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Resolució contra la reforma laboral
aprovada pel consell de ministres i convocatòria de
vaga general per al proper 29 de setembre
CCOO i UGT de Catalunya rebutgem la reforma laboral aprovada
pel Govern de l’Estat perquè és
regressiva en els drets de les persones treballadores, empitjora les
nostres condicions laborals i dificultarà encara més la possibilitat
d’accedir a una ocupació a les
persones aturades. Ens reafirmem en la idea que el mercat de
treball no és la causa de la crisi i
que, per tant, la sortida de la crisi
no depèn de reformes laborals. La
sortida de la crisi vindrà de la
generació d’activitat econòmica,
que als nostres ulls cal fonamentar en la centralitat de la creació
d’ocupació. La reforma aprovada
ahir pel Govern trasllada a la classe treballadora una part substancial dels costos de la crisi, està
desequilibrat a favor de les posicions empresarials i afegirà més
dificultats a la sortida de la crisi
econòmica cap a un nou model
productiu. Aquest atac intens als
drets de les persones treballadores ens dóna tota la raó i legitimitat per convocar vaga general el
proper dia 29 de setembre.
UGT i CCOO de Catalunya lamentem que, després de mesos de
negociació tripartida, el Govern de
l’Estat no hagi tingut en compte
gran part de les propostes sindicals per afavorir l’ocupació estable i de qualitat i eliminar la temporalitat injustificada, i hagi cedit,
en canvi, a les pressions de les
organitzacions empresarials i als
lobbys econòmics internacionals
amb una reforma que facilita i
abarateix l’acomiadament, no
limita la temporalitat, dinamita la
negociació col·lectiva ampliant el
poder discrecional de l’empresariat per imposar les seves condi-

cions i autoritza les agències privades de col·locació amb afany
de lucre al mercantilitzar amb la
desocupació, privatitzant i i fent
més precaris els serveis públics
d’ocupació. La proposta de reforma laboral que hem conegut ens
perjudica especialment en:
La generalització de l’abaratiment de 8 dies en el cost de l’acomiadament a càrrec del FOGASA, l’extensió del contracte amb
indemnització de 33 dies i la nopenalització de la contractació
temporal, que no fomentarà el
contracte de treball indefinit ordinari per acabar amb la dualitat del
mercat de treball, sinó que provocarà una rebaixa de les condicions dels contractes indefinits i
que es doni via lliure a l’acomiadament exprés.
L’ampliació de les causes econòmiques per a l’acomiadament
objectiu, el facilita i l’abarateix, i
empitjora la tutela judicial dels
treballadors i treballadores.
L’autorització de les agències
privades de col·locació amb afany
de lucre sense control ni reforç
dels serveis públics d’ocupació,
posen en risc la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, així
com la transparència i la gratuïtat
en l’accés a la feina. També l’obertura d’actuació de les ETT a
l’Administració pública i la construcció.
Dóna més eines a les empreses
per despenjar-se del compliment
del convenis i deixa la flexibilitat
salarial i horària en les mans arbitràries dels empresaris, amb el
que això suposa de pèrdua de

drets econòmics i l’atemptat contra la conciliació de la vida laboral
i personal i l'ús del temps propi.
Aquesta reforma laboral és
inútil per crear ocupació i per
incentivar un canvi de model
productiu, ja que dóna expectatives als sectors empresarials
que continuen amb l’estratègia
de competir amb baixos costos
laborals i precarietat.
Com ja vàrem expressar el passat
8 de juny en la vaga dels treballadors i treballadores del sector
públic, també rebutgem la retallada de salaris, la no-cobertura de
plantilles i la congelació de les
pensions, que ens allunyarà encara més dels models d’Estat del
benestar europeu i posarà en més
dificultats les persones amb rendes baixes.
Creiem necessari impulsar un
pacte de creixement, ocupació i
canvi de model productiu que es
traslladi a l’estabilitat pressupostària. Cal intervenir amb polítiques
que responguin a la crisi de
demanda en la qual ens trobem,
que aconsegueixin la transformació del model productiu. I això
serà possible amb l’enfortiment
de la negociació col·lectiva, amb
la creació d’una base industrial
sòlida que inverteixi en R+D+I,
amb el desenvolupament d’una
política d’infraestructures que
doni suport al canvi de model,
amb una política energètica eficient, amb una política d’habitatge pública que prioritzi el lloguer,
amb la millora del nostre sistema
públic de protecció social, prioritzant la millora del sistema educatiu i la seva vinculació al sistema

productiu, així com la millora de la
formació professional. Aquest
pacte ha d’anar acompanyat de la
millora dels ingressos del sector
públic a través de la reconstrucció
de la fiscalitat per fer-la progressiva, justa i eficient, com també
ha d’anar acompanyat de la lluita
contra l’economia submergida i
l’evasió fiscal.
UGT i CCOO ens adherim plenament a la resolució de la comissió
executiva de la Confederació
Europea de Sindicats (CES) en la
qual es fa una crida per establir
un Pla de recuperació econòmic
d’àmbit europeu, acompanyat
d’un New Deal social i ecològic,
que afavoreixi el creixement i la
creació d’ocupació. Igualment
volem constatar que ens cal una
sortida europea a la crisi, i que és
en el marc de les mobilitzacions
convocades per la CES el 29 de
setembre a tot el continent que
farem pivotar les nostres accions.
Amb aquesta resolució, CCOO i
UGT de Catalunya iniciem una
campanya de mobilització i explicació als centres de treball per tal
que els comitès d’empresa es
pronunciïn en contra d’aquesta
injusta reforma laboral. UGT i
CCOO de Catalunya rebutgem la
reforma laboral regressiva i fem
una crida a tots els treballadors i
treballadores catalans a expressar la seva oposició al text en els
diferents actes i mobilitzacions
que es duguin a terme, com en la
manifestació que tindrà lloc el
proper dia 30 de juny a Barcelona
i en la vaga general convocada
pel dia 29 de setembre.

Barcelona, 17 de juny de 2010
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Condemna a El Corte Inglés
per discriminació
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha dictat sentència per la
qual condemna els grans magatzems
El Corte Inglés per discriminar les treballadores en el sistema de promoció
professional dins l’empresa.
La sentència és fruit d’una demanda
del Departament de Treball de la
Generalitat, que va actuar com a conseqüència de la intervenció de la
Inspecció de Treball per quatre denúncies fetes per la secció sindical de
CCOO a l’empresa.
Des de CCOO s’espera que la sentència serveixi per canviar formats molt
rígids i tancats de la direcció, i es
pugui avançar en l’eliminació de la discriminació.

CCOO denuncia la col·locació perillosa
d’unes pancartes a l’edifici dels sindicats
na a causa de l’estat de deteriorament.
Posteriorment, el sindicat CGT,
que ocupa la novena planta, ha
col·locat pancartes subjectes a
la part exterior de la malla de
protecció, amb el risc que comporta donat l’estat de la façana.
CCOO, que actualment té cessió d’ús de la resta de plantes,
ha denunciat aquest fet i ha
demanat a l’Administració una
ràpida solució.

CCOO de Catalunya ha denunciat la col·locació d’unes pancartes a l’edifici dels sindicats
a Barcelona, a Via Laietana, 1618, que posen en risc la seguretat de treballadors, usuaris i
vianants.
Ja l’any 2006, l’edifici, propietat del Ministeri de Treball i
Immigració, va ser envoltat per
una malla de seguretat després
d’haver-se produït el despreniment d’un fragment de la faça-

Kaufil tanca
La direcció de Kaufil ha comunicat al
comitè d’empresa el tancament de la
planta de Barcelona per procedir al
trasllat de la producció a d’altres centres del grup a la Rioja. L’empresa pretén acomiadar els treballadors que no
es traslladin.
Després de sis mesos esperant un pla
de viabilitat, la plantilla ha dut a terme
diverses jornades de vaga per denunciar que l’empresa només buscava
arguments per tancar la fàbrica, mesura que havia estat desestimada dues
vegades per la Generalitat, mentre
desmantellava les instal·lacions de la
Zona Franca i traslladava part de la
producció a la filial que el grup té a
Navarra.

Mútua de Terrassa presenta
un ERO
La Mútua de Terrassa ha amenaçat
amb un expedient de regulació els
seus treballadors i treballadores si no
signen la retallada de salari del 5%
imposada als empleats dels serveis
públics.
Davant d’aquesta situació CCOO i la
resta de sindicats amb representació a
l’empresa van convocar una concentració davant la seu de la Mútua per
denunciar el xantatge empresarial a
què estan sotmesos aquests treballadors i per protestar contra aquesta
retallada de sous, plantilla i drets.

Lluita Obrera celebra el número 200
El Museu d’Història de
Catalunya acollirà el proper
divendres 2 de juliol un acte de
celebració del número 200 de
la publicació Lluita Obrera, de
CCOO de Catalunya. El 15 de
gener de 1978 va sortir a la
llum el número 0 de la segona
època de Lluita Obrera, després
d’uns quants anys en la clan-

destinitat. La celebració d’ara
coincideix amb un canvi de disseny, més adaptat a les necessitats i a les tendències del
moment. Durant aquests dies,
tots els afiliats i afiliades rebran
a casa el nou exemplar del
Lluita, avui encara molt necessària per mostrar obertament la
veu de CCOO. Aquest exemplar

anirà acompanyat
per un especial sobre la vaga
general del 29 de setembre.

CCOO endega una campanya sobre les
condicions ambientals als centres educatius
La Federació d’Ensenyament
de CCOO de Catalunya ha
posat en marxa una campanya
de reivindicació i sensibilització
sobre les condicions ambientals als centres de treball, amb
el lema “17/27, ni més ni
menys”. La necessitat que tots
els centres educatius disposin
d’unes condicions saludables
per a l’alumnat i per als profes-

sionals que hi treballen ha fet
que CCOO posés a disposició
dels centres un qüestionari per
conèixer de primera mà la

situació. Els resultats obtinguts
no fan més que confirmar que
abunden els problemes de
calor i radiacions solars (més
del 90% dels centres) i que la
humitat i la mala ventilació
també afecten. CCOO recorda
que les condicions ambientals
dels llocs de treball no han de
constituir cap font d’incomoditat
ni molèstia per als treballadors.

