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28 D’ABRIL  
DIA INTERNACIONAL PER A 
LA SALUT EN EL TREBALL:     
TENIM MOTIUS 
Aquest 28 d'abril, a iniciativa de la           
Confederació Sindical Internacional,       
commemorem la 14a Jornada          
internacional en record de les          

víctimes del treball. 
 

A Catalunya varen morir 143 treballadors  treballa-
dores com a conseqüència d’accidents laborals 
(105 durant la jornada i 38 “in itinere”). I el que   
encara és més greu, persisteix en l’últim any el 
subregistre de malalties professionals. S’estima 
que a Catalunya moren unes 2.500 persones 
anualment per càncer laboral, mentre que        
habitualment no se’n declara cap. D’altra banda 
s’estima que només es declaren entre el 15% i el 
20% del conjunt de les malalties professionals.            

PLANTEM CARA A LA 
CRISI: 

TREBALL ESTABLE I  
PROTECCIÓ SOCIAL 

 

Celebrem aquest 1r de Maig en 
uns     moments difícils. La crisi 
econòmica  mundial que patim és 

conseqüència   de la globalització sense regles, ni 
controls, ni drets. Hem viscut anys de creixement 
econòmic a partir de l’especulació financera que 
ha generat més pobresa i més desigualtat en el 
món i que ha comportat aquesta greu      situació 
econòmica. Les organitzacions que han  especulat 
sense cap escrúpol privatitzant el seu benefici vo-
len         socialitzar les pèrdues exigint ara auxili 
als governs i als   poders públics en forma de 
plans de rescat i d’injeccions de capital per salvar 
la seva fallida amb els diners de tota la  ciutadania. 

 
                                                      Per més informació  

CCOO hem valorat que, malgrat que no sigui 
un perill imminent, cal evitar una possible 
deflació futura, i per això cal estimular el  
consum de les famílies, que permeti afavorir 
la recuperació econòmica. 
 
Per tercer mes consecutiu, la inflació         
espanyola se situa per   sota de la de la zona 
euro, que és del +0,6, i s'incrementa el      
diferencial negatiu en dues dècimes més, 
fins a un -0,7 de diferencial.  
 
A Catalunya, la inflació del mes de febrer 
augmenta en 4 dècimes, i se situa la taxa 
interanual en +0,4% (5 dècimes per sobre de 
l'estatal i 2 per sota de la inflació de la zona 
euro), derivada especialment dels indicadors 
d'ensenyament (major pes dels concerts  
educatius), i dels aliments.  
 

   A CCOO considerem prioritari: 
         

• Mantenir la millora del poder adquisitiu dels    
salaris per sobre de la previsió d'inflació del 
BCE (2%), com a forma de revifar la         
capacitat de compra i de consum per part de 
les famílies. En especial, defensem           
increments superiors per als sectors amb 
salaris estructurals baixos, i que    afecten de 
forma especial joves, dones i immigrants, 
com a mínim en la mateixa línia del que ha 
pujat el SMI. 
      
• Millorar la cobertura de les persones en 
atur, i assegurar la  protecció social de les 
persones que esgotin la seva prestació.  
 

• L'establiment d'un gran acord de          
concertació social, per fer front a la crisi, que 
ajudi a  reactivar l'economia i a la creació de 
llocs de treball de qualitat.  
 

És un fet que la forta caiguda del consum           
està agreujant de forma important la recessió   
econòmica. La important reducció del       
consum per part de les famílies està          
repercutint en un   increment del procés de 
desacceleració econòmica i del  creixement 
de l'atur.  
 

Tanmateix per evitar els riscos de deflació 
cal estimular el consum per impulsar la      
reactivació econòmica. 
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sector mar 
Barca Toni I Vilanova i la Geltrú CCOO 1 
sector ferroviari  
Limpiezas Renfe Figueres CCOO 1 
sector gràfiques  
Litofan S.A. Barcelona CCOO 2  (parcials) 

Flexoset Industrial S.A.  
ManresaCCOO 2  abans CCOO 0 

sector mitjans de comunicació, oci, cultura i 
esport 
Valmis Centre Esportiu SL Cornellà CCOO 1 
Grupo Cinesa  BarcelonaCCOO 2 abans CCOO 0 
Cines Picarol  BadalonaCCOO 1 
Agrupació ambulàncies 
Ambulàncies Domingo S.A. 
Badalona CCOO 3  abans CCOO 1 
Ambulàncies Creu Roja Sant Cugat CCOO 1 
Ambulàncies Creu Roja Mollet CCOO 1           
telemarqueting 
Qualitel Teleservices S.A.  Barcelona CCOO 3 

 
Telcomunicacions 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies in-
formació  CCOO 13 
sector administració local 
Ajuntament de Seros Laborals CCOO 1 
Ajuntament de Roda de Barà  
CCOO 2 abans CCOO 0 
Consorci de Serveis Agroambientals  
Comarques del Baix Ebre CCOO 1  abans CCOO 1 
Consell Comarcal Alt Emprodà  
Laborals i Funcionaris CCOO 1 abans CCOO 0 
Agencia ONCE 
Cornellà del Llobregat CCOO 2 
Mancomunitat Intermunicipal  
Alt Penedes-Garraf CCOO 1 abans CCOO 0 
Fundació Pública Serveis Sant Roc 
Bellver de Cerdanya CCOO 1 abans CCOO 1 
 

EMSSA - El Prat de Llobregat  CCOO 5 
 

Els últims resultats de les EESS 

a la qualitat del servei que es dóna als viatgers. 
D'altra banda, l'empresa incompleix les normes   
laborals acordades mitjançant el conveni col•lectiu, 
imposa llargues jornades, empitjora les condicions 
de treball alterant els criteris de racionalitat i     
equilibri, i impedeix la promoció professional dels 
treballadors, i tot això sense tenir en compte la 
representació dels treballadors. 

Els sindicats convocants lamenten els perjudicis 
que es puguin ocasionar als viatgers, en cas de no 
reconduir-se el conflicte, i no es responsabilitzen 
de les incidències que es puguin produir en el    
servei fruit dels serveis mínims imposats sense 
acord amb els representants dels treballadors.  

 

                                          Per més informació  

El sindicats SF-Intersindical, UGT, 
CCOO i CGT han convocat vaga pel 
col•lectiu d'interventors en ruta de  
llarga distància de la província de 
Barcelona seguint el calendari       
establert d'aturades que va des de 
l'abril fins al mes de setembre. 
Aquest calendari de vaga és            
el següent: 

10, 17 i 24 d'abril; 1, 8, 15, 22 i 29 de maig;            
7, 12, 21 i 26 de juny; 5, 10, 19 i 24 de juliol;           
2, 7, 16, 21 i 30 d'agost; 4, 13, 18 i 27 de setembre;                
sempre entre les 20 hores i les 23 hores.  
 

Diversos són els motius que han provocat aquestes 
mobilitzacions. D'una banda, l'evident manca de 
personal d'intervenció a Barcelona suposa suportar 
càrregues de feina excessives i afecta negativament 

Convocada per CCOO, UGT, CGT i SF-Intersindical  
El col·lectiu d'interventors en ruta de llarga distància de Renfe de la 
província de Barcelona seguirà un calendari de vaga entre abril i setembre  

Felicitem als companys per els bons resultats obtinguts a les eleccions sindicals,  
en les següents empreses: 

Sector Ferroviari  

http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/noticia.aspx?id=108563


Al voltant de 1.000 delegats i delegades van 
participar durant el dia d'ahir en la jornada de 
concentracions i mobilitzacions per exigir el 
desenvolupament de l'Estatut Bàsic de      
l'Empleat Públic que es van celebrar en les 4 
capitals catalanes davant de les delegacions i 
subdelegacions del Govern. 

Amb aquesta mobilització, les organitzacions 
sindicals i de manera molt concreta CCOO, 
hem volgut deixar palès al govern espanyol, 
perquè no es tracta d'un ministre o una      
ministra ja que la responsabilitat és            
governamental, que no estarem amb els    
braços creuats mentre ens donen excuses 
una i altra vegada. Cal que es desenvolupi, 
amb la negociació necessària amb les       
organitzacions socials, aquesta norma bàsica 
que ha trigat gairebé 3 dècades en ser     
aprovada des de que va entrar en vigor la 
Constitució espanyola que el fixava com a 
obligació a desenvolupar legalment.  

Per CCOO millorar la qualitat dels serveis 
públics es quelcom fonamental tant per 
els drets dels treballadors públics com per 
garantir un bon servei per a la ciutadania, 
perquè els serveis públics de qualitat són 
una veritable garantia de drets.  
 

Així mateix, la jornada ha estat un primer 
toc d'atenció al govern català que,       
renunciant a la sobirania que li atorga 
l'Estatut de Catalunya, renuncia a        
desenvolupar, tal com preveu la legislació 
bàsica i el mateix Estatut d'Autonomia, 
una llei catalana de la funció pública, i el 
que encara és pitjor, treballa sobre la 
base de propostes en molts aspectes 
regressives i absolutament parcials     
oblidant a parts importants dels serveis i 
la funció pública del nostre país.  
 

Finalment, CCOO felicita al conjunt de 
delegats i delegades que han participat 
en aquesta important jornada. 

CCOO  valora  positivament  la  participació  en  la  jornada  de          
concentracions davant de les delegacions del govern en defensa del          
desenvolupament de l'EBEP 

Sector Serveis Socials   
 

Concentració de suport al       
company acomiadat a l'empresa 
Mercè Fonatanilles 
 
L'empresa Mercè Fontanilles, en  un  exercici que         
recorda altres temps, ha acomiadat el president              
del Comitè  d'Empresa pel fet  d'haver fet unes              
declaracions en el marc del Col•legi Professional          
d'Educadors i Educadores  Socials de Catalunya.        
Amb això, l'empresa reprimeix la llibertat d'expressió          
i l'activitat sinidical del president del Comitè d'Empresa. 
  

La nostra força, la mobilització 



Nota informativa  SME- CCOO            
sobre drets sindicals 

 

Per més informació 

Les mobilitzacions i la vaga 
de transport de mercaderies 
convocades en defensa de 
l'aplicació del conveni 
provincial han estat seguides 
amb gran èxit 

SECTOR CARRETERA 

Davant de la postura tancada i 
antidialogant mantinguda per    
l'associació patronal TRANSCALIT 
que es nega a subscriure cap tipus 
d'acord, malgrat les intenses     
g e s t i o n s  r e a l i t z a d e s  p e r 

CCOO,UGT i la patronal ACET, durant tot el dia, a 
l'objecte de desbloquejar la situació de conflicte, 
s'han mantingut les mobilitzacions i la vaga que ha 
estat seguida de   manera molt majoritària, en xifres  
superiors al 85%, pels treballadors i treballadores 
afectats pel conveni provincial de Barcelona de 
transport de mercaderies i logística. 
 
CCOO manté l'oferta que conjuntament amb       
UGT vàrem plantejar a les organitzacions patronals i 
que va ser     valorada positivament per  la patronal 
ACET i rebutjada constantment per TRANSCALIT.  
 
CCOO valorarà la propera setmana la possibilitat de    
convocar noves mobilitzacions i, de manera         
paral•lela, continuarà fent totes les gestions         
necessàries per arribar a un acord que garanteixi 
l'aplicació del conveni col•lectiu a tots els                
treballadors i treballadores afectats pel                 
conveni provincial de Barcelona. 
  
Una vegada més fem una crida a la patronal           
TRANSCALIT perquè realitzi un exercici de                   
responsabilitat i modifiqui la seva postura             
intransigent. Si això no es produeix l'única            
responsable que continuï la vaga i es                    
convoquin noves mobi l i tzac ions serà                 
aquesta patronal tancada i intransigent. 
 
Finalment CCOO vol felicitar al conjunt de             
treballadors i treballadores que han possibilitat    
l'èxit d'aquestes jornades de vaga a la qual        
s'han vist  abocats per la intransigència de    
TRANSCALIT.  

Després de més d'un any de negociació hem aconseguit 
arribar a un acord-conveni de condicions de treball que 
serà d'aplicació a tot el personal de l'Ajuntament, tant  
funcionari com  laboral.  
 

L'acord-conveni recull una sèrie de millores importants 
per a tot el conjunt de treballadors i treballadores, com 
som l'aplicació en la seva totalitat de la Llei de conciliació 
familiar de Catalunya i la regularització de les categories i 
salaris de alguns col•lectius segons la feina que           
desenvolupen i les titulacions requerides per al seu       
lloc de treball, entre d'altres. 
 

L'acord-conveni tindrà una durada de 4 anys (del 2008 al 
2011) i s'actualitzarà automàticament en aplicació de 
qualsevol millora que la Generalitat aprovi per als seus 
funcionaris i funcionaries. Respecte a l'increment          
retributiu s'estableix un fons de compensació equivalent a 
la claúsula de revisió salarial, encara que en els temps 
actuals no sigui cosa. 

SECTOR ADMINISTRACIÓ LOCAL 

Signat el Conveni i Pacte de 
condicions de l'Ajuntament            
de Juneda 

El dia 16 de març d`enguany es   
varen reunir els delegats i             
delegades de la majòria de les    
empreses del Grup      Berstelman a 

Catalunya. Hi eren presents representants de Random 
House, Mondadori, de Pallejà, Círculo de Lectores i     
Printer, de Sant Viçenç dels Horts, Eurohueco, de        
Castellbisbal, i Círculo de Lectores, de Barcelona. 
 

La reunió va tenir la finalitat de posar en marxa trobades 
periòdiques de les empreses del grup, sobretot després 
de les reunions europees d'editorials, club del llibre i     
impremtes. 
 

A la vegada varen fer una anàlisi de la situació laboral de 
les empreses reunides i es constata que empreses del 
grup fan servir l'acomiadament per causes objectives, 
quan és palès que tenen una situació de beneficis,       
defugint amb aquesta maniobra el necessari diàleg social 
amb els comitès i sindicats. 

SECTOR GRÀFIQUES 

Primera reunió de 
delegats i delegades del 

ELS TREBALLADORS DELS CENTRES                     
ASSISTENCIALS EMILI MIRA I LÓPEZ,                       
ANTIGA CLÍNICA MENTAL DE SANTA  COLOMA,    
ENDEGUEN UN PLA DE  MOBILITZACIONS PER       
LA DEFENSA DELS SEUS DRETS LABORALS 
 
Els treballadors i les treballadores de la Clínica Mental de       
Santa Coloma depenent de la Diputació de Barcelona veuen 
amenaçades les seves condicions de treball pel traspàs            
de serveis que han acordat la Diputació de  Barcelona i                
la Generalitat de Catalunya.                                                                                                           

                                                   Per més informació 

http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/noticia.aspx?id=108975
http://ias.ccoo.cat/portal/page/portal/SME/comunicats_2009/090408_Comunicat_conjunt_drets_sindicals.pdf


             

Per més informació  

SECTOR GENERALITAT 
INFORMACIÓ MESA SECTORIAL 

 
 
 
Oferta d’ocupació pública parcial de 82 places per al cos de titulació superior, salut pública,   
química i enginyeria  química i per al cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques 
i enginyeria tècnica de telecomunicacions. 
                
En el dia d’avui s’ha aprovat en la mesa sectorial de personal d’administració i tècnic l’oferta pública  
parcial dels  següents cossos i escales: 
 
• Cos de titulació superior, salut pública: 61 places 
• Cos de titulació superior, química: 7 places 
• Cos de titulació superior, enginyeria química: 6 places 
• Cos de diplomatura, enginyeria tècnica d’obres públiques: 8 places 
• Cos de diplomatura, enginyeria tècnica de telecomunicacions: 4 places 

 
En aquesta oferta pública parcial s’ha aprovat amb la finalitat de proveir les vacants que es puguin produir durant el 
procés selectiu, un 10% addicional de les places ofertades, llevat de les places que pertanyen al Cos de titulació 
superior, salut pública ocupades per personal interí, que en el moment de l’entrada en vigor de la llei 7/2003, de 25 
d’abril, de Protecció de la Salut, ocupava un lloc de treball del Cos de Farmacèutics Titulars i va passar a ocupar 
amb carácter temporal i de forma automàtica, un lloc de treball del Cos de titulació Superior de la Generalitat de 
Catalunya, adscrit a l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
Bases de la convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració ge-
neral del cos superior d’administració (subgrup A1)  
 
Tal i com CCOO us ha informat anteriorment, s’han aprovat les bases del cos superior les   quals seran publicades 
al DOGC molt possiblement el proper divendres dia 3 i els exercicis de la primera prova es  realitzaran durant la  
segona quinzena del mes de juny. 
 
CCOO ha tornat a reclamar que les places de l’opció de prevencionistes sigui ajornada fins que no s’aclareixi tots 
els aspectes de condicions de treball dels professionals que realitzin funcions i tasques de caire prevencionista i de 
salut laboral a la Generalitat.    Funció Pública segueix insistint i convocarà les 24 places de l’opció de prevencionis-
tes d’aquest procés selectiu, exigint als aspirants les tres especialitats de salut laboral, llevat de vigilància de la sa-
lut. 
 
Des de CCOO us desitgem molta sort durant el procés selectiu i vetllarem pel màxim rigor en la transparència 
d’aquesta convocatòria. 
 
Us anirem informant del procés i de les incidències que es puguin produir.  

Podeu obtenir a aquestes  
publicacions a la federació: 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/actes_culturals_1maig_2009.pdf


SECTOR MITJANS COMUNICACIÓ:  

COMISSIÓ EXECUTIVA 

 

Secretaria General: 

 Jose Luis Moure Figueiras  

Secretaria d'Organització i Recursos:  

Manuel Fages Marta  

Secretaria d'Eleccions Sindicals i Extensió:  

Jaime Marin Garcia  

Secretaria de Serveis, Afiliació i Assessorament   Primari: 

Serafín Blanco Moreno  

Secretaria de Desenvolupament Organitzatiu 

i Plans de Treball:  

Manolo J. Molina Uréndez  

Secretaria de Formació per a l'Ocupació:  

Julian Aguirre  

Secretaria de Cooperació:  

Carles Pèriz Tómas 

Adjunt: Jaume Álvarez Arias  

Secretaria de Política Social i Institucional: 

 Montse Pérez Cregenzan  

Secretaria d'Estudis, Projectes i Formació Sindical: 

 Aureli Álvarez Vila  

Secretaria de Joventut: 

 Lourdes Alsina Pérez  

Secretaria de la Dona:  

Antonia Vives Ventura  

Adjunta: Mª José Gómez Álvarez  

Secretaria de Comunicació i Imatge: 

Xavier Navarro Barrera (Portaveu de la Comissió Executiva)  

Adjunta: Maria Jose Carrillo Lázaro  

Secretaria d'Acció Sindical: 

 Juan López Lafuente  

Adjunts: Joan Pérez Bernabé, Francesc Montoro Brotons, 

 Rui Manuel Valentín Ribeiro  

Secretaria de Negociació Col•lectiva i Política Sectorial: 

Félix Belzunce Martín  

Adjunts: Raquel Rojo Calleja, Salva Lara Navarro,  

Miguel Rubio García, Mercedes Paredes Duran, 

Matilde Ruiz Santiago  

Secretaria de Salut Laboral:  

Marian Rodríguez Requena  

Adjunta: Silvia Cegarra Lascorz  

Secretaria de Medi Ambient, Mobilitat, Sostenibilitat                         
i Infrastructures: 

Francisco Sánchez Cadenas  

Adjunta: Carmen Figuerola Fossas 

El sector de Mitjans de Comunicació 
de CCOO de Catalunya convoca,  
juntament amb els companys de tot 
l'estat, una jornada de mobilització i 
reflexió 
El sector de Mitjans de Comunicació de CCOO de Catalunya       
convoca, juntament amb els companys de tot l'estat, una      
jornada   de mobilització i reflexió per defensar la feina, els   
llocs de treball i l'estabilitat dels mitjans de comunicacio que 
estan sofrint una seriosa crisi econòmica que posa en perill la 
diversistat i la qualitat de la informació generada i divulgada    
en les diverses capçaleres i emisores.   
 
                                                          Per més informació 

Davant la crisi:  
en primer lloc, 
les persones 

El pròxim 14 de maig 2009,    
Tothom a Madrid, a la      
manifestació.   

Us fem saber que el pròxim 14 de maig, a Madrid 
hi ha convocada una manifestació en favor de la 
declaració de Londres. Que convida els líders 
del G20 per a treballar amb governs i        
institucions internacionals per desenvolupar 
una estratègia de cinc punts que permeti fer 
front a la crisi i establir una economia mundial 
més    justa i sostenible per a les generacions 
futures. 
 
Per més informació  

La teva WEB, la nostra web, www.ccoo.cat/fsc 

http://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=108239
http://www.ccoo.cat/fsc/aspnet/noticia.aspx?id=108919
http://www.ccoo.cat/fsc

