
federació de serveis a la ciutadania 1

digital

Èxit de les manifestacions

La manifestació convocada per CCOO i UGT con-

tra la reforma de les pensions va congregar a

milers de treballadors i treballadores a Barcelona

(unes 50.000 persones), Tarragona, Lleida,

Girona i Tortosa. Les primeres valoracions d’al-

guns aliens al sindicalisme van fer evident que la

resposta sindical havia estat molt tèbia. Uns, els

més conservadors, perquè pretenien una clara

confrontació amb el Govern de l’estat amb la fina-

litat de fer-lo caure i instal·lar-se a la Moncloa,

però, és clar, sense dir quina seria la dura refor-

ma que ens voldrien aplicar.  Altres perquè consi-

deren que la proposta del Govern central és l’ade-

quada i encertada per mantenir els sistema de les

pensions en un futur.

CCOO ho ha dit molt clar: les propostes que ha

fet el Govern de Zapatero no són el camí, avui la

caixa de la seguretat social té superàvit i aquest

està garantit per força temps, però mirant al els

possibles perills de futur, la solució no passa per

reformar l’edat de jubilació sinó per implementar

polítiques actives d’ocupació, apostar per el sec-

tor públic com a impulsor i generador d’ocupació,

apostar fermament en la lluita contra el frau fiscal

per incrementar els ingressos, afavorir canvis per

implementar models com l’alemany que evitin

situacions d’atur i així mateix potenciar les neces-

sàries polítiques socials incrementant les políti-

ques de protecció social per als sectors de pobla-

ció més desfavorits… I tot això vol dir negociar.

CCOO sempre ha manifestat la seva voluntat de

negociació per arribar a acords satisfactoris per

tothom que permetin millorar l’escenari social i

econòmic però, en cap cas acceptarem reformes

que la única cosa que fan es colpejar als treballa-

dors i treballadores i afavorir a determinats sec-

tors econòmics sense millorar l’escenari social i

econòmic. 

Els acords són necessaris, però que ningú pre-

tengui arraconar als legítims representants dels

treballadors i les treballadores per implementar

polítiques que els afecten. Que tothom ho tingui

clar: no acceptarem mesures antisocials com les

que alguns proposem i que tothom tingui clar que

les respostes que doni CCOO

les decidirà CCOO i ningú més,

ni cap partit polític, ni cap

govern i administració, ni cap

mitjà de comunicació dictarà el

posicionament de CCOO.

núm. 18

eeddiittoorriiaall
Massiva resposta contra la reforma de les
pensions

Programa de CCOO a TV3: 

“Pensions”

Canal 33 - Televisió de Catalunya 

(TDT) 

14 de març de 2010 

10.00 hores aproximadament

Els treballadors i les

treballadores van assis-

tir a la mobilització con-

vocada per CCOO i

UGT, el passat 23 de

febrer, contra el retard

de l’edat de jubilació als

67 anys i en defensa de

les pensions.
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�Presentació del llibre Aurora
Gómez: una vida de compro-
mís

La Secretaria de la

Dona de CCOO de

Catalunya va orga-

nitzar un acte per

presentar la publica-

ció Aurora Gómez: una vida de com-

promís, en record a la destacada sindi-

calista i responsable de la Secretaria

entre els anys 1986 i 1995. L'acte va

tenir lloc el passat 25 de febrer a la sala

d'actes de CCOO de Catalunya (Via

Laietana, 16, Barcelona) i va comptar

amb la participació de l'autora de l'o-

bra, Elisenda Belenguer Mercadé.

�Reunió amb la direcció del
Centre Penitenciari de Joves 

El passat dia 17 de febrer la direcció

del Centre Penitenciari de Joves es va

reunir amb els sindicats CCOO i UGT

arran de l’incendi que a principis de

febrer es va produir en el centre. En

aquesta reunió l’empresa es va com-

prometre a una

sèrie d’actua-

cions per tal de

millorar tot el

que està rela-

cionat amb la

salut laboral.

�Desconvocada la vaga dels tre-
balladors de Transports Ochoa,
de la província de Barcelona

Gràcies a la pressió dels treballadors

ha estat possible arribar a un acord en

el Tribunal Laboral de Catalunya. 

CCOO es felicita per haver pogut arri-

bar a un acord i estalviar així un conflic-

te provocat per l'actitud inicialment

intransigent de l'empresa. Finalment,

per tant, es va desconvocar formal-

ment la vaga prevista per als dies 18 i

25 de febrer.

CCOO lamenta l'actitud d'alguns repre-

sentants sindicals organitzats en altres

sigles, que en res no han ajudat i

col·laborat per a la solució del conflicte,

ans al contrari, han mantingut una acti-

tud insolidària amb els treballadors

afectats. 

bbrreeuuss
Davant la commemoració del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora, La FSC-CCOO

prepara una sèrie d’actes amb un compromís clar de condemnar qualsevol tipus de discriminació

cap a les dones. 

Encara reconeixent els avenços assolits, CCOO manifesta que l’objectiu de la igualtat real està per

assolir. La precarietat laboral està altament feminitzada i la desigualtat salarial i les majors dificultats

per compatibilitzar els temps de vida i treball mantenen una incidència negativa en la permanència

i promoció laboral de les dones.

8 de març: dia internacional de la dona treballadora

PROGRAMAPROGRAMA D’ACTES DIAD’ACTES DIA INTERNACIONALINTERNACIONAL
DE LADE LA DONADONA TREBALLADORATREBALLADORA 20102010

Dia 8 de març

La FSC s’adhereix  als actes

organitzats per la Secretaria

de la Dona del Barcelonès i la

Secretaria de la Dona de

CCOO de Catalunya.

De 10 a 12 h. Assemblea de

delegats i delegades sota el

títol “Dona i canvi de model

productiu”,  a la sala d’actes

de la CONC. 

A les 12,30 h. Manifestació

cap a Foment de Treball 

AAcctteess  pprrooppiiss  ddee  llaa
FFeeddeerraacciióó  ddee  SSeerrvveeiiss

aa  llaa  CCiiuuttaaddaanniiaa

Dia 10 de març

Xerrada:  ”La invisibilitat de la masculinitat tradicional: l’obstacle fonamental a

la tasca sindical”, a càrrec de Daniel Gabarró Berbegal, (mestre, psicopedagog

i llicenciat en humanitats.)

Hora: 11 h.
Lloc: Sala d’actes de la CONC, a Via Laietana, 16, planta baixa.

Acte obert a tothom. 

Dia 17 de març

Curs per a l’estructura de la Federació, a càrrec del Daniel Gabarró  Berbegal. 

(Convocatòria personalitzada.) 

Dia 25 de març

Pel·lícula:” En tierra de hombres”,  protagonitzada per la Charlize Theron, i ter-

túlia posterior. 

Hora: 16 h.
Lloc: Sales, 11,12 i 13 de la primera planta. Via Laietana, 16

Acte obert a tothom.

US HI ESPEREM!
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Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de
pesca, incorporant en el text una esmena que permet que
les ajudes per aturades biològiques arribin també als mari-
ners.

Des de fa uns quants anys CCOO va reclamant a l'Administració

que les ajudes dels FEP (Fons Europeus per a la Pesca) arribin

també als treballadors, evitant així que aquests consumeixin les

seves prestacions de desocupació. Fins ara només s'havia

aconseguit que el 2009 i el 2010 aquells treballadors que no

tenien dret a prestacions de desocupació tinguessin accés a

aquestes ajudes. 

Quan el 2008 va començar a tramitar-se la nova Llei de pesca

en el Parlament de Catalunya, CCOO es va presentar en el

Consell de Treball Econòmic i Social (com a òrgan consultiu del

Parlament) i va aconseguir que aquest organisme, a través de

dictamen, aprovés diverses propostes nostres, entre elles la

relativa a les ajudes. No obstant això, en el següent esborrany

de la llei no es recollia la nostra proposta. 

Davant aquesta situació, CCOO va mantenir reunions amb

diversos grups parlamentaris, exposant que era injust que els

treballadors acabessin subvencionant les aturades biològiques

amb les seves prestacions socials, i que les ajudes fossin totes

per a la patronal, realitzant per a això una compareixença

davant la Comissió de Pesca del Parlament. 

Avui podem dir que, fruit de la feina i la constància de CCOO, la

nova Llei de pesca de Catalunya recull el següent article: 

Article 85. Objecte d'ajudes i subvencions 

1. “Les ajudes i les subvencions regulades per aquest capítol,

d'acord amb la normativa aplicable a Catalunya, es destinen a

mesures per reduir la capacitat de pesca, per mitjà de la retira-

da definitiva o temporal de l'activitat o d'aturades temporals de

l'activitat, o d'ambdues maneres, en el marc dels plans especí-

fics de gestió establerta per l'article 25. Per garantir el caràcter

universal aquestes ajudes es destinen al manteniment dels llocs

de treball i dels contractes laborals." 

Aquest article va ser aprovat per unanimitat de tots els grups

parlamentaris de la cambra, malgrat que en la votació posterior

sobre el con-

junt de l'arti-

culat de la llei

es van pro-

duir posicio-

naments dis-

crepants, fet

que no va

impedir l'a-

provació de la

llei. 

Declaracions d'Enrique Fossoul (Secretari General de la FSC estatal)

La FSC estatal de CCOO, en la persona del seu Secretari General, Enrique Fossoul, va

mostrar la seva preocupació per les recents declaracions de la vicepresidenta segona, que

apunten cap a la congelació de l'ocupació pública i els salaris, en una entrevista realitzada

per al diari digital "Nueva Tribuna", en el qual també va opinar sobre les mobilitzacions con-

vocades pels dos sindicats majoritaris davant el retard de l'edat de jubilació.

Es pot accedir a l’entrevista prement aquest enllaç

Els treballadors dels Sector d’Aigües es mobilitzen pels carres de Barcelona en defensa
dels seus drets

CCOO valora molt positivament la participació de prop de 2.000 treballadors i tre-

balladores del Sector d'Aigües que el passat dia 20 de febrer es van manifestar

pel centre de la ciutat en defensa dels seus salaris i del compliment dels 4 conve-

nis provincials sectorials que la patronal ASAC (que aplega AGBAR, SOREA,

AQUALIA...) es nega a complir. La mateixa patronal, en la seva versió estatal, sí

que aprova i reconeix el que reclamem els treballadors a Catalunya, el 2% com a

IPC previst el 2009.

Així mateix, en la lectura del manifest final, es va deixar palesa la condemna de

l'actitud del grup AGBAR, la qual, tot i haver repartit beneficis extraordinaris entre

el seu accionariat per un valor de 389 milions d'euros, manté una política de

reducció de plantilles a tots els seus centres de treball, amb l'objecte de garantir-

se un major marge de benefici.

La manifestació no és res més que un primer pas, un inici de la mobilització del

sector si la patronal no compleix el que signa i si el grup AGBAR continua entestat en aquesta política de RRHH.

CCOO celebra que la Llei de pesca incorpori en el text una esmena perquè les ajudes per
aturades biològiques arribin també als treballadors

Aquesta era una antiga reivindicació de CCOO que
evita que els treballadors consumeixin les seves
prestacions per desocupació 

http://www.nuevatribuna.es/noticia/29582/ECONOM�A/22si-salgado-adelgaza-sector-p�blico-avala-huelga-general22.html
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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

Den Clínica Dental
Via Augusta 28-30

08006-Barcelona

Tel. 932188080

info@clinicasden.com

www.clinicasden.com

Protesta dels xofers de representació per haver d’avançar diners per poder treballar cada dia

Després de més d'un any de promeses per part del Departament

d'Economia i la Direcció General de Patrimoni, dos xofers de repre-

sentació de la Generalitat, de CCOO, han comunicat al departa-

ment la seva negativa a seguir avançant diners per tal de sufragar

tot tipus de despeses que es generen pel servei. 

CCOO considera inadmissible, i mostra d'una greu incompetència i

ineficàcia, que el Departament d'Economia no hagi pogut implantar

encara un mecanisme per evitar que els treballadors/es, xofers/es

de representació de la Generalitat hagin d'avançar cada cop més

grans imports per, per exemple, llaunes d'oli, peatges fora de

Catalunya, transport quan el servei acaba de matinada o per manca

de transport públic, multes que es produeixen perquè l'alt càrrec no

arribi tard o perquè els fa aturar en lloc que no està permès, etc. Pel

que fa a aquest aspecte, a més, es produeix una discriminació, ja

que als que cobreixen servei de conseller/a no els arriba cap multa

a casa, ni els embarguen el compte si no avancen els diners, com

els passa a la resta de la plantilla. 

La solució és sobre la taula per la part sindical, però el Departament

només fa que emplaçar "a la següent reunió", mentre els treballa-

dors/es segueixen subvencionant el servei i les quantitats es fan

més grosses. Aquest fet és el que ha obligat dos conductors de

CCOO a no poder seguir realitzant el servei si es neguen a avan-

çar els diners, i han lliurat les claus i el mòbil d'empresa al

Departament d'Economia, i realitzen, des d'avui, la seva jornada de

treball en permanència al local sindical.

digital

El Fogasa va pagar en prestacions al 2009 el doble que
al 2008

Segons un estudi de la Secretaria d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya, durant

el 2009 el Fons de Garantia Salarial (Fogasa) va pagar prestacions per valor de

833.759 milions d'euros, un 92,10% més que l'any 2008. D'aquests, 555.175 milions

van ser en indemnitzacions i 278.175 en salaris. En total, 174.177 treballadors de

tot l'Estat van necessitar acudir al Fogasa l'any passat, 33.385 d'ells a Catalunya. 

De fet, Catalunya és la comunitat autònoma on més prestacions es van pagar (gai-

rebé 170 milions d'euros, el 20,4% del total), seguida del País Valencià i Euskadi. 

Per sectors, el dels serveis és el que més prestacions va

rebre (uns 320 milions) i també és el sector d'on provenien

la majoria de treballadors/es que han hagut de recórrer al

fons. 

L'any 2009 es van resoldre 94.644 expedients, dels quals

18.258 van ser a Catalunya.
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http://www.ccoo.cat/fsc

la teva federacióffsscc

Un 95% dels treballadors i treballadores

del centre de producció de RTVE a Sant

Cugat van secundar les aturades parcials

convocades els passats dies 17 i 27 de

febrer. Com a conseqüència de les pro-

testes, tant L'Informatiu Migdia com

L'Informatiu Vespre van veure reduïda la

seva durada d'emissió. 

Les aturades parcials es van convocar

per reivindicar un augment de la produc-

ció pròpia interna del centre de RTVE a

Sant Cugat, així com la plena ocupació

de la plantilla, en funció de les necessi-

tats reals de servei públic essencial reco-

llit per la Llei 17/2006. La plantilla recla-

ma també la reducció de l'estructura de

directius externs, així com la dimissió de

la directora Montserrat Abbad i del seu

equip per la seva mala gestió. 

El sector de mitjans de comunicació de la

Federació de Serveis a la Ciutadania

(FSC) de CCOO a Catalunya dóna el seu

total suport als companys i companyes de

RTVE en aquestes accions per aconse-

guir frenar la política d'externalització de

continguts (lamentablement tan de moda

en l'actualitat) i augmentar la producció

pròpia, amb l'objectiu de garantir

plenament i sense reserves l'es-

tabilitat de la plantilla de Sant

Cugat. 

Els treballadors i treballadores

del centre de producció de RTVE

a Sant Cugat ja han anunciat que

secundaran el calendari de mobi-

litzacions estatals acordat en el

Comitè General Intercentres, que

preveu una jornada de vaga de

24 hores el proper dimecres, dia

3 de març. 

El 95% de la plantilla de RTVE a Sant Cugat secunda les aturades parcials

El Consorci del Transport Sanitari de Catalunya,
Regió Girona, signa un acord amb el comitè d’em-
presa per adherir-se a la campanya 1x1x1 de la
Fundació Oncolliga Girona.

El director del Consorci del Transport Sanitari de

Catalunya (CTSC), Regió Girona, Pere Maria

Martínez; la presidenta del comitè d'empresa, Lourdes

Alsina (membre de l'executiva de la Federació de

Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya) i la

presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa

Ferrer, han signat aquest matí un conveni pel qual

l'empresa s'adhereix a la campanya 1x1x1 endegada

per l'entitat i que té per objectiu que els treballadors

col·laborin en la lluita contra el càncer donant un euro

al mes de la seva nòmina.

El CTSC és la primera empresa que ha signat el con-

veni de col•laboració amb l'Oncolliga, que ja està fent

gestions per signar nous acords amb altres sectors

empresarials de la demarcació.

A partir d'aquest conveni, els prop de 500 treballadors

del CTSC rebran una carta de l'Oncolliga convidant-

los personalment a adherir-se a la campanya. "Ens

atrevim a demanar-te 1 euro al mes, i amb això esta-

ràs millorant la qualitat de vida de moltes persones

afectades de càncer i els seus familiars", especifica la

carta. Des del comitè d'empresa també demanaran

als seus companys que s'apuntin a la campanya

1x1x1.

Campanya 1x1x1 de la Fundació Oncolliga Girona CCOO analitza la realitat de la
immigració a Catalunya

Memòria d'activitats del 2009 del CITE
(Centre d'Informació per a Treballadors
Estrangers)

El passat 16 de febrer CCOO de Catalunya va

presentar en roda de premsa la memòria d'ac-

tivitats del 2009 del Centre d'Informació per a

Treballadors Estrangers (CITE-CCOO de

Catalunya). Es tracta del major observatori de

la realitat de la immigració a Catalunya. Com

cada any, a través de la tipologia dels usuaris

del CITE, coneixem i analitzem la realitat de la

immigració a Catalunya i establim les nostres

propostes.

Feu clic per veure:

- la memòria

- l'anàlisi

- les declaracions de Ghassan Saliba,

secretari d'Immigració de CCOO de

Catalunya, i Carles Bertran, coordinador

del Centre d'Informació per a Treballadors

Estrangers de CCOO de Catalunya (CITE-

CCOO)

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/memoria_cite_2009.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/memoria_cite_2009_analisi.pdf
http://www.ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=Declaracions&numero=153
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Desconvocada la vaga a l’empresa Monbús (Hispano-Igualadina) de Reus després d’un
acte de conciliació al TLC

El passat dia 24 de febrer va tenir lloc un acte de conciliació al Tribunal

Laboral de Catalunya. Després de la reunió es va arribar a un acord i CCOO

desconvocava la vaga prevista per als propers 1, 2 i 3 de març al Grup

Monbús.

Els punt de l’acord han estat els següents: 

� Quadrants: la direcció de l'empresa es compromet a confeccionar els
quadrants de descans amb un caràcter trimestral, els quan seran valo-

rats conjuntament amb el delegat de personal i els respectius assessors, 

mensualment. 

� Servei regular: la direcció lliurarà el quadrant de serveis correspo-

nents, com a màxim, els dijous de la setmana anterior. 

� Servei discrecional: la direcció procurarà lliurar el quadrant de servei amb la màxima antelació possible. En el supòsit que,
derivat de la realització d'un determinat servei, es pogués donar un possible excés de jornada, la prestació d'aquest ser-

vei serà absolutament voluntària. 

Així mateix, per tal de procurar una millora dels serveis, la direcció procedirà a la confecció d'un estudi detallat i en profunditat de

les rutes existents, i que analitzaran conjuntament amb el delegat de personal. 

� Nòmines i rebuts de salari: la direcció es compromet a ingressar l'import de les nòmines l'últim dia hàbil de cada mes, o com
a màxim el primer hàbil del mes següent.

� Al personal provinent de la companyia Reus Tarragona Bus, se li mantindran les mateixes condicions que han tingut fins ara. 

digital
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