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Professors, catedràtics i personal universitari i professionals presenten un manifest per
recolzar la vaga general 29 Setembre
El dimecres 28 de juliol, a les 12.00h al Col•legi de Periodistes de Catalunya va
tenir lloc una roda de premsa per presentar el Grup Promotor del Manifest de les
Universitats Catalanes. Un conjunt de professors i catedràtics d’universitat han
decidit impulsar un manifest per recolzar la vaga general convocada per CCOO i
UGT per al 29 de setembre contra la reforma laboral.
En aquest Grup Promotor del Manifest de les
Universitats Catalanes, trobem persones vinculades al món universitari:
Joan Anton Mellón (UB),
Teresa Torns (UAB),
Albert Recio (UAB),
Rosa Queralt (URV),
Josep Moreno Gené (UdL),
Maria José Saura (UPC),
Pere Jódar (UPF),
Cristina Carrasco (UB),
José Manuel Rúa (UB),
Sergi Fillet (UPC),
Xavier Vinader,
Antonio Madrid (UB),
Aida Ruiz (UPF),
Ramon Sans (UPC),
Àngel Miret (UPF),
Jaime Rodríguez (UB),
Victoria Fabregat (URV),
María José Feijoo (UAB),
Chelo Chacartegui (UPF),
Paco Martín (UAB),
Eulàlia Guiu (UdG),
Emili Loncà (UdL),
Juan Ignacio Marín (Inspector de Treball),
Vicenç Navarro (UPF).

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 30- 2a quinzena agost 2010

editorial
FEM VAGA PERQUÈ:
Perquè acomiadar serà més fàcil i barat.

��

Perquè substituir els contractes temporals
per d’altres fixes sense drets és un
atemptat als treballadors i treballadores.
Perquè es mercatilitza la cerca d’ocupació
deixant-la en mans d’empreses privades
de col.locació.
Perquè precaritza l’ocupació i la qualitat
dels serveis públics.
Perquè amb l’entrada de les ETT hi haurà
més accidents laborals a molts àmbits i en
especial a la construcció.
Perquè amb la congelació de pensions
s’incrementa la població en situació de
pobresa.
Perquè tindrem pitjors serveis públics
al rebaixar salaris i no fer substitucions
de les plantilles.
Perquè no s’apujen els impostos ni als
rics ni als poderosos, ni es persegueix el
frau fiscal i l’economia submergida.
Perquè cal que els bancs tornin els diners
públics que han rebut i s’ha d’acabar
amb les especulacions financeres.
Perquè volen dinamitar l’estat del
benestar, acabar amb les polítiques
socials i fer una societat més desiguals.
Perquè no són propostes per fomentar
l’ocupació
Perquè són propostes que afavoreixen
als sectors més ultraliberals i
conservadors.
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CCOO condemna els acomiadaments dels treballadors del Liceu i dóna
suport a les mobilitzacions de la plantilla
Un cop més l’actitud de falta de diàleg de la direcció del teatre,
que en totes les ocasions anteriors ha impedit assolir qualsevol
solució al conflicte que ella mateixa ha provocat, ha culminat
acomiadant de forma absolutament arbitrària 25 treballadors.
CCOO hem reclamat, des de l’inici, una solució negociada al conflicte plantejat per l’empresa. Una institució emblemàtica com el
Gran Teatre del Liceu, que gràcies a la bona tasca de la seva plantilla,
és l’orgull de la ciutat i de Catalunya (es considera una de les institucions de més prestigi dins i fora del nostre país), ha de resoldre aquest conflicte exclusivament per la via del diàleg.
CCOO volem denunciar, davant de l’opinió pública, que amb aquesta mesura de realitzar acomiadaments forçosos, la direcció del teatre no solament no resoldrà el conflicte, sinó que l’agreujarà encara més, si és possible.
CCOO fem una crida a les institucions presents en la Fundació del Teatre (Ajuntament de Barcelona, Generalitat, Diputació i Govern central), perquè col•laborin a restablir el diàleg en aquests termes. Aquestes institucions
són part activa del teatre i ni poden ni s’han de mantenir al marge.
CCOO donem i donarem suport a totes les accions que realitzin els treballadors i treballadores del teatre per
aconseguir que es readmeti els acomiadats.

CCOO denuncia l’aprovació a l’últim minut, per part del Govern, d’un Projecte
de Llei Postal que reduirà el servei prestat als ciutadans i que atempta contra
la viabilitat de Correus
El Projecte de Llei Postal, aprovat en el Consell de
Ministres del dia 30 de juliol és, segons el parer de
CCOO, una llei clarament liberalitzadora, que oculta la
reducció del servei postal universal prestat als ciutadans
sense un pla definit de finançament ni estratègic, donant
cobertura a la reconversió de Correus i a la pèrdua
d’ocupació en un exercici d’”aprimament” de l’empresa
en la línia mantinguda pel govern amb el sector públic.
El Projecte de Llei Postal es presenta coincidint amb el
tancament intern en el Govern i els Ministeris respectius dels
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2011 i,sobretot,
amb una reforma laboral que suposa la major agressió als
drets laborals en 30 anys de democràcia i el procés de tràmit
de la qual, curiosament, també s’ha accelerat, tancant-se el 29
de juliol en el Congrés pel tràmit d’urgència i amb el rebuig
frontal dels sindicats.
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breus
EL DIA 2 D’AGOST ES VA

FIRMAR EL CONVENI
COL·LECTIU DEL
SECTOR DE TRANSITARIS
DE BARCELONA DE
LA PROVÍNCIA DE
BARCELONA 2010-2013
En data 2 d’agost de 2010,
reunides les Organitzacions
Sindicals Federació de Serveis
a la Ciutadania de CCOO de
Catalunya i Federació Nacional
de Transports, Comunicació i
Mar d’UGT de Catalunya, i les
Organitzacions Empresarials,
Associació
de
Transitaris
Internacionals (ATEIA), i
Asociació Agents Logístics, han
signat el Conveni Col·lectiu
Laboral del Sector de Transitaris
i Empreses Duaneres de la
Província de Barcelona, per al
període 2010 - 2013.

Programa 173 de CCOO
a TV3

Títol: “ 29 S Vaga General”
Lloc: Canal 33
Dia: 12/09/2010

GENERALITAT: El projecte de Llei de mesures per a l’ocupació
pública ha mort!:el personal subaltern pot respirar tranquil
Com acostuma a passar amb els difunts,
voldríem oblidar els seus defectes;
els d’una Llei “perillosa, que pretenia
extingir el personal subaltern i apuntava
a l’externalització de les seves funcions,
introduïa l’arbitrarietat com a element
decisori en l’accés o consagrava els
àmbits funcionals com a elements que
dificulten o impedeixen el dret a la
mobilitat”, tal com havíem dit en la nostra
compareixença parlamentària. Tampoc
trobem aquelles paraules boniques que
acostumem a dedicar a tots els que ens
deixen en escriure els seus epitafis.
Ara només ens queda felicitar-nos, i
especialment a tot el personal subaltern, per
aquesta noticia, i esperar tranquil•lament
veure passar definitivament el cadàver
d’aquest projecte de llei. I desitgem, ens

desitgem, poder ajudar a construir una
nova
Funció
Pública
Catalana
al servei de la ciutadania, en la qual tots i
totes estiguem convidats a participar amb
el nostre treball i les nostres propostes.
CCOO seguirem fent la nostra feina.
.

CONTRA LA PRIVATITZACIÓ DEL VERD
URBÀ DEL BARRI DE LA SAGRERA
El comitè d’empresa de Parcs i Jardins, i
les seccions sindicals que el composen
(CCOO, CGT, UGT i USOC), davant la
publicació de l’expedient de contractació
que suposa la privatització del manteniment
del verd urbà del barri de la Sagrera, reservat
per a empreses d’integració de persones
discapacitades, vam presentar davant els
mitjans de comunicació el manifest del
comitè. Com a treballadores i treballadors
públics, ens neguem a ser partícips de la
degradació del verd de la ciutat, estem en
contra de la privatització del servei públic,
encara que es vulgui disfressar d’un fals
sentit humanitari amb empreses d’integració
a través d’expedients de dubtosa legalitat
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Direcció
Xavier Navarro
Edita
Secretaria de Comunicació FSC

DIA 29 SETEMBRE VAGA GENERAL
MOBILITZEM-NOS, DIGUEM NO A LA REFORMA LABORAL
Descomptes per a l’afiliació de CCOO
http://www.ccoo.cat/cultura/cartellera/cartellera.pdf

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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