es va suprimir l’Impost de Patrimoni que gravava les grans fortunes. Amb el
frau en l’Impost de la Renda i l’eliminació
de
l’Impost
de
Successions, no només no pagarien els propietaris que han generat (o acumulat) la fortuna, sinó
que s’aconseguiria que els hereus
tampoc no paguessin per l’augment del seu patrimoni.
La majoria d’arguments que se senten a favor de l’eliminació d’aquest
impost són imprecisos o falsos:
1. No és cert que l’impost afecti
tothom de la mateixa manera, sinó
que paga més qui té un patrimoni
preexistent més gran o hereta una
fortuna més gran. A la pràctica, la
residència habitual queda exempta de tributació, per la qual cosa la
majoria dels ciutadans (el 56,6%)
no estan afectats per aquest
impost. Si les grans fortunes utilitzen escletxes legals per eludir el
pagament de l’impost, l’opció
correcta és millorar la normativa i
l’eficàcia contra el frau, però no
suprimir l’impost.
2. No hi ha doble imposició, un
mateix euro tributa de tantes

maneres com es faci servir: per
cobrar-lo a la feina, després per
invertir-lo, més tard per comprar i
finalment per ser heretat.
3. No podem compartir aquesta
carrera fiscal a la baixa en l’Impost
de Successions iniciada per algunes comunitats autònomes, ja que
beneficia en exclusiva a qui disposa d’una capacitat econòmica i
d’un patrimoni més gran. Les
comunitats autònomes que han
reduït la seva tributació, tant forals
com de règim comú, han generat
polítiques fiscals de competència
entre elles i han afavorit la deslocalització de patrimonis i d’activitats productives.
4. Si l’impost s’aplica sense tenir
en compte suficientment les circumstàncies personals del subjecte passiu i la tributació prèviament
suportada sobre els béns que conformen l’herència, l’opció correcta
és millorar la normativa, en particular per a les petites herències,
però no suprimir l’impost.
5. D’altra banda, eliminar l’Impost
de Successions i Donacions comportaria perdre una quarta part
dels ingressos que s’han obtingut
amb el nou model de finançament.
Amb la forta caiguda d’ingressos
que sofreix el pressupost de la
Generalitat i el dèficit existent, no
és raonable aprovar una baixada
d’ingressos com la que s’anuncia.

