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PRIMER DE MAIG
PLANTEM CARA A LA CRISI: TREBALL ESTABLE I
PROTECCIÓ SOCIAL
Amb aquest eslògan unitari, més de 40000 treballadors i treballadores
van participar a la manifestació del primer de maig a Barcelona. Una
manifestació on la Federació de Serveis a la Ciutadania va participar
massivament amb una pancarta i un eslògan específic SERVEIS
PÚBLICS:GARANTIA DE DRETS perquè uns bons serveis públics i
de qualitat, són la garantia de drets per el conjunt de la ciutadania.
En un moment on la patronal més rància i conservadora demana
sortides i propostes ultraliberals que han demostrat no ser la solució
de res, ans el contrari i que sols cerquen la utilització maldestre de
l’estat per a la privatització de tot, des de CCOO hem d’exigir i exigim
la defensa dels sistemes públics, la millora de les prestacions, la
millora dels salaris i la intervenció dels poders públics com a garantia
d’una sortida de la crisi que no signifiqui l’empobriment social i la
pèrdua de drets per el conjunt de la ciutadania.
Juntament amb la pancarta de la FSC van participar els companys del
SUP, el SME-CCOO i de la Associació Unificada de Guardias Civiles
els quals encara avui lluiten per el dret a ser un cos policial de
caràcter civil i per això per la seva condició de cos militaritzat que la
pancarta dels companys de la guàrdia civil la vàrem portar companys i
companyes de la FSC.

CCOO de Catalunya exigeix un pla de xoc integral

per combatre l'atur i garantir la protecció social de
les persones sense prestacions
Segons els resultats de l'Enquesta de Població
Activa del primer trimestre de 2009, el nombre
d'aturats i aturades a Catalunya augmenta en
166.900 persones, això significa un creixement
del 36,6% respecte al trimestre anterior. La taxa
d'atur a Catalunya se situa en un 16,1% i
augmenta 8,6 punts percentuals respecte del
mateix trimestre de l'any anterior. Aquestes
dades situen la nostra comunitat autònoma
com a capdavantera en increments d'atur.
Les dades que ens ofereix l'EPA no permeten
conèixer la temporalitat del mercat de treball català,
en aquest cas només podem dir que la taxa de
temporalitat a l'Estat espanyol continua sent prou
elevada i se situa en un 25,4% el primer trimestre
de l'any. Així doncs, la temporalitat disminueix en
2,5 punts percentuals respecte al trimestre
precedent. Aquesta disminució de la temporalitat
ve donada per la destrucció d'ocupació a base de
renovar els contractes temporals.
En

14 DE MAIG:
TOTS I TOTES A MADRID
CCOO organitza l’anada a la manifestació europea contra la crisi
que es farà el proper dia 14 a Madrid, participa, envia’ns un
correu electrònic a fsc@ccoo.cat

Davant la crisi: en primer lloc,
les persones
El moviment sindical internacional fa front a la
crisi i reclama al G20 i a la Comissió i el Consell
Europeus que concertin les solucions que han
de permetre assolir un model econòmic i social
més just i sostenible.

»més informació

aquest

escenari

CCOO

reclamem:

- Un pla de xoc integral per frenar el creixement de
l'atur i garantir la protecció social a les persones
aturades, en especial les que han esgotat la seva
prestació.
- Que la Generalitat posi en marxa la Renda
Garantida de Ciutadania que garanteixi una
prestació econòmica a les persones que no tenen
ingressos per fer front a les seves necessitats
bàsiques.
- Més inversió pública mitjançant la creació directa
d'ocupació en sectors d'atenció a les persones i en
infraestructures estratègiques i suport als sectors i
les empreses que poden generar producció de valor
afegit.
- Garantir la capacitat adquisitiva dels salaris, en
especial dels més baixos, perquè contribueixi a
augmentar el consum i, per tant, a reactivar
l'economia.

Els últims resultats de les EESS
Felicitem als companys per els bons resultats obtinguts a les eleccions sindicals,
en les següents empreses:
electoral actual

Empresa

Situació anterior

Logipoint ( empresa de logística)

CCOO 1

CCOO 1

Autocars Carretero

CCOO 1

CCOO 0

Ambulàncies LA PAU

CCOO 5
UGT 2
USO 2

CCOO 1
UGT 2
USO 0

Emissions Digitals Cat SA (8TV) Eleccions Parcials

CCOO 1

Transports Sanitaris Catalunya SL

CCOO 5
UGT 0
USO 4
CSC 0

CCOO 6
UGT 2
USO 0
CSC 1

Centre Telecomunicacions i

CCOO 13

CCOO 13

Tecnologies informació

MOBILITZACIÓ JUSTÍCIA
Els sindicats de Justícia es van mobilitzar contra
l'inici d'activitat a la Ciutat de la Justícia sense
solucionar defectes i mancances.
Els sindicats representatius en l'àmbit de Justícia,
CCOO, UGT, STAJ i CESIF, únics representatius en
l'Administració de Justícia de Catalunya, van
efectuarem una concentració de delegats el passat
4 maig de 10 a 12 hores en l'entrada de la nova
Ciutat
Judicial de Barcelona, Gran Via 111 de
Barcelona.
Van fer aquesta concentració, coincidint que els
primers òrgans judicials (Fiscalia i Jutjats de
Menors) inicien la seva activitat a la Ciutat de la
Justícia i sense que s'hagin solucionat totes les
mancances, defectes i errades organitzatives, que
des de fa mesos denuncien i exigeixen la seva
negociació a la mesa específica.
El Departament de Justícia no ha mostrat cap
voluntat de tractar amb els sindicats aquestes
qüestions,. Únicament s'ha dignat a portar a
negociació (estan obligats per Llei) el pla de
mobilitat de la Ciutat Judicial, sense cap resultat
positiu fins ara, donada la seva nul•la predisposició
a acceptar, o com a mínim a estudiar, les propostes
sindicals.
Amb aquesta mobilització, CCOO i la resta
d’organitzacions sindicals inicien un procés
mobilitzacions.

ACORD AJUNTAMENT BCN
Signat el conveni de
l'Ajuntament de Barcelona
El dimecres 29 d’abril es va fer l'acte
protocol·lari de signatura del conveni i
pacte de condicions de l'Ajuntament de
Barcelona amb la presència de
l'alcalde, Jordi Hereu. La signatura
d'aquest conveni té una significació
especial atesa la importància i les característiques
de l'Ajuntament més gran i important del país en
magnitud i nombre de treballadors i treballadores
afectats.
Per CCOO, la signatura d'aquest conveni té, així
mateix, un significat especial pel fet de ser el
primer conveni que signa després de 12 anys
sense fer-ho, fet que demostra que la voluntat
negociadora i de les parts ha estat positiva, i que
s'ha arribat a un acord que comporta les millores
de condicions laborals, professionals i de
contingut salarial que el sindicat havia marcat com
a condicions.
A l'acte protocol·lari de la signatura de l'acord han
estat presents per part de CCOO, a més dels
responsables de la Secció Sindical de CCOO a
l'Ajuntament de Barcelona, membres de l'executiva
de la Federació de Serveis a la Ciutadania i el
Coordinador del Sector de l'Administració Local de
la FSC.

Concentració Ajuntament Cervelló
La Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Cervelló està en procés de mobilització per a la
defensa del dret a negociació col•lectiva, la lluita per la consolidació dels llocs de treball i contra
l'acomiadament d'un treballador interí municipal fruit d'una modificació no negociada de la relació de llocs de treball.
CCOO està disposada a parlar dels impactes de la crisi en els centres de treball, però NO pot admetre decisions
unilaterals per part de les nostres administracions i menys quan comporten la pèrdua d'ocupació.
És per això que el propassat 4 de maig es va fer una concentració davant l'Ajuntament com a protesta i en defensa dels seus drets.

Correus

Més de 8.100 participants en l'examen
d'Ingrés a Correus acordat per CCOO
en 20 províncies.
El passat diumenge 26 d'abril es va
celebrar l'examen d'ingrés a Correus,
acordat per CCOO. A Catalunya els
candidats estaven convocats a
Barcelona, on es presentaven els
integrants de les borses d'ocupació de Barcelona i
Lleida.
De manera simultània el procés es va desenvolupar en 18
províncies més. Amb un índex de participació del 65% en tot
l'Estat i un 57% a Barcelona, que ha superat àmpliament els
de processos similars d'anys anteriors.

Conferència de la secció sindical de la
Diputació de Barcelona.
La secció sindical de la Diputació de Barcelona va
realitzar el passat dia 20 d’abril la seva sisena
conferència on es van debatre tant l’informe de
gestió i balanç com les propostes d’actuació de la
secció sindical. Així mateix es va renovar la comissió
executiva de la Secció, elegint com a nova secretària general
a la companya Núria Benito

Conferència de la secció sindical de
Metro de Barcelona.
El passat mes d’abril, es va dur
a terme, la conferència d'
afiliats, als locals de la secció
sindical on va sortir elegit per
unanimitat, el company Manuel
Ignacio Pérez Freire, com a
nou secretari general de CCOO a la secció
sindical de Metro BCN.
»més informació
GENERALITAT
SECTOR GENERALITAT, RESUM MESA
SECTORIAL 23 D'ABRIL 2009
Informació del contingut de la reunió i del
posicionament de CCOO sobre diferents i
importants temes, entre els quals cal destacar la
voluntat de l'Administració de privatitzar serveis
com el de mesures penals alternatives i el
posicionament contrari de CCOO.
»més informació

El 28 de abril se va celebrar, a iniciativa de la
Confederació Sindical Internacional (CIS), el
Dia Internacional de la Seguretat i Salut dels
treballadors
Aquest dia les organitzacions sindicals
recorden als més de 2 milions de tot el
món que moren cada any, així com 1,2
milions que resulten lesionats i els més
de 160 milions que emmalalteixen
»més informació

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
RECLAMEN ELS SEUS DRETS
LABORALS
EN
UN
ACTE
ORGANITZAT A CCOO
La fsc de CCOO de Catalunya va
organitzar a les seves instal·lacions de
Via Laietana 16 de Barcelona, un debat sobre la situació
de crisi econòmica i de qualitat que està patint el sector dels
mitjans de comunicació.
A l’acte van participar membres de seccions sindicals i de
comitès d’empresa, així com els treballadors i treballadores
de diversos medis d’informació, premsa escrita i ràdio,
televisió, per denunciar l’agreujament de la ja permanent
precarització de les seves condicions laborals, que de forma
unilateral i sense buscar solucions dialogades estan
acometen les empreses.
Els expedients de regulació d’ocupació, els acomiadaments
col·lectius i els tancaments d’empresa per mala gestió ,
juntament amb la paralització de negociacions col·lectives o
l’amortització de llocs de treball mitjançant baixes
incentivades i prejubilacions estan a l’ordre del dia.
Tots els assistents van explicar els problemes de les seves
empreses i van coincidir en no permetre que les persones
que han patit i pateixen precarietat del sector, ara hagin de
pagar també la mala gestió empresarial. I, per tant, no
descarten promoure totes les iniciatives necessàries
perquè el sector es mobilitzi i l’opinió púbica i les
administracions coneguin de primera mà les males
condicions en les que s’elabora la informació que reben
des dels diaris, ràdios televisions i edicions digitals.
»més informació

Constituït el primer sindicat intercomarcal de la
Federació de Serveis a la Ciutadania
El dia 6 de maig es va realitzar el Primer Congrés de la Federació de Serveis a la
Ciutadania de les Terres de Lleida amb la participació de 111 delegats i delegades representants de les
diferents seccions sindicals i àmbits sectorials que acull la nova federació (administració local,
telecomunicacions, generalitat, administració de l'estat, mar, aeri, mitjans de comunicació oci i esport,
postal, serveis socials i atenció a les persones, aigües, carretera, ferroviari, i gràfiques).
»més informació

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

AGRUPACIÓ PERSONAL PENITENCIARI
Informació de l'Agrupació del Personal Penitenciari:
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara il·legal
la construcció del CP Lledoners.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el
decret de la Generalitat que va permetre la construcció del
Centre Penitenciari de Lledoners.
veure arxiu

CONVOCADES LES CONFERÈNCIES
SECTORIALS, TERRITORIALS,
D’AGRUPACIONS i ALTRES
PREVISTES:

CCOO de Catalunya presenta un informe
sobre les causes de l'absentisme laboral i
les propostes per abordar-lo
veure arxiu

16 juny

CCOO de Catalunya, reclama al govern de
l’Estat el traspàs de la Inspecció de Treball a
Catalunya que és Indispensable perquè
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tingui Competències per actuar.

Baix Llobregat

4 juny

veure arxiu

Bages - Berguedà

5 juny

SECCIONS SINDICALS
Ajuntament de L’ H

(30 aniversarii)

11 juny

TERRITORIS
Garraf - Alt Penedès

Vallès Or - Maresme
Vallès Occidental

27 maig
3 juny

Girona

22 maig

Tarragona

26 maig
SECTORS

Generalitat

10 juny

Local

10 juny

Estat

9 juny

Carretera

12 juny

Mar

18 juny

Gràfiques

15 juny

Justícia

2 juny
AGRUPACIONS

Treballadores Familiars

18 juny

Policia Local

16 juny

Personal Penitenciari

2 juny

Bombers

2 juny

La Federació de Serveis a la Ciutadania
s'entrevista amb responsables de la
Conselleria de Cultura
Coneixedors de l’inici d'elaboració de la Llei del Cinema de
Catalunya, la Federació va demanar a la Conselleria de
Cultura ser part activa en el debat previ de la presentació de la
Llei al Consell Executiu i la posterior tramitació parlamentària.
CCOO sindicalment té una important presència en el sector i
per aquest motiu com a Federació varem manifestar el fet que
calia que participéssim en el procés d'elaboració, aportant i
essent interlocutors, al ser una llei que de ben segur pot
comportar afectacions laborals.
Davant de la nostra petició, la Conselleria ha acceptat
mantenir una primera trobada. el proper dia 12 de maig En
representació de la Federació hi assistiran a la reunió, el
company Josep Vargas del sector de Mitjans de Comunicació,
la companya Montse Pérez secretària de Política Social i
Institucional i el company Xavier Navarro secretari de
Comunicació i Imatge

