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L'ocupació de temporada no evita l'increment del nombre d'aturats
i aturades
CCOO de Catalunya exigeix al Govern una
actuació ràpida davant el preocupant increment de l'atur
L’ocupació de temporada no aconsegueix frenar les
dolentes xifres d’atur català i el mes de juny va acabar
amb 311.422 persones aturades registrades a les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, el que
suposa un increment interanual del 26,9% (65.932 aturats i aturades més respecte a
l’any anterior). L’augment català respecte al mes de juny de l’any passat està gairebé 5
punts percentuals per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol. Si observem les dades del
mes anterior veiem com el registre d’atur augmenta en 6.175 persones més (2%).
Per sectors productius i com va sent habitual en els darrers mesos és la construcció la
que experimenta un major increment interanual de l’atur amb un augment del 91,9%
(19.025 persones aturades més respecte a l’any anterior), seguit del sector serveis amb
un creixement interanual de l’atur del 21,2% i la indústria amb un 14%. Els resultats en
relació al mes passat també mostren un creixement significatiu del registre d’atur al sector de la construcció (5,9%).
Tot i que les dones continuen sent el col·lectiu majoritari al registre d’atur, els dolents
resultats en la construcció fan que siguin els homes els que experimentin un major augment en les xifres d’atur amb 46.762 homes aturats més respecte a l’any anterior (un
augment interanual del 47,9%, representant gairebé el 71% de l’augment global de
Catalunya) El col·lectiu de persones immigrants continua patint xifres d’atur molt elevades representant el 39% de les noves persones aturades entre el mes de juny de 2007
i 2008 (25.825 persones).
Per províncies, observem com totes han incrementat el seu registre d’atur respecte al
darrer any sent la més significativa Tarragona amb un augment interanual de l’atur del
41,5%, seguida de Girona amb un 40% i Lleida amb un 38,8%. La província de
Barcelona es manté amb resultats menys dolents que la resta experimentant un augment interanual de l’atur per sota del 30%. El sector de la construcció es situa per sobre
del 70% en totes les províncies catalanes, sent major a Lleida i Girona. L’atur industrial
augmenta en major mesura en Lleida amb un increment interanual del 24,5%, mentre
que el sector serveis presenta un creixemnt interanual major a Tarragona (29,9%).
Malgrat la lleugera recuperació que han experimentat els contractes totals respecte al
mes de maig, les dades de contractació publicades avui mostren que la contractació
total ha experimentat un decreixement interanual de gairebé l’11% (27.673 contractes
menys respecte a juny de 2007). Concretament són els contractes temporals els que
més han disminuït amb un decreixement interanual del 11,4% (24.018 contractes temporals menys que l’any passat). La contractació indefinida també es veu afectada per
aquestes xifres però en menor mesura disminuïnt un 9,4% respecte a l’any anterior.

editorial
La CES es mobilitzarà en tota
Europa contra la Directiva
sobre “temps de treball”
El Comitè Executiu de la Confederación Europea de Sindicats (CES)
va aprovar recentment per unanimitat
el rebuig de la Directiva sobre temps
de treball i convocar mobilitzacions en
tota Europa contra el projecte. Les
mobilitzacions es concretaran d'una
banda, en la Jornada Mundial pel
Treball Decent que tindrà lloc el 7
d'octubre i que incorporarà el rebuig a
la Directiva sobre temps de treball, i
per un altre, amb una euromanifestació
davant el Parlament Europeu quan
comenci el tràmit de segona lectura.
Els dirigents del sindicalisme europeu
consideren particularment inadmissible
el fet que el projecte de directiva no
només mantingui el cridat “opt-out individual”, és a dir la possibilitat d'establir
acords individuals entre els empresaris
i els treballadors per a treballar per
sobre del topall general de les 48 hores
setmanals (incloses les extres), sinó
que ho faciliti encara més que la directiva vigent.
Javier Doz, representant de CCOO en
la reunió, va qualificar la directiva com
“el major atac al dret laboral i al sindicalisme de la història de la UE i de la
CE”.
El secretari d'Acció Sindical Internacional de CCOO, Javier Doz va ser
molt crític amb els responsables
polítics europeus als quals va acusar
de manca de lideratge, projecte i idees,
i de contribuir a l'allunyament dels ciutadans de les institucions europees
amb propostes que erosionan el model
social europeu, “mentre romanen inactius enfront de la crisi econòmica que
ja existeix i que ve a sumar-se a la crisi
financera, energètica i alimentària i
enfront dels especuladors financers
que les aguditzen”.

En aquest escenari CCOO de Catalunya considera urgent:
• Que el Govern posi en marxa Polítiques d’Ocupació per fer front a l’augment de l’atur
amb el reforçament de les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya i amb unes
polítiques actives d’ocupació més potents i eficients que permetin l’orientació, formació i recol·locació de les persones que es quedin sense feina cap a sectors i ocupacions en creixement.
• Reforçar la xarxa de protecció social cap a les persones amb més dificultats.
• Un canvi de model de competitivitat i per això reclamem que els ajuts del Govern vagin
dirigits a les empreses i sectors que apostin per la producció de valor afegit i no pels
que competeixen amb baixos costos i precarietat.
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La Diagonal per a tothom, unió dels tramvies per la Diagonal i en superfície
CCOO de Catalunya suspèn l’Ajuntament de Barcelona en l’assignatura de Geometria i Mobilitat en relació a la unió
de les dues xarxes de tramvies pel tram central de la Diagonal
CCOO valora de forma positiva i felicita al DPTOP
(Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat) per haver aprovat al final en l’assignatura de
“Geometria” en relació a la connexió dels tramvies de
Barcelona per la Diagonal i en superfície, i haver entès que en
geometria la línia recta és la distància més curta entre dos
punts: plaça de Francesc Macià i plaça de les Glòries.
L’Ajuntament de Barcelona no progressa adequadament en
geometria i tramvia. Des de CCCO de Catalunya tornem a
suspendre a l’Ajuntament de Barcelona i l’equip de Mobilitat i
Urbanisme per la seva poca voluntat en entendre que la línia
recta és la distància més curta entre dos punts: Francesc
Macià i Glòries.
Ens sembla que la postura de seguir bloquejant la decisió de
la unió de les dues xarxes de tramvies, per la Diagonal i en
superfície, no porta més que a pensar en la manca de criteri
que governa l’Ajuntament i en la poca importància que té per
a ell la mobilitat sostenible i segura a la ciutat.
CCOO reclama a l’Ajuntament que deixi d’enredar amb la unió
de les dues xarxes de tramvies, i que prengui la decisió que
està esperant la ciutadania de Barcelona i de les comarques
del voltants.
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Entenem que el pas del tramvia pel tram central de la
Diagonal és la proposta més efectiva i eficient des del punt de
vista de mobilitat, al mallar la xarxa ferroviària amb nous intercanviadors, amb les quatre línies de metro i amb totes les
línies de metro del Vallès i les línies urbanes de FGC.
Amb el pas del tramvia per la Diagonal es reformarà tot el tram
central de la Diagonal, per a reduir el pes excessiu del cotxe
privat, s’aconseguiria dotar de més transport públic eficient i
no generador d’emissions de gasos contaminats, ni
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, a més de dotar de
major accessibilitat al territori, en permetre una connexió física i lineal de transport públic entre el Barcelonès Nord i el Baix
Llobregat (això últim amb un benefici important per als milers
de treballadors i treballadores que tenen els seus llocs de treball en aquests punts de la ciutat de Barcelona).
El que demanem des de CCOO és passar al següent esglaó
i començar a redactar el projecte definitiu del pas del tramvia
per la Diagonal en el seu tram central.
Per no haver de seguir esperant més, CCOO de Catalunya
iniciarà a partir d’avui un conjunt d’accions reivindicatives a
favor del pas del tramvia per la Diagonal i en superfície,
davant de l’Ajuntament de Barcelona, únic i darrer obstacle al
pas del tramvia per la Diagonal.

federacions de comunicacio i transport i serveis i administracions públiques

Sectors

núm. 4
www.ccoo.cat

agost 2008

Ferroviari
Vaga a Renfe Operadora i Adif
CCOO rebutja la fragmentació de Renfe Operadora
El Govern, mitjançant l'informe econòmic del president del
Govern 2008 presentat el passat 24 de juny, en la mesura
denominada "Pla per liberalitzar i augmentar la participació
del transport de mercaderies per ferrocarril", proposa la separació de l'àrea de mercaderies de Renfe Operadora,
mitjançant la creació d'una societat independent i la liberalització de la prestació dels serveis auxiliars al transport
ferroviari.

Per aquests motius, el comitès generals d’empresa han realitzat una convocatòria de vaga, que a Renfe Operadora serà
des de les 12 hores del dia 12 de juliol fins les 12 hores del
13 de juliol i des de les 12 hores del 14 de juliol fins les 12
hores del 15 de juliol, i que en ADIF serà de 24 hores el 14
de juliol.
CCOO defensa una major participació del transport ferroviari
al sistema de transport y la seva integració al conjunt de la
cadena logística, i comparteix que no es acceptable ni mediambientalment sostenible que el ferrocarril només disposi de
una quota del 3% al transport de mercaderies.
Però actualment, les dificultats
que impedeixen créixer fins
arribar a la mitjana europea del
12%, es deuen a factors, entre
altres, com la falta de corredors
específics per aquest transport i
la saturació del accessos als
grans nuclis produint embuts, la
manca de connexió eficaç del
ferrocarril amb ports i centres
logístics, la llargària i gàlib dels
trens i el disseny de les termi-

Aquesta decisió, que suposa un canvi normatiu i
de fons de la Ley del Sector Ferroviario, contravé
el que està establert als plans estratègics en vigor
de Renfe Operadora y d’ADIF i els acords
obtinguts als plans socials dels expedients de regulació de llocs de treball que van afectar recentment a ambdues empreses i pot conduir en la privatització d’una part de l’operador públic i de les
terminals de mercaderies vinculades a l’ADIF.
Amb paraules del portaveu de la Federación de
Comunicación y Transporte, Javier Jiménez: “Per
a CCOO és imprescindible aclarir què vol dir exactament
aquesta proposta, el seu abast en matèria de treball i drets
sociolaborals i la fórmula definitiva amb la que el Govern
pensa implementar-la, ja que tot assenyala, segons el nostre
parer, o a una mesura improvisada sense analitzar prèviament de la que es disposa”.
Javier Jiménez afegeix que CCOO està totalment en contra
de la fragmentació de Renfe Operadora, defensa un únic
operador públic de transport ferroviari i rebutja qualsevol
mesura que condueixi en una privatització parcial o total dels
serveis prestats per Renfe Operadora i ADIF.

nals de càrrega.
Tot això demanda, en opinió de CCOO, noves fórmules de
gestió i el desenvolupament i creació de noves infrastructures.
Pel sindicat, l’operador públic no és una barrera al foment de
la competència ni un obstacle al desenvolupament i consolidació dels nous operadors concurrents, i per això no es pot
pretendre que el factor clau per el foment del transport
ferroviari de mercaderies sigui una nova segregació societària de Renfe Operadora.

Administració Local
CCOO es mobilitza contra les actituds poc
democràtiques i discriminatòries de res-ponsables polítics de l'Ajuntament de Sabadell
El passat dia 30 de juny a les 17,30
hores, els delegats i delegades de
la Secció Sindical de CCOO de
l'Ajuntament de Sabadell es van
concentrar a la plaça Sant Roc de Sabadell per assistir al ple
municipal convocat a les 18 hores en senyal de protesta a
causa de la conducta anti-sindical que pateixen per part del
Tinent d'Alcalde de Serveis Centrals, Joan Manau, respecte a la
negociació de conveni.
Joan Manau ha mantingut i manté una actitud poc democràtica
i discriminatòria vers la primera organització sindical de
l’Ajuntament, signant acords sobre temes tant importants com el
permís per visites mèdiques en el qual no ha estat convocat el
sindicat CCOO, marginant i discriminant al sindicat majoritari a
l'Ajuntament de Sabadell.
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Telecomunicacions
Signat el conveni de Telefónica
El 2 de juliol, en la 13a reunió de
negociació del Conveni Col·lectiu
El President del Comitè Intercentres va traslladar l'acord
assolit en el Ple del Comitè per a la signatura del Conveni,
amb els vots favorables de CCOO, UGT i STC, que configura el 76,9% de la representació dels treballadors.
A més, en el text del Conveni es contemplen i preveuen una
sèrie de compromisos en aspectes importants per a CCOO
com la Conciliació personal i laboral; Formació; Comercial;
Fons Socials; Seguretat i Salut; etc., que ens permetran, a
través del desenvolupament del Conveni en les diferents
Comissions, millorar les condicions laborals dels treballadors
i treballadores de Telefónica d'Espanya.
Valorem els èxits obtinguts com són la garantia de treball i no
mobilitats geogràfiques forçoses, el compromís de l’empresa
a no realitzar cap segregació que afecti als treballadors i
l’acord per a la creació de llocs de treball en no menys de 500
treballadors, l’increment del poder adquisitiu, al garantir l’IPC
real i la percepció i consolidació del primer tram de l’OIBDA
(375 €) durant els anys de vigència, el compromís de deslocalització d’activitat i recuperació d’activitats de major valor,
la consolidació dels dos dies de permís d’anteriors convenis,
més un dia addicional obtingut a la reunió, la reducció del
nombre de treballadors fora de conveni i el compromís
d’abordar un marc normatiu per a regular les seves condi-

cions, la potencialització de la Mesa de Comercial, la definitiva integració dels treballadors provinents de TData y Terra,
l’acord per solucionar l’Assegurança de Sou, la millora de la
cobertura de la incapacitat total per a la professió habitual així
com la millora de la pòlissa d’Antares amb la inclusió del
metge de capçalera i la cobertura de salut bucodental.
Valorem positivament que quedi reflectida la reivindicació de
la plataforma del Comitè Intercentres per abordar un nou
model de classificació professional, quedant aquesta supeditada expressament a la negociació i l’acord. L’acord estarà
supeditat a una clara millora de les condicions laborals i
econòmiques, de manera que de no ser així, es mantindrà
l’actual sistema de categories.
Igualment destaquem la renuncia de l’empresa a les seves
pretensions respecte al còmput anual de la jornada, jornada
partida obligatòria per al Districte C, aspectes finalment retirats ante el nostre ferm rebuig, destacant que el text proposat
no suposa cap regressió ni cessió dels èxits obtinguts en
negociacions col·lectives anteriors, quedant expressament
garantida la normativa laboral com a norma de funcionament
intern a Telefónica.
Valorat per tant el text proposat al seu conjunt, expressem el
nostre recolzament a la signatura del conveni, qualificant-lo
com un bon acord que recull tots els aspectes fonamentals
de la plataforma unitària del Comitè Intercentres, que incrementa el poder adquisitiu, manté i potencia els aspectes
socials així com la garantia de la estabilitat laboral per al conjunt de la plantilla de Telefónica de España SAU.

Generalitat
Agents Rurals: suspesa la baixada de pantalons a Ripoll
El divendres 11 de juliol hi havia convocada la darrera “BAIXADA DE PANTALONS” a Ripoll. Però després de les 3 mogudes
que hem fet a les Bases de Granollers, Lleida i Falset, i de tenir un ressò mediàtic important. El Departament de Medi Ambient
ha mogut fitxa. Els responsables del Departament ens han comunicat un canvi de gestió de la construcció de les Bases del
Cos d’Agents Rurals. A partir d’ara la gestió la portarà GISA (Gestió d'Infraestructures SA).
GISA és una empresa pública dependent de la Generalitat de Catalunya, i el seu objecte social és projectar, construir, conservar, explotar i promoure tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals
participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Aquesta empresa és l’encarregada de construir els parcs de
bombers, casernes de mossos, escoles públiques...
Malgrat que CCOO ja vam demanar aquesta mesura mesos enrere, el Departament, com sempre, ha necessitat una empenteta en forma de baixada de pantalons per adoptar aquesta iniciativa. Creiem que la construcció de les Bases a través de GISA
pot agilitzar i millorar substancialment la implementació i la qualitat dels nostres centres de treball.
Per això, suspenem les mobilitzacions temporalment a l’espera que efectivament, es concedeixi la gestió de les Bases a GISA
i que les coses es facin bé, sinó haurem de tornar a denunciar a l’opinió pública l’estat dels nostres centres de treball.
GRÀCIES a tots els que ens heu donat suport.
FELICITATS a tots pels resultats que hem obtingut.
ESPEREM que la propera vegada n’hi hagi prou amb la nostra proposta al CSSL.
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