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29 DE SETEMBRE = VAGA GENERAL
14 de setembre, assemblea de
delegats i delegades a la
Farga de l’Hospitalet










El 14 de setembre, la Farga de l’Hospitalet
acollirà, a partir de les 10.30 del matí, una
assemblea de delegats i delegades de CCOO
i UGT de Catalunya per impulsar encara
més la convocatòria de vaga general.

L’assemblea comptarà amb les intervencions de Toxo i Méndez i dels secretaris
generals de CCOO i UGT de Catalunya,
Joan Carles Gallego i Pepe Àlvarez, entre d’altres participants. A la Farga de
l’Hospitalet s’hi pot arribar en metro, línia
1, parades Rambla Just Oliveres i Avinguda Carrilet, o amb Renfe Rodalies, parada
l’Hospitalet

MOBILITZA’T !
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Diada Nacional de Catalunya

Convocatòria per a l’ofrena floral i manifest de CCOO amb motiu
de l’11 de setembre:Per a CCOO els drets socials i els drets nacionals són
indestriables, i l’Onze de Setembre és la millor ocasió per posar-ho de manifest.

El proper dissabte, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, una
delegació de CCOO de Catalunya, encapçalada pel seu secretari general,
Joan Carles Gallego, participarà en la tradicional ofrena floral davant el
monument a Rafael Casanova a Barcelona. L’ofrena serà conjunta amb
UGT.
Si voleu participar tingueu en compte que CCOO de Catalunya es concentrarà, a les 9.30 hores del matí, a la Ronda de Sant Pere cantonada
amb plaça d’Urquinaona, des d’on ens desplaçarem en manifestació fins
al monument. Us hi esperem!

DEFENSAR
ELS
DRETS
SOCIALS I LABORALS I
RECUPERAR LA INTEGRITAT
DE L’ESTATUT
Enguany celebrem la Diada Nacional en
un moment d’especial transcendència, en
què és necessari defensar els drets dels
treballadors i treballadores, greument
amenaçats per una reforma laboral injusta i
regressiva, i on cal fer respectar la voluntat
del poble de Catalunya expressada en el
referèndum que va ratificar l’Estatut.
Amb la reforma laboral aprovada pel
Govern central, i avui en procés de
tramitació parlamentària, l’acomiadament
serà més fàcil i més barat, augmentarà
encara més la precarietat laboral i s’afeblirà
la negociació col∙lectiva com a marc de
protecció i millora de les condicions de
treball. És una reforma que no és bona
per als treballadors i treballadores, ni per
reactivar l’economia i crear ocupació, ni
per a la cohesió social.
En lloc d’incrementar els ingressos fent
pagar més als que més tenen, el pla d’ajust
del Govern retalla els sous dels empleats
públics, congela les pensions i redueix les
prestacions socials. Per aquesta via són
els treballadors i treballadores els únics
que paguen les conseqüències d’una crisi
que no han generat, mentre els autèntics
responsables continuen amb els seus
privilegis i imposant les regles del joc.
Paradoxalment, pel Govern i la patronal
les mateixes causes que

van provocar la crisi són ara la solució. I
volen tornar a competir amb més baixos
salaris i més desregulació en lloc d’optar
per un canvi de model productiu que el
que requereix és més inversió, formació
i estabilitat laboral. S’aposta per una
competitivitat basada en la reducció dels
costos empresarials a costa dels drets dels
treballadors i treballadores.
Per a CCOO, l’Onze de Setembre sempre
ha estat un bon moment per defensar
els drets socials i nacionals del poble
de Catalunya i poques vegades com en
aquesta ocasió aquests drets s’han vist tan
qüestionats. Els drets laborals amenaçats
per la reforma laboral i els drets nacionals
posats en entredit per la sentència del
Tribunal Constitucional.
La massiva mobilització dels treballadors
i treballadores secundant la vaga general
del 29 S serà decisiva per desautoritzar els
continguts de la reforma laboral i frenar
altres mesures regressives entre les quals
hi ha l’amenaça a les futures pensions.
Com decisiva ha estat la resposta de la
ciutadania de Catalunya expressant el
seu rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional i afirmant el seu dret a
decidir.
Tant per la forma en què s’ha produït, com
pel seu contingut, aquesta sentència és
una agressió a l’autogovern de Catalunya,
vulnera la voluntat democràtica de la
ciutadania i posa en qüestió l’encaix entre
la realitat nacional de Catalunya i l’Estat
espanyol.
Comissions Obreres reafirmem la plena
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validesa de l’Estatut, fruit d’un pacte polític
entre el Parlament de Catalunya i el Congrés
dels Diputats, i exigim que s’instrumentin
les vies que permetin un desenvolupament
ple de les seves competències i la millora
de l’autogovern.

Valorem positivament el traspàs de les
competències de la Inspecció de treball,
les autoritzacions inicials de feina per
a estrangers o el servei de Rodalies de
Renfe, però reclamem que s’impulsi el
procés de transferències convençuts que
l’exercici de l’autogovern és la millor
manera de donar resposta a les necessitats
i als problemes de la ciutadania des de la
proximitat de les seves institucions.
També demanem per part del Govern de la
Generalitat un desplegament de l’Estatut
que prioritzi els aspectes que tenen a veure
amb els drets de les persones. En aquest
sentit s’ha de posar en marxa la Renda
garantida de ciutadania, per garantir a les
persones sense recursos l’accés als mínims
d’una vida digna.
La ciutadania fa temps que expressa un
fort distanciament de la política per la
seva desconnexió de les necessitats de
les persones. Cal transformar aquest
malestar en una força mobilitzadora que
impedeixi un greu retrocés en els drets dels
treballadors i treballadores i que permeti
recuperar la integritat de l’Estatut i satisfer
les aspiracions de més autogovern.
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DADES DE L’ATUR AL MES D’AGOST: CCOO de Catalunya alerta dels

efectes de la reforma laboral que precaritza encara més el nostre mercat de treball
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA
El mes d’agost de 2010 deixa una xifra de
555.894 persones registrades com aturades
a les oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya, el que significa un increment
interanual del 7,1% (36.765 aturats i aturades registrades més que fa un any). En
aquest mes d’agost l’atur català se situa
per sota de la mitjana de l’Estat espanyol
en 2,3 punts percentuals. Respecte el mes
anterior, s’ha donat un augment de l’atur
del 3,1% i 16.703 persones aturades més.
Barcelona és la primera província de tot
l’Estat que presenta l’augment de l’atur
més elevat (12.692 persones aturades més
respecte el mes anterior),
ATUR PER SECTORS D’ACTIVITAT I
PROVÍNCIES
El sector que més incrementa l’atur aquest
mes continua sent el sector serveis amb
un increment interanual del 8,0% (24.041
persones aturades més). Tot seguit trobem
el sector de la construcció que també presenta resultats negatius amb un increment
del 5,4% respecte l’any anterior (4.916
persones aturades més).
ATUR PER SEXES
Al mes d’agost, són les dones les que més
augmenten l’atur en percentatge (8,2%) i

al mes de juliol, són els homes els que
augmenten en un 3,2% i les dones en un
3,0%. Els homes representen el 52,0%
del total de persones
aturades i les dones
el 48,0%.
CONTRACTACIÓ
La contractació
total a Catalunya augmenta un
10,3% respecte
l’any 2009 (13.778
contractes més que
l’any anterior).
La contractació
temporal augmenta
un 11,9%, dada que
significa 14.249
contractes temporals
més, mentre que la
indefinida en canvi,
registra una caiguda del -3,6% i -471
contractes menys. Amb aquestes dades, es
torna a fer palès un mes més, la tendència
que la insuficient nova creació d’ocupació
és només de caràcter temporal. Tendència
que la reforma laboral no resoldrà sinó
que afavorirà la perpetuació de la situació
precària del nostre mercat de treball. Si
ens fixem podem veure com la situació
és molt

negativa,

ja que tant
la contrac
tació temporal com
la indefinida cauen
de
manera
destacable.

en termes absoluts (20.155 dones aturades
més) respecte l’any 2009. En comparació

PRESTACIONS
El mes juliol es va tancar amb 441.079
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persones aturades a Catalunya que rebien
una prestació per atur. D’aquestes pers-

nes beneficiàries, el 59,3% percebia una
prestació contributiva, el 39,0% rebia
el subsidi i un 1,8% la Renda Activa
d’Inserció. La delicada situació de la
protecció social reflectida per l’augment
de persones beneficiàries de prestacions
de tipus assistencial és preocupant.
Davant d’aquest escenari, CCOO de
Catalunya:
• recorda que la reducció de l’atur només es consolidarà si s’adopten mesures
que impulsin la reactivació econòmica i
el canvi de model productiu, que suposi
ocupacions estables i de qualitat i que
acabi amb la temporalitat injustificada.
• denuncia que el Govern central hagi
optat per impulsar polítiques no pensades per a la ciutadania sinó en clau de
mercats.
• rebutja profundament la reforma laboral aprovada pel Govern i ratificada
pel Congrés, ja que facilita i abarateix
l’acomiadament i no fomenta la creació
d’ocupació indefinida, a més de trencar
la lògica de la negociació col•lectiva a
favor de l’empresari i, en conseqüència, fa una crida a tots els treballadors
i treballadores a participar a la vaga
general del 29 de setembre.
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8a Jornada del Seminari Salvador Seguí:
‘’Autogovern i drets socials. Balanç i futur
de l’Estatut’
En el marc de la commemoració de l’Onze de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya,
la Fundació Cipriano García CCOO de Catalunya ha organitzat la 8a Jornada del Seminari
Salvador Seguí : “Autogovern
i drets socials. Balanç i futur de
l’Estatut”.
L’acte comptarà amb les intervencions de Carles Viver
Pi-Sunyer, catedràtic de Dret Constitucional i director de
l’Institut d’Estudis Autonòmics i Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
A més hi haurà una Taula Rodona amb els portaveus dels
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya: Oriol Pujol
(CiU), Miquel Iceta (PSC-CPC), Anna Simó (ERC) i Do-

lors Camats (ICV-EUiA).

L’acte se celebrarà el dia 10 de setembre de 2010 a les 11 h
a la sala d’actes de CCOO de Catalunya: Via Laietana, 16
de Barcelona.

PER FÍ !
S’inicia el procés d’integració del
personal sanitari del departament de
Justícia a l’ICS
El dia 2 de setembre es va publicar al DOGC, el Decret
que regularà el procediment per aquesta integració.
El text recull els terminis màxims, en que es realitzarà,
condicions econòmiques, requisits, carrera professional,
etc.
Com a molt tard, l’ICS ha de fer la convocatòria de la
integració, abans del 3 de desembre (segurament es farà
abans). Les persones interessades (funcionaris i laborals
fix) tindran 1 més per a sol·licitar la integració com a personal estatutari, i la resolució a aquesta petició serà publicada al DOGC.
En el moment en que s’integrin aquests/es, també s’hi integraran les persones que no hagin volgut estaturitzar-se i
el personal temporal.

Programa de CCOO a TVC: “29S: vaga general”
Data: 12/09/2010
Hora: 11.00 aproximadament
Lloc: -Canal 33 - Televisió de Catalunya (TDT)
Segons l’acord establert entre CCOO i Televisió de Catalunya el 1993, el
segon diumenge de cada mes, el Canal 33 emet, al matí, un espai informatiu
que tracta temes d’actualitat des del punt de vista sindical.
El proper programa de CCOO de Catalunya serà el capítol 173 i porta
per títol “29S: vaga general”.

CCOO de Catalunya inicia una campanya a Facebook per defensar la
neutralitat d’Internet
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Descomptes per a l’afiliació de CCOO
http://www.ccoo.cat/cultura/cartellera/cartellera.pdf
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50 %
DESCUENTO

ORTODONCIA
* Incluye todos los aparatos fijos
* Visitas de control mensuales
* Precio financiado total del tratamiento

Ahora
100 €
al mes
Entrada 400 €
24 mensualidades de 100 €
Precio cerrado del tratamiento
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Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30
08006-Barcelona
Tel. 932188080
info@clinicasden.com
www.clinicasden.com


