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Intents de retallada de personal a
l'Administració de la Generalitat,
externalització del servei de les
Mesures Penals Alternatives del
Servei Penitenciari, acomiada-
ments de treballadors d'una
empresa subcontactada per
RTVE, incomplint dels acords
referents a la subrogació de per-
sonal, ERO a empreses del sec-
tor aeri, EROs constants a mitjans
de comunicació, incompliments
en l'aplicació del conveni de
Transport de Mercaderies i
Logística de la província de
Barcelona, acomiadaments i més
acomiadaments; incompliments
de la legislació de Salut Laboral
arreu, etc, etc.

Aquesta és la situació que vivim
els treballadors i treballadores en
un context de crisi que en cap
moment és responsabilitat nostra,
que no hem generat, i a sobre la
patronal més rància planteja en
veu alta i constantment la neces-
sitat de reformar el mercat laboral
amb la voluntat d'estalviar-se la
tutela judicial i administrativa en
els procediments de regulació
d'ocupació i acomiadaments amb
la intenció de poder aconseguir
un sistema sense control del mer-
cat de treball.

Per CCOO tot això és inaccepta-
ble, la crisi no l'han de pagar els
treballadors i les treballadores, i
en cap moment acceptarem pro-
postes de reforma que signifiquin
pèrdua de drets i per tant serem
bel·ligerants davant de qualsevol
intent que vagi encaminat en
aquest sentit .
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En el darrer període, la FSC ha anat
constituint els diferents sindicats
comarcals i intercomarcals, elements
clau en el procés de constitució de la
Federació des del punt de vista territo-
rial.

En aquests dies, a banda dels sindi-
cats intercomarcals de
caràcter provincial
(Lleida, elegint com a
secretària general la
companya Lourdes
Montes; Girona, ele-
gint com a secretari

general el company Miquel Pérez
Bueno, i Tarragona, elegint com a
secretari general el company Joan
Carles Donado, per aquest ordre),
s’han constituït els sindicats comarcals
i intercomarcals del:

Vallès Oriental - Maresme,
on s’ha elegit com a
secretari general el com-
pany Toni Cubel.

Vallès Occidental, on s’ha elegit com a
secretari general el company Miguel
Sabalete.

Baix Llobregat, on s’ha elegit com a
secretari general el company Albert
Prat.

Bages-Berguedà, on s’ha elegit com a
secretari general el company Jaume
Espinalt. 

Amb la constitució
el passat dia 16 del
sindicat intercomar-
cal de l’Alt Penedès
- Garraf, la FSC de
Catalunya s'ha
culminat el procés
territorial, un procés
què s’ha anat cons-

tituint paral·lelament al procés de rea-
lització de les conferències dels sec-
tors (els quals realitzen les seves con-
ferències durant aquests dies) eines
fonamentals per a l’acció sindical de la
Federació, i que culminarà el proper
octubre amb la realització la de sector
d’aigües, configurant així, juntament
amb els sindicats territorials, part
important de la nostra Federació.

De manera paral·lela, diferents sec-
cions sindicals, elements fonamentals
del nostre sindicat, estan realitzant els
seu processos de renovació i actualit-
zació.

CCOO és una organització oberta i
dinàmica, que no s’estanca i es renova
per mantenir i millorar de manera cons-
tant la seva relació amb el conjunt dels
treballadors i les treballadores, i el pro-
cés de la nostra Federació, d’actualit-
zació de les seves estructures i de
renovació de les seves seccions sindi-
cals, és el millor exemple del nostre
dinamisme amb l’objectiu de ser cada
vegada més útils al conjunt de la clas-
se treballadora.

La FSC de Catalunya es consolida territorial i sectorialment, i
renova les seves seccions sindicals
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El Forum d’Organitza-
cions Periodístiques i
CCOO organitzen un
recull de signatures

El Fòrum d’Organitzacions
de Periodistes (FOP) (inte-
grat per CCOO, UGT,
Federació de Sindicats de
Periodistes, Upifc-Sindicat
de la Imatge, Col·legi de
Periodistes de Catalunya i
Colexio de Xornalistas de
Galicia), donant continuïtat a
la jornada de mobilització del
passat 7 de maig, que es va
portar a terme no només en
defensa de l’ocupació als
mitjans de comunicació sinó
també en defensa del dret
que té la ciutadania a rebre
una informació de qualitat,
han organitzat una recollida
de signatures en demanda
de: 

1. La convocatòria d’una
mesa que, des de la partici-
pació de les administracions
competents, els sindicats
representatius i les organit-
zacions patronals dels mit-
jans, busqui solucions a la
crisi del sector sense malme-
tre els drets i les condicions
laborals dels seus treballa-
dors, com ja està succeint.

2. La paralització dels expe-
dients de regulació d’ocupa-
ció (ERO) a les empreses de
comunicació si no hi ha
acord entre les parts. El
Govern central no ha donat
encara cap tipus de resposta
davant la situació dramàtica
que pateixen els mitjans.
Esperem que per fi tingui en
compte les propostes i plan-
tejaments dels seus treballa-
dors.

3. Promulgació d’una legisla-
ció específica per als profes-
sionals de la comunicació
que serveixi de garantia al
dret a la informació de la ciu-
tadania.

CCOO es felicita pel
rebuig del Parlament
Europeu a una proposta
de la UE que excloïa els
autònoms de les nor-
mes de temps de treball
i les seves limitacions.

El Parlament Europeu va
rebutjar, el passat 5 de
maig, una proposta de la
Comissió Europea per
modificar la Directiva
2002/15 relativa a l'orde-
nació del temps de treball
de les persones que rea-
litzen activitats mòbils de
transport per carretera
excloent del seu àmbit
d'aplicació els conductors
autònoms. El rebuig
esmentat ja l’havia
expressat anteriorment el
Parlament, a iniciativa de
l ' e u r o p a r l a m e n t a r i
Alejandro Cercas, i amb
l'opinió en contra del
Partit Popular. 

En un context dominat per
les protestes recents
organitzades pels con-
ductors a Brussel•les i els
agitats debats sobre
aquest assumpte al
Parlament Europeu,
CCOO, conjuntament
amb la nostra organitza-
ció europea (EFT), s'ha
posicionat, des d'un prin-
cipi, en contra de la pro-
posta de modificació de la
Comissió, i entén la dis-
torsió que aquesta modifi-
cació suposaria per a la
competència al sector del
transport per carretera,

així com els efectes
nefastos per a la profes-
sió de conductor profes-
sional i per al públic (en
particular, en matèria de
seguretat).

Amb la proposta que hem
rebutjat es posa fi a la
possibilitat que els con-
ductors autònoms
poguessin tenir un temps
setmanal de treball de 86
hores, i es posa fre a la
insistència en el deteriora-
ment de les normes
socials basades en el
sobreesforç dels conduc-
tors i l'allargament de les
jornades de treball.

Des de CCOO ens con-
gratulem amb la decisió
dels parlamentaris, que
han entès el missatge, i
que han apostat per fer
avançar els drets socials.

Guanya el 'no' a la setmana laboral de 86 hores per als conduc-
tors professionals autònoms

El Comitè d’Empresa de TVE exigeix a
la Direcció  de la Coorporació de RTVE
que rectifiqui la decisió de rescindir el
contracte de 19 treballadors de manteni-
ment del centre de Sant Cugat, sense
haver informat als representants dels
treballadors.

El passat 10 de juny, el Comitè
d’Empresa de TVE a Catalunya es va
assabentar que havien estat acomiadats
19 treballadors d’empreses externes
que es dedicaven a tasques de manteni-
ment del centre. La Coorporació va pro-
hibir l’accés del afectats als seus llocs
de treballuna vegada va rescindir els
contaractes que tenia subscrits amb les
seves respectives empreses externes.

El Comitè d’Empresa que en cap
moment ha estat consultat sobre els
acomiadaments considera que l’empre-
sa vulnera els drets dels representants
dels treballadors  segons contempla l’ar-
ticle 42.4 de l’Estatut del Treballadors,
l’Anexe XIII del nostre Conveni Col.lec-
tiu vigent i l’Acord per a la Constitució de
la Coorporació de RTVE, en el seu punt
5è.

Per tot això CCOO recolza la postura del
Comitè d’Empresa de TVE perquè exi-
geixi a la Direcció que tiri enrere aques-
ta decissió i compleixi
amb les seves obliga-
cions vers el Comitè. 

RTVE acomiada a 19 treballadors sense avisar al Comitè d’Empresa



federació de serveis a la ciutadania 3

digital núm. 4 - juliol 2009

Condemna a un any de presó a l'a-
gressor d'un agent d'estacions d'FGC
com a atemptat a un agent de l'autori-
tat

El jutjat titular del jutjat Penal núm. 4 de
Barcelona ha condemnat a l'agressor d'un agent
d'estacions d'FGC, a la pena d'un any de presó,
pel delicte d'atemptat. 

Aquest és el primer cop, que un jutjat dicta una
sentència tenint en compte la condició d'agent
de l'autoritat que, a l'agent d'estacions, li reco-
neix la Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviària,
en l'exercici de llurs funcions.

La sentència també inclou, una falta per lesions,
la inhabilitació especial per al sufragi passiu pel
delicte i la pena de sis dies de localització per-
manent per la falta, el pagament de les despeses
judicials i a indemnitzar a l'agent.

La Secció Sindical de CCOO a FGC valora molt
positivament l'actuació del servei jurídic de l'em-
presa i al seu responsable, que van actuar de
forma clara i decidida, presentant-se com acusa-
ció i demanant la consideració d'atemptat a un
agent de l'autoritat, fet que veníem reclamant
des de fa temps des de la nostra organització.

S'ha donat un bon pas endavant en el camí d'a-
turar la violència que pateixen els nostres com-
panys i companyes, que desenvolupen la seva
activitat cara al públic.

CCOO es mobilitza en contra de la privatització del
servei d'execució de les mesures penals alternati-
ves en l'àmbit penitenciari de Lleida, Girona i
Tarragona 

    CCOO va convocar una concentració de protesta el passat
dijous 18 de juny, a les 12 h., davant les seus territorials del
Departament de Justícia per manifestar el seu rebuig a la proposta
de privatització del Servei d'execució de les mesures penals alter-
natives en l'àmbit penitenciari a Lleida, Girona i Tarragona. 

L'acte va comptar amb la participació dels col•lectius professionals
que actualment desenvolupen l'execució de les MPA en aquests
territoris, que consideren que l'execució de les penes no pot ser
mai un "negoci privat", doncs la legislació estatal i catalana ator-
guen competències als serveis socials penitenciaris en el seu
seguiment i control. 

Amb la política de privatitzacions i externalitzacions de la
Generalitat es pretén solucionar la manca de recursos humans mit-
jançant la contractació externa d'empreses de serveis. CCOO
denunciem que aquestes contractacions suposen un malbaratament
del diner públic, que sovint incorren en cessions il•legals de treba-
lladors, i han estat qüestionades fins i tot pel Tribunal de Comptes. 

CCOO ha denunciat anteriorment aquesta política privatitzadora i la
cessió il•legal de treballadors a l'administració de la Generalitat.
Mai, i menys en temps de crisi, és justificable el pagament a empre-
ses externes de serveis que, per llei, són de la seva competència.

Necessitem una solució urgent. La càrrega de treball és inadmissi-
ble, cal reforçar la plantilla actual per tal de garantir un servei públic
de qualitat evitant que es degradi aquesta situació i que prescriguin
les MPA.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social, per iniciativa
del Departament de Treball de la Generalitat, ha encetat
una campanya de control i seguiment dels plans d’igual-
tat. 

S’han de sotmetre a
aquest control de caràcter
bimensual les 92 empre-
ses de la província de
Barcelona, totes elles obli-
gades a negociar PLANS
D’IGUALTAT.

Cal destacar l’especial
incidència que tindran en

els sectors de QUÍMIQUES, SANITAT I TRANSPORT DE
MERCADERIES, perquè de manera expressa està redac-
tat en els CONVENIS COL·LECTIUS d’aquests sectors.
Un èxit que és fruit de la nostra tasca en l’àmbit de la
negociació col•lectiva. Ara es veu manifesta i clara la
importància d’haver fet aquests redactats en els convenis.

Des de Comissions Obreres, felicitem la Inspecció de
Treball per la iniciativa duta a terme, i encara més si la
tasca encetada té la continuïtat que voldríem, realitzant un

seguiment de cadascuna de les
empreses, fins a aconseguir que
els plans d’igualtat siguin una
realitat en totes elles.

CCOO hem fet arribar el nostre
posicionament a la Inspecció de
Treball i esperem que les nos-
tres aportacions siguin incloses
en el treball encetat, perquè

encetar de manera correcta un procés d’aquest tipus és
una garantia de l’èxit per aconseguir PLANS D’IGUALTAT
com un element de les polítiques d’igualtat.

Plans d’igualtat: La Inspecció de Treball cita a les empreses per vetllar pel compliment del
Conveni de transport de mercaderies de la província de Barcelona

ffsscc
la teva federació
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Denuncia que el
Gobierno ha sucumbido
a las presiones de
UTECA

16 de junio de 2009

C C O O
ha dado
la voz
de alar-
ma ante

el inicio de una reforma
precipitada y unilateral de
la financiación y programa-
ción de la Corporación
Radio Televisión Española
(CRTVE), al tiempo que ha
reclamado el máximo con-
senso social, político y sin-
dical en la tramitación del
proyecto de ley aprobado
por el Gobierno.

En opinión de CCOO, las
posibles reformas deben
quedar enmarcadas en la
nueva Ley General
Audiovisual y el proceso de
tramitación parlamentaria
debe hacerse sin prisas
injustificadas y de una
manera sosegada para
afrontar la reforma con el
mayor consenso posible
entre todos los agentes
implicados.

El sindicato ha dejado clara
su voluntad de participar en
un proceso de debate y
negociación de este pro-
yecto de ley, partiendo de

un elemento básico que en
ningún momento se pue-
den cuestionar: la garantía
de mantenimiento del
empleo en los términos
establecidos en el Acuerdo
de Los Peñascales y la
garantía del mantenimiento
de al menos la actual
estructura de centros terri-
toriales.

En este contexto, la organi-
zación sindical está dis-
puesta a asumir un nuevo
modelo de financiación
exclusivamente pública,
siempre y cuando éste
garantice la suficiencia
para la gestión de una
RTVE de calidad, con
vocación mayoritaria y de
servicio público, aspectos
que no están garantizados
en el texto del proyecto de
ley. 

CCOO acepta el horizonte
de la supresión total de la
publicidad, siempre y cuan-
do ésta se realice de mane-
ra progresiva, lo que ade-
más de respetar los contra-
tos firmados y la parrilla ya
programada o prevista,
permitiría afrontar los cam-
bios de programación sin
poner en peligro la audien-
cia conseguida y posibilitar
la adaptación profesional y
recolocación de los trabaja-
dores vinculados al área de
publicidad.

Estas reivindicaciones figu-
ran en un documento de
ocho páginas en el que
COOO fija su posición res-
pecto al proyecto de ley de
financiación de RTVE, y en
el que denuncia que el
Ejecutivo ha sido incapaz
de resistir las presiones
ejercidas por UTECA, la
patronal de las televisiones
privadas, para exigir la
supresión total de la publi-
cidad y establecer limitacio-
nes en la compra y progra-
mación de deportes y cine.

El documento subraya,
entre otras, las siguientes
conclusiones:

- El proyecto de ley se ha
ido negociando con una
evidente falta de transpa-
rencia y sin la participación
de los sectores concerni-
dos.

- El Consejo de Ministros
no ha asumido las objecio-
nes y alternativas parciales
que figuran en el informe
elaborado por la Comisión
del Mercado de las
Te l e c o m u n i c a c i o n e s
(CMT). Por su parte, el
Consejo de Estado ha rea-
lizado un informe muy
mesurado en el que no se
recogen objeciones jurídi-
cas significativas, pero sí
se señalan importantes
recomendaciones que no
se han recogido.

- Abrir nuevamente la dis-
cusión del sistema de
financiación de la CRTVE
cuando todavía existen
problemas en la organiza-
ción y adaptación al nuevo
modelo de la Ley 17/2006,
y cuando el Gobierno no ha
cumplido con sus obligacio-
nes legales, sólo puede dar
lugar a agravar los proble-
mas, poniendo en riesgo
los esfuerzos que se han
hecho para constituir la
nueva RTVE.

- La suficiencia presupues-
taria de la CRTVE debe
permitir afrontar los objeti-
vos previstos en el actual
Mandato Marco, tales
como el liderazgo de la
Corporación en el impulso
de la alta definición, la opti-
mización de los dos múlti-
plex, la consolidación de un
Canal Cultura, la plena utili-
zación de los medios inter-
activos, la racionalización y
consolidación de la estruc-
tura territorial que fomente
la cohesión territorial y la
obtención y distribución de
contenidos de interés publi-
co, educativo y cultural, la
modernización tecnológica
o la realización de la digita-
lización del archivo históri-
co. La prevista congelación
presupuestaria del año
2011 y la revisión del 1%
en el trienio siguiente no
garantizan adecuadamente
esos objetivos.

Nota de prensa de la FSC estatal
CCOO advierte de los riesgos de una reforma “precipitada” y “unilateral” de la financiación
de RTVE   

Esmorzar sindical

Dia 6 de juliol, a l’aula 10, planta d’entrada a l’edifici de la CONC

El professor VICENÇ NAVARRO farà una xerrada sobre

El paper de les Administracions públiques en un context de crisi

Horari a les 09,00 hores
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CCOO denuncia que les nombroses i importants deficiències lastren l'entrada en funciona-
ment dels jutjats de guàrdia de Barcelona en la nova seu de la Ciutat de la Justícia

CCOO, igual que diferents esta-
ments judicials, porta temps adver-
tint l'Administració d'una sèrie de
greus disfuncions i deficiències
davant les que lamentablement els
responsables del Departament de
Justícia han fet cas omís. 

Així, per exemple, les reduïdes sales
d'espera es troben just a l'entrada
dels jutjats de guàrdia, però no on hi
ha els taulells d'atenció al públic, des
d'on ni tan sols són visibles. Per això
els ciutadans s'acumulen en els pas-
sadissos. 

A això cal sumar-hi que l'única sepa-
ració material entre la zona del
públic i la zona de treball la consti-
tueixen uns taulells parcials. Això
ocasiona tres problemes: 

1) Part de les dependències judicials
no tenen cap tipus de separació
material, de manera que qualsevol
pot accedir-hi lliurement, amb el risc
que això suposa. 

2) En quedar tot a l'aire lliure, l'excés
de soroll ambiental provocat per l'a-
cumulació de públic dificulta enor-
mement la concentració del perso-
nal i el desenvolupament normal de
la feina. Aquest problema es repe-
teix en tots els nous edificis judicials. 

3) Els taulells presenten arestes,
que comporten un risc tant per als
treballadors com per als ciutadans. 

A més, el Departament ha tingut la
genial idea de situar els aparells
multifuncions -impressora i fotoco-
piadora- en els mateixos passadis-

sos. Els punts d'extintors i màne-
gues d'incendi també són en els
passadissos, amb una molt deficient
senyalització i, en cap cas, fàcilment
accessibles com marca la normati-
va. Per si això fos poc, han situat
dos llocs de treball -funcionaris de la
fiscalia- enmig del passadís. També
cal destacar la notòria insuficiència
de WC -un per a senyores, un altre
de cavallers i un altre de mixt-, que
no aconsegueixen la ràtio mínima
establerta. 

El súmmum del despropòsit, per la
repercussió que genera, són les
pèssimes condicions en les quals ha
d'atendre's les víctimes de violència
masclista. En disposar d'una única
sala per a la prestació de declara-
cions, moltes víctimes han de ser
ateses en les mateixes dependèn-
cies del jutjat, sense el més mínim
respecte cap a la seva intimitat, per-
què si no es fes així el temps d'espe-
ra es multiplicaria d'una manera
inacceptable i inhumana. 

A això cal sumar-hi el greu problema
de seguretat al qual es veuen sot-
meses aquestes víctimes: les sales
d'espera per a les víctimes també
són en els mateixos passadissos i
quan, per exemple, necessiten anar
als serveis o als llocs de màquines
expenedores, han de passar neces-
sàriament pel mateix lloc on esperen
els seus presumptes agressors i
familiars. La Generalitat també sem-
bla haver oblidat que molt habitual-
ment les víctimes de violència mas-
clista van acompanyades dels seus
fills, i no han disposat de les sales
d'espera mínimament adequades

per a aquests menors. Curiosament,
en l'anterior emplaçament l'acondi-
cionament per a aquestes situacions
era més que adequat. 

Un altre exemple destacat dels des-
propòsits de la ''moderna'' Ciutat de
la Justícia, en relació al servei de
guàrdia, és que les dependències
dels jutjats -situats en les plantes
superiors- queden a la ''lliure dispo-
sició'' del públic en general, ja que el
personal es troba en les instalola-
cions de la guàrdia. I, com ja hem
denunciat, els jutjats no tenen sepa-
ració material i són perfectament
accessibles per a qualsevol. 

Esperem que, si per aquest motiu
algun dia desapareix material o fins i
tot algun expedient judicial, els res-
ponsables del Departament de
Justícia, encapçalats per la senyora
Montserrat Tura, assumeixin la seva
responsabilitat i no culpabilitzin d'ai-
xò ni els secretaris judicials ni cap
funcionari.
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CCOO DE CATALUNYA
VALORA POSITIVAMENT LA
CONSTITUCIÓ D'UNA CO-
MISSIÓ DE SEGUIMENT A
LA T1 DE L'AEROPORT DEL
PRAT

CCOO de Catalunya dóna la benvin-
guda a la inauguració i posada en
funcionament  de la nova Terminal
T1 de l'Aeroport del Prat. L'activitat
de l'aeroport representa un potent
motor econòmic generador d'un
volum de riquesa aproximat del  6%
del PIB de Catalunya. La nova termi-
nal pot millorar la posició estratègica
de Catalunya a nivell internacional i

pot oferir la
poss ib i l i ta t
de creació
d'uns 3.000
llocs de tre-
ball directes
que es
sumaran als
15.000 que
ja existeixen
en l'actuali-
tat.

Malgrat això, CCOO de Catalunya
ha traslladat a AENA els diferents
problemes i deficiències que la
infrastructura té en relació a les con-
dicions de prevenció de riscos labo-
rals a les que estaran exposats els
treballadors i també en referència
amb la seva mobilitat entre els dife-
rents espais de l'aeroport. En aquest
sentit, CCOO valora positivament l'a-
cord assolit, de darrera hora, de fun-
cionament permanent de la
Comissió de seguiment per la segu-
retat i la salut, formada per la direc-
ció d'AENA i representants dels tre-
balladors dels sindicats CCOO i
UGT, que treballarà per anar solucio-
nant els problemes detectats, sobre-
tot pel que fa a la coordinació d'acti-
vitats preventives. 

CCOO continua aconseguint importants resultats electorals

EMPRESA RESULTAT ACTUAL RESULTAT ANTERIOR

Samuel M. Bull
(Consignatàries  Bcn)

1 CCOO  
(noves eleccions)

Departament Innovació
Universitats i Recerca

1 CCOO  
(noves eleccions)

Transports GNS 5 CCOO 5 CCOO

Transports Portuaris SA
(Bcn)

3 CCOO 3 CCOO

Tortosa Esports SL 1 CCOO
(noves eleccions)

CADAGUA 1 CCOO
(noves eleccions)

Ajuntament Aiguafreda 1 CCOO
0 UGT

0 CCOO
1 UGT

Can Carelleu
(Poliesportiu Bdn)

9 CCOO
(noves eleccions)

Transports Ochoa 3 CCOO/ 1 UGT/
1 USO

3 CCOO/ 1 UGT/
1 USO

CHL Personbalia-
Montcada

2 CCOO/ 1 UGT
(noves eleccions)

Aj. Sant Joan de
Vilatorrada (funcionaris)

3 CCOO
0 UGT

1 CCOO
2 UGT

Dsifrimur (mercaderies) 9 UGT
4 CCOO

13 UGT
0 CCOO

Inforsistem (gràfiques) 6 CCOO
3 Independents

8 CCOO
1 Independent

Hermes Comunicació
(Diari EL PUNT)

5 CCOO
(noves eleccions)

Defensem els serveis públics!

Els Sindicats ens aixequem de la Mesa Sectorial de Negociació del personal
d’administració i tècnic de la Generalitat. Mentre multipliquen els càrrecs,
volen acomiadar treballadors i treballadores.

US CONVOQUEM:
A una Assemblea-Concentració

a la Plaça Sant Jaume de Barcelona
dimarts 23 de juny, a les 13 hores.


