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Les pràctiques fraudulentes
anunciades any rere any i les fe-
bleses del nostre model pro-
ductiu fan que el nombre de
persones aturades registrades a
les oficines del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya al mes d’agost
s’incrementi en un 51,8% res-
pecte de l’any passat, cosa que
ens dóna una xifra de 177.047
aturats i aturades més. Aques-

tes dades es tradueixen en
nombres absoluts en 519.129
persones. L’augment intera-
nual de l’atur català és bastant
superior a la mitjana de l’Estat
espanyol, concretament en més
de 8 punts percentuals. 

De la mateixa manera que el
mes passat, l’increment intera-
nual de l’atur més pronunciat
continua centrant-se en el sec-

tor de la construcció, amb un
augment del 94% (44.310 per-
sones més), seguit dels serveis,
amb un creixement del 47,8%,
96.403 persones aturades més.  

El nombre total de contrac-
tes a Catalunya segueix de-
creixent respecte a l’any ante-
rior en un -8,2% (-11.847 con-
tractes menys),  davallada
molt més lleugera que l’obtin-

guda al mes anterior, i per so-
ta de la registrada a l’Estat es-
panyol. Al mes d’agost, són
els contractes indefinits els
que disminueixen de forma
més contundent, amb un de-
creixement interanual del -
31,9% (-6.144 contractes in-
definits menys). La contracta-
ció temporal també presenta
una disminució en el  seu

nombre de contractes, amb
una reducció interanual del -
4,5% (-5.703 contractes tem-
porals menys). Es constata
que a Catalunya es recorre de
forma més habitual a la con-
tractació temporal, que pre-
senta disminucions més im-
portants respecte a la resta de
l’Estat espanyol. 

Pasa a pàg. 17

Preocupant tendència continuada de l’augment 
de l’atur català per sobre del de l’estat espanyol

Reportatge a la pàgina 2

Els riscos de 
la conducció
Els riscos de 
la conducció

CCOO de Catalunya reiterem el
nostre condol i solidaritat a les
famílies, amics, companys i a
tot el cos de Bombers de la Ge-
neralitat, i volem expressar el
nostre suport al company ferit
al qual desitgem una ràpida re-
cuperació. 

Els companys bombers
morts, entre els quals hi havia

dos afiliats al nostre sindicat,
juntament amb el company ferit
greu, eren professionals del
GRAF (Grup de Reforç en Actua-
cions Forestals). Tot indica que
el fatal accident es va produir
quan es van veure sorpresos pel
canvi de vent sobtat en les tas-
ques d’extinció.

Des de CCOO, més enllà de la

utilització barroera que s’ha fet
del greu accident per part de de-
terminats grups polítics, es soli-
daritza amb el cos de Bombers
de la Generalitat, el qual, una
vegada més, ha demostrat la se-
va professionalitat.

Ver suplement 
Informatiu Generalitat

Tasques d'extinció d'incendi d’Horta de Sant Joan.
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Màxim Pujade / José Villares

És inqüestionable que el sector
del transport per carretera té un
paper preponderant al nostre
país i constitueix una de les potes
de la nostra economia, que apor-
ta el 3,7% del valor afegit del PIB i
que dóna feina a un 2,8% de la
població activa espanyola. Tant
és així que la salut d’aquest sec-
tor està molt relacionada amb la
bonança del país. 

La distribució i la comercialit-
zació dels productes en el territo-
ri nacional, les relacions comer-
cials del país amb la resta del
món i el trasllat de la població
d’un costat a un altre depenen,
fonamentalment, del transport i
les vies de comunicació.

Si fa un temps els transportis-
tes de mercaderies i de viatgers
per carretera es van veure ame-
naçats per culpa de la indignant
política especulativa del preu del
petroli, ara els toca viure un mo-
ment de relantització econòmica.
L’activitat del sector del transport
de mercaderies per carretera s’ha
reduït entre un 10 i un 15% en el
que va d’any, com a conseqüèn-
cia del descens del consum deri-
vat de l’actual fase de desaccele-
ració econòmica. Alguns trans-
portistes coincideixen a afirmar
que avui, i a causa de la crisi
econòmica, han d’acceptar fer
viatges que l’any passat amb uns
costos menors no haurien cobert,
i ho fan perquè tenen por que no
sorgiran altres serveis. 

La crisi s’ha endut per davant
milers d’empreses de transport, i
un tant per cent elevat de la flota
espanyola està parada. El col·lec-
tiu, que sempre ha estat obert a la
negociació, considera preocu-
pant que, després de molts in-
tents de converses amb els agents
polítics, no s’hagi trobat cap me-
sura nova per al sector, ans al
contrari: la situació s’agreuja dia
a dia i arriba a ser insostenible
per a molts autònoms i pime. 

Però a banda de la crisi ac-
tual, el sector del transport per
carretera arrossega un oblit per-
manent, i pateix multitud de de-
ficiències, sobre les quals els
afectats reclamen solucions des
de fa anys. Uns problemes força
complexos i variats, que per po-
der solucionar-los és indispen-
sable establir un rigorós ordre
de prioritats. 

No és estrany, per tant, que
cada any es repeteixin mobilit-
zacions dels actors d’aquest sec-
tor reclamant solucions, dignifi-
cació i una seguretat del seu lloc
de treball. Sense anar més lluny,

aquest estiu, CCOO va convocar
els treballadors/es del sector del
transport de mercaderies i logís-
tica de la província de Barcelona
davant el Tribunal Superior de
Justícia per denunciar l’incom-
pliment del conveni col·lectiu
per part de la patronal. 

Només faltava que el Govern
central decidís abans de l’estiu
apujar el preu del carburant,
justament en un moment en el
qual els autònoms es troben as-
fixiats pels impagaments i amb
la impossibilitat d’accedir a crè-
dits financers. Els transportistes
estan queixosos amb aquesta
mesura, ja que ocasiona una
pèrdua de beneficis per al sec-
tor, especialment a la petita em-
presa i a la figura del “falç autò-
nom”, és a dir, al treballador que
posa només el camió, però que
depèn de tercers per realitzar la
seva feina.

Un treball dur i solitari 
que afecta la salut

No hem d’oblidar que estem
parlant d’una feina, la de trans-
portista, molt dura i amb uns in-
convenients que la societat en
general moltes vegades desco-

neix. La vida d’un camioner és
força estressant i solitària. Una
solitud que queda amortida per
la gran solidaritat i la compan-
yonia que existeix entre els tre-
balladors del gremi, que fa que,
quan algú té algun problema, els
altres corrin a socorre’l. 

Hores i hores conduint sols
sobre l’asfalt de les autopistes
provoca que es produeixi un
vincle màgic del camioner amb
el seu camió. Dins de la cabina
tenen temps de mantenir con-
verses amb ells mateixos, de
pensar en la seva família o d’ob-
servar una posta de sol. De ve-
gades el silenci que es respira a
l’interior de la cabina es trenca
amb la companyia d’algun/a
autoestopista casual, o amb la
ràdio, que es converteix en una
bona aliada de viatge. 

Són treballadors que es passen
mitja vida al volant, i han de su-
portar forts contratemps i penú-
ries. Exposats a suportar nivells
de soroll elevats (més de 80 deci-
bels), haver de lluitar amb els fac-
tors climàtics de fred i calor ex-
trems, haver de patir les vibra-
cions a tot el cos que poden dete-
riorar les funcions dels òrgans del
pit i abdominals, així com el siste-
ma muscular i ossi, exposats a in-

halar el fum de la gasolina i el ga-
soil, a patir molèsties lumbars,
dolors articulars, i així una tira-
llonga d’inconvenients. 

Uns factors adversos a la salut
que provoquen que, amb el
temps, els treballadors d’aquest
sector puguin desenvolupar ma-
lalties importants per a la seva sa-
lut, com trastorns reumàtics,
trastorns de l’aparell digestiu,
trastorns psíquics per l’estrès
mental i emocional, major in-
cidència d’infart de miocardi, etc.

CCOO ha demanat en reitera-
des ocasions que es reconeguin
les malalties derivades dels llargs
trajectes al front del volant. El
sindicat ha detectat que a la vora
del 20% dels transportistes inca-
pacitats per conduir pateixen
l’apnea de la son –somnolència al
volant–, una malaltia que invali-
da totalment per realitzar aquest
treball. A més, malalties de tipus
lumbar o de desviacions d’esque-
na, incomprensiblement, encara
no són considerades com a ma-
lalties laborals.

Risc a patir un accident

Al costat de la repercussió que
aquesta feina té sobre la salut dels
treballadors, apareix un altre fac-
tor important, que és el risc a pa-
tir un accident. CCOO considera
el sector del transport com el pri-
mer en víctimes mortals, amb
una mitjana de 400 morts anuals
des de fa una dècada; moltes més
que els sectors de la mineria, la
construcció i la pesca junts.

Els professionals del transport
prenen la carretera i es passen
treballant una mitjana de dotze
hores entre el temps de conduc-
ció i el temps utilitzat en altres co-
meses relacionades amb el sec-
tor, com càrrega i descàrrega o
manteniment del vehicle. Aques-
tes llargues jornades incideixen,
inexorablement, en la fatiga i en
la multiplicació d’accidents.

Un estudi del Real Automóvil
Club de España (RACE), arriba a
la conclusió que tot i que l’acci-
dentalitat mortal en carretera ha
caigut un 29% en el nostre país,
encara continua sent alta res-
pecte a altres països de la Unió
Europea. 

El mateix informe assenyala
que els accidents laborals de
trànsit afronten un risc major

El transport per carretera, 
un sector amb problemes

El Sector arrossega un oblit permanent i pateix deficiències 
sobre les quals els afectats reclamen solucions des de fa anys

Els transportistes prenen la carretera i es passen mitja vida sobre les vuit rodes del vehicle,
allunyats de la família i amb un alt risc de patir un accident. Dins de la cabina i al costat de
coneguts i desconeguts intercanvien històries, reals o no, però totes elles dignes de conèixer i
rescatar.

➡ El virus ultraliberal ataca
constantment el conjunt de la
societat amb els seus missatges
i a través dels seus múltiples
missatgers, ja sigui per ràdio, te-
levisió o diaris. Diferents analis-
tes, la mateixa patronal espan-
yola i catalana, i alguns sectors
polítics. És evident que els de-
fensors de l’ultraliberalisme, els
defensors de la reforma del
mercat laboral per restringir
drets socials i laborals, tenen un
eco important i dia rere dia llen-
cen les seves proclames contra
el que anomenen un mercat la-
boral molt rígid o una suposada
administració pública inflada
de funcionaris a qui cal conge-
lar el salari, com a mínim.

Estem davant d’una ofensiva
greu, que cal afrontar amb fer-
mesa, serenor i rigor. CCOO no
pot acceptar un marc de diàleg
social on es plantegi que la sor-
tida de la greu situació de crisi
està en reformes que conduei-
xen a la pèrdua de drets; aquest
no és el camí. El mercat laboral
no necessita reformes d’aquest
tipus, el país no necessita refor-
mes d’aquest tipus; el que ens
cal i creiem que ha de ser la
prioritat dels poders públics és
assegurar la protecció social de
les persones que estan en situa-
ció d’atur; garantir el poder ad-
quisitiu de les persones, en es-
pecial les de rendes baixes, com
la posada en marxa de la renda
garantida de ciutadania; activar
mesures urgents per reactivar
l’economia, i garantir a través
de la propera reestructuració
del sistema financer l’accés al
crèdit per part de persones i
empreses. Cal, també, enfortir
el sector públic com a motor di-
namitzador de l’economia real,
i per suposat cal que els treba-
lladors i les treballadores pú-
blics no vegin congelades les ex-
pectatives de millora social, la-
boral i econòmica.

CCOO fa molt temps que
exigeix la necessitat de cons-
truir un nou patró de creixe-
ment socioeconòmic sosteni-
ble, alternatiu, basat en la qua-
litat i en el valor afegit dels pro-
ductes i serveis, la qualitat inte-
gral de les condicions de treball
i la modernització de les nos-
tres empreses, on el sector pú-
blic ha de ser un subjecte actiu
en la creació i l’estabilització de
l’ocupació. 

Entenem que articular i en-
fortir la cobertura de la nego-
ciació col·lectiva serà un ins-
trument eficient per contri-
buir a aquest canvi de model
productiu.

Aquestes mesures són les
que necessitem, ja que es tracta
de sortir de la crisi enfortint els
drets socials i per això cal man-
tenir-se ferms en el discurs i
l’acció per fer front a l’ofensiva
que dia rere dia es va fent més
intensa.

EDITORIAL

A banda de la crisi actual, el sector 

del transport per carretera arrossega un

oblit permanent, i pateix multitud de 

deficiències sobre les quals els afectats 

reclamen solucions des de fa anys
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per a la vida, ja que tenen més
del doble de possibilitat de mo-
rir respecte a qualsevol altre ti-
pus de treball; a més tenen més
probabilitats de patir una baixa
per incapacitat permanent. 

Els conductors de camions
afirmen que la pressió dels clients
sobre els horaris d’entrega de les
empreses i els marges cada vega-
da més reduïts amb què treballen
fan que massa sovint apareguin
notícies de camioners que porta-
ven més hores al volant de les
permeses, sense gairebé descan-
sar. El tant per cent de tenir un
accident es dispara quan es con-
dueix en aquestes condicions, i
més si el que es té a les mans és
un vehicle de gran tonatge.

Conduint en trajectes noc-
turns, en condicions meteorolò-
giques de vegades desfavorables i
en carreteres en mal estat, junta-
ment amb la fatiga física i mental,
l’avorriment del conductor, pro-
vocats pel gran nombre d’hores
de treball acumulades, la brevetat
dels períodes de descans, la som-
nolència, els horaris de menjar
irregulars i la inadequació de la
dieta, la conducció a altes veloci-
tats deguda al sistema de paga-
ment de primes, etc., el risc a pa-
tir un accident augmenta consi-
derablement.

Sensibilitzada amb el tema,
l’FSC-CCOO reclama, entre d’al-
tres mesures, una reducció de les
hores de treball setmanals per no
haver de conduir sota els efectes
del cansament i, per tant, evitar el
perill d’accidentalitat. El trans-
port per carretera ha enarborat la
vella exigència de reduir la jorna-
da laboral des de 56 hores setma-
nals fins a 48. Un dret que ja gau-
deixen els seus homòlegs euro-
peus, com els transportistes fran-
cesos i alemanys, que actualment
estan discutint la disminució fins
a les 35 hores setmanals. També
el sindicat de CCOO exigeix una
sèrie d’actuacions serioses orien-
tades a fomentar l’educació, la
formació vial, així com la segure-
tat vial, perquè aquestes arribin a
nivells semblants a la d’altres paï-
sos de la comunitat europea, com
per exemple el Regne Unit.

De la mateixa manera, el sin-
dicat sol·licita a les administra-
cions públiques que els vehicles
de menys de 3,5 tones portin
tacògrafs, ja que són els que re-
gistren més accidents, i  que
s’extremin les inspeccions i les
sancions en carretera, sense que
això suposi criminalitzar el tre-
ballador, ja que aquest es limita
a complir la ruta i l’horari que
decideix l’empresa.

A banda de la prevenció en
l’accidentalitat, l’FSC ha plante-
jat a la patronal altres deficièn-
cies en el sector del transport
per carretera que cal solucionar,
com ara l’atomització del sector,
l’intrusisme, la pujada en els
preus industrials del sector, que
el pagament dels serveis es faci
en terminis de 120 i 160 dies en
lloc de 30 dies, que s’acabi amb
les pràctiques de “dúmping”
(treballar per sota del cost), etc.

“No” a la setmana laboral 
de 86 hores

Precisament, i pensant en la
necessitat de prevenir els acci-
dents, el passat mes de maig, el
Parlament Europeu va rebutjar
una proposta de la Comissió Eu-
ropea que pretenia excloure els
conductors autònoms de la Di-
rectiva 2002/15, relativa a l’orde-
nació del temps de treball de les
persones que realitzen activitats
mòbils de transport per carretera.
CCOO, conjuntament amb l’or-
ganització europea EFT, van rea-
litzar diverses campanyes per
evitar que els conductors autò-
noms poguessin tenir un temps
setmanal de treball de 86 hores
amb el consegüent perill de patir
un accident. Sense temps de des-
cans en els trajectes, els conduc-
tors posen en perill no només la
seva seguretat sinó la dels altres. 

El rebuig del Parlament Euro-
peu a la proposta de la Comissió
ha suposat un reconeixement al
valor i la qualificació dels con-
ductors professionals, i un fre al
deteriorament de la salut, als ac-
cidents, a la precarització
d’aquest col·lectiu i a la com-
petència deslleial, en coincidèn-
cia amb la postura mantinguda
des de CCOO.

Des del punt de vista de la
sensibilització quant a les condi-
cions en què treballen els profes-
sionals de la carretera, CCOO ha
endegat campanyes de sensibi-
lització com la de “La fatiga ma-
ta”, que es realitza des de fa uns
quants anys en determinats
punts fronterers de l’Estat espan-
yol, amb uns resultats prou bons.

Cada 11 d’octubre se celebra
el Dia internacional d’acció del
transport per carretera, organit-
zat per l’ITF (Federació Interna-
cional de Transport), en què 65
països d’arreu del món es troben
en aquesta jornada de protesta
per denunciar l’excés d’hores de
treball dels conductors profes-
sionals. A Espanya, CCOO parti-
cipa activament, cada any, en
aquest dia internacional amb di-
verses actuacions compartides
amb els companys/es dels sindi-
cats francesos i portuguesos.

Jubilació anticipada

A banda de reclamar l’establi-
ment d’un límit per a la jornada
laboral de 48 hores setmanals,
d’acord amb el Conveni 153 de
l’OIT, i el foment de les inspec-

cions dirigides a comprovar el
compliment dels temps de con-
ducció i descans, l’FSC reivindica
altres drets, com la implantació
del tacòfraf digital en tots els
vehicles de transport, la millora
de la seguretat en les àrees de ser-
veis, la potenciació de les inver-
sions en carreteres, la millora dels
procediments administratius i les
instal·lacions en els punts fronte-
rers i, per descomptat, que no hi
hagi temps d’espera sense remu-
nerar. També fa molt temps que
reclama el reconeixement de la
jubilació anticipada. 

Sobre aquest darrer punt
s’ha de destacar que uns 30.000
conductors d’entre 50 i 65 anys
abandonen la professió perquè
estan “rebentats” i, segons un
estudi de la Universitat Carlos
III de Madrid, l’edat crítica per
als transportistes se situa entre
els 48 i els 52 anys, moment en
el qual la majoria decideix dei-
xar la professió per decisió prò-
pia. CCOO demana la jubilació
anticipada perquè no tan sols
repercuteix en la vida dels tre-
balladors sinó també en la resta
de la societat i, a més, perquè,
segons la legislació de la Segu-
retat Social, unes condicions
excepcionals de penositat o pe-
rillositat, acompanyades d’ele-
vats índexs de mortalitat, poden
ser motiu per jubilar de forma
anticipada.

Estat de les autopistes         

Els transportistes demanen
que es millori la seguretat, la in-
formació, la senyalització i la hi-
giene de les àrees de servei i de
descans de les autopistes, on
moltes vegades han de passar la
nit i on, a més, de vegades no hi
ha ni un trist lavabo. 

Espanya hauria de prendre
exemple de molts països de la
Unió Europea, pel que fa a l’es-
tat de les autopistes i els seus
serveis. Sense anar més lluny, a
les autopistes de França, cada
10 km hi ha un pàrquing pro-
veït de lavabos, dutxa d’estiu,
cabina telefònica i zona de píc-
nic, i cada 30 km hi ha una àrea
de servei proveïda de gasoline-
ra, restaurant i altres serveis bà-
sics. A més, les autopistes fran-
ceses compten amb zones ex-
clusives per a camions amb
grans centres a les sortides de
l’autopista, “Routieres”, on es
troben tot tipus de serveis, com
ara un espai per la bugaderia,

zones d’entreteniment, sales
amb televisió o zona de wifi,
entre d’altres.

Els camioners expliquen que
a Espanya, quan la distància és
massa llarga entre un punt de
descans i un altre, no els queda
altre remei que aturar-se a la vo-
rera de l’autopista o a la sortida
d’un peatge, amb el perill de re-
bre una sanció de l’agent de trà-
fic de torn.

D’altra banda, les autopistes
franceses són molt més infor-
matives que les nostres, amb
uns carrils d’incorporació molt
amplis i llargs. I, també, amb
gran quantitat de petites àrees
d’aturada, aproximadament ca-
da cinc quilòmetres, cosa que
en el nostre país no passa, ja que
la distància entre una zona i una
altra de descans, de vegades, és
massa llarga. 

Quan les forces decauen, des-
prés de conduir molts quilòme-
tres, el transportista decideix pa-
rar per recuperar forces. Però, de
vegades, és justament en aquesta
parada destinada a descansar
quan comencen els problemes. 

Existeix una dèbil conscièn-
cia de la gent quant al respecte
del medi ambient. Quin trans-
portista no ha arribat a alguna
zona de descans i s’ha trobat
amb bosses sobreïxents d’es-
combraries i papers i embolcalls
llençats pel terra? 

I, si la higiene és pobra, mol-
tes vegades els preus dels men-
jars a les àrees de servei són
prohibitius. Entenem que el
manteniment i la cura de les
instal·lacions sanitàries a les
autopistes costen diners, i ine-

vitablement suposen un preu
superior, però també és cert
que un descans necessari i obli-
gatori d’un transportista que
està treballant hauria de ser
més assequible, i per tant els
preus haurien d’ajustar-se a la
baixa.

Zones de descans insegures

En moltes ocasions, les zones
de descans no són segures, no
estan vigilades, i els serveis que
presten pateixen unes mancan-
ces importants. Les zones de
descans en el nostre país són
considerades, en general, poc
segures pels transportistes. Els
intents de robatori que pateixen
els conductors són massa fre-
qüents en aquestes àrees. 

Massa vegades el transportis-
ta, en comprovar l’estat deplo-
rable de la zona o la manca de
serveis bàsics i de seguretat, no
li queda altre remei que sortir de
l’autopista i buscar un lloc tran-
quil en un poble petit de les pro-
ximitats. En aquests cas, les au-
toritats aconsellen evitar les zo-
nes fosques i solitàries cercant
zones d’estacionament vigilades
i de pagament.

Si, per contra, al transportista,
per manca de temps, no li queda
altre remei que pernoctar en una
zona de descans de l’autopista
sense cap tipus de vigilància, cal
que extremi la precaució. Entre
les mesures que es recomanen hi
ha la de no amagar mai la visió
de l’interior de la cabina amb
cortines o tendals i no deixar ob-
jectes de valor a la vista. La carte-
ra, la targeta de crèdit o la bossa
solen deixar-se massa sovint a la
cabina i moltes vegades queden
sobre el seient o el quadre de co-
mandament. Hem de tenir en
compte que si en una primera
ullada el lladre comprova que tot
està a la vista i no hi ha res inte-
ressant és més fàcil que decideixi
no perpetrar el robatori.

Entre d’altres mesures de
seguretat, cal destacar la utilit-
zació d’alarmes, sensors de
moviments, adhesius dissuaso-
ris, etc.

Conduint en trajectes nocturns, sota condicions meteorològiques

de vegades desfavorables i en carreteres en mal estat, 

juntament amb la fatiga física i mental, l’avorriment del conductor,

provocat pel gran nombre d’hores de treball acumulades, 

la brevetat dels períodes de descans, etc., el risc a patir un accident

augmenta considerablement.
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Reportatge

Transport de mercaderies
perilloses

El nombre de mercaderies pe-
rilloses que viatgen per les carre-
teres del nostre país és molt ele-
vat. El Comitè d’Experts de les
Nacions Unides, mitjançant la
“Reglamentació Model per al
Transport de Mercaderies Peri-
lloses”, l’anomenat Llibre Taron-
ja, fitxa quins són els elements
perillosos, així com els principis
bàsics quant a aquest tipus de
mercaderies. Principis bàsics que
són els que els governs, les orga-
nitzacions intergovernamentals i
d’altres organismes internacio-
nals hauran d’adaptar quan revi-
sin o elaborin els reglaments que
siguin de la seva competència.

Al nostre país, les matèries
que presenten risc per a la salut,
per a la seguretat o que poden
produir danys al medi ambient,
a les propietats o a les persones
estan recollides en la legislació
bàsica espanyola per al trans-
port de mercaderies perilloses
per carretera. Tot i així, hi ha te-
mes que encara estan per resol-
dre com, per exemple, la de la
manca de zones de descans ex-
clusives per als transportistes
que duen als seus contenidors
productes considerats com a
perillosos per tal d’evitar riscos
innecessaris tant a la seva per-
sona com per la dels altres.

Per això, des de l’FSC, exigim
un major esforç per millorar la
formació i la capacitació dels
transportistes per augmentar la
seguretat.

Darrerament s’ha aprovat
una nova normativa internacio-
nal sobre el transport de pro-
ductes perillosos, que s’aplicarà
partir de l’1 de gener de 2010, i

que prohibirà la circulació de
vehicles que transportin merca-
deries perilloses si no van equi-
pats amb sistemes de frenat ABS
i ralentitzador.

El preu dels peatges 
a les autopistes

Finalment, els transportistes
tenen el problema del peatge de
les autopistes. 

En el mapa d’infraestructures
viàries a Espanya conviuen dos
tipus de vies de gran capacitat: les
autopistes de peatge i les autovies
lliures de pagament. Malaurada-
ment, la coexistència entre els
dos tipus de carretera no és pro-
porcional. Mentre els ciutadans
que viuen al nord, a l’est i al cen-
tre del país han d’abonar un pe-
atge per circular en vies de gran
capacitat, al sud i a l’oest abun-
den les autovies. Davant aquesta
situació, la pregunta és molt cla-
ra: “Per què s’ha de pagar en al-
gunes zones i en altres no?”.

A Catalunya, el tema es com-
plica encara més, ja que el 72%
dels peatges de l’Estat es troben
a la nostra comunitat, mentre
que només el 4% de les autovies,
mal anomenades “gratuïtes”, es
troben a Catalunya. Dit d’una
altra manera, tot i que la teoria

econòmica indica que seria bo
que les autopistes fossin de pe-
atge, el fet que els peatges es tro-
bin majoritàriament a Catalun-
ya indica que aquests no es po-
sen amb criteris de racionalitat
econòmica. 

Una de les coses que més in-
comoda els transportistes és la
de fer cua als peatges de les auto-
pistes. Malgrat que els darrers
progressos en tecnologia ja per-
meten registrar els desplaça-
ments entre els diversos peatges i
en conseqüència el conductor no
ha de detenir-se en cada peatge, i
rep una única factura al final del
trajecte, els transportistes es
queixen que encara no s’ha fet
extensible a molts punts de la
xarxa d’autopistes europees.

Començàvem el reportatge
dient que els transportistes eren
els grans oblidats de les admi-
nistracions, a pesar de constituir
un dels sectors més importants
de la nostra economia. Ja va sent
hora que se’ls escolti i es bus-
quin solucions als contratemps
dels homes i les dones que tre-
ballen, viuen i coneixen més di-
rectament els problemes i els se-
crets de la carretera i a més són
qui han de suportar a les seves
carns interminables jornades de
tensions, freds i soledat, a més
de posar en risc les seves vides.

Des de l’FSC seguirem treba-
llant pel reconeixement d’aquest
sector. Continuarem esforçar-nos
perquè les condicions de treball
siguin millors, perquè se sigui ri-
gorós en les inspeccions de con-
trol per al compliment dels temps
de conducció i descans, perquè
s’habilitin zones de descans segu-
res, amb condicions adequades
de confortabilitat per als treballa-
dors/es, perquè es potenciïn els
plans de formació en prevenció
de riscos laborals, amb especialit-
zació i reciclatge. En definitiva,
una política que faci que la carre-
tera es converteixi per als treba-
lladors/es en un lloc més segur on
viure i treballar i on la dignitat de
cada persona humana sigui la
preocupació principal. 

RISCS FÍSICS
• Exposició a nivells de soroll excessiu (superior a 80 dB ) i/o de baixa

freqüència, generats per motors durant períodes de temps prolongats,
que produeixen efectes perniciosos immediats (migranyes agudes) o
progressius (pèrdua de la capacitat auditiva, etc.).

• Exposició a la radiació (solar) ultraviolada directa.
• Exposició a factors climàtics que poden perjudicar la salut, com el fred

o la calor extrems, o les combinacions de temperatura, humitat i vent
que donen lloc a congelacions o cops de calor.

• Exposició a canvis de temperatura sobtats en entrar i sortir de les ca-
bines climatitzades, que provoquen refredaments i/o efectes reumà-
tics.

• Vibracions a tot el cos, que poden deteriorar les funcions dels òrgans
del pit i abdominals, i el sistema muscular i l’ossi, contribuir a la fatiga
del conductor i reduir la seva capacitat de vigilància.

RISCOS QUÍMICS
• Exposició a diverses substàncies tòxiques en transportar mercaderies

perilloses: explosius, gasos, líquids inflamables, sòlids inflamables,
substàncies oxidants, substàncies tòxiques i infeccioses..., que poden
tenir efectes crònics perniciosos per a la salut.

• Malalties i trastorns de la pell: diversos tipus de dermatitis, èczemes,
etc., provocats per l’exposició a substàncies químiques. 

• Efectes crònics deguts a la inhalació de fums de gasolina i gasoil, i ga-
sos d’escapament, que contenen monòxid de carboni, òxid de nitro-
gen, etc.

RISCOS ERGONÒMICS I SOCIALS
• Molèsties lumbars i dolors articulats en cames, mans i braços, a causa

de períodes de conducció prolongats.
• Trastorns reumàtics, com l’artrosi escapulohumeral esquerra, a causa

de l’hàbit de recolzar el colze sobre el marc de la finestra en conduir.
• Trastorns de l’aparell digestiu, causats pels horaris de menjars irregu-

lars i els hàbits d’alimentació inadequats. 
• Al·lucinacions hipnòtiques en períodes de somnolència i trastorns psí-

quics a causa de factors d’estrès mental i emocional.
• Dificultats de visió i problemes oculars provocats per una il·luminació

inadequada i per la tensió ocular.
• Desenvolupament de la lumbàlgia causat per les vibracions, la inade-

quada suspensió dels vehicles, la incomoditat dels seients, etc.
• Exposició a la delinqüència menor i de bandes, atreta per les merca-

deries valuoses. 

RISCOS

• Falta de seguretat a les zones de descans, especialment a les zones
d’aparcament. Obligatorietat que aquests espais disposin de mesures
de seguretat durant les 24 hores del dia per tal de preservar la segure-
tat dels conductors davant l’onada d’atracaments que estan patint.

• Falta d’higiene a les zones de descans, on les papereres estan plenes
a vessar d’escombraries i el terra està ple de papers i embolcalls de
productes. Necessitat d’un servei de neteja permanent, amb papere-
res i contenidors de recollida selectiva de residus. 

• Més zones de descans vigilades i tancades per fer els descansos re-
glamentaris a què obliguen les normes de conducció als professionals
del transport. Reducció de la distància a 5 quilòmetres entre una zona
de descans i una altra, tal com passa a França.

• Manca de serveis bàsics a les zones de descans, com ara lavabos,
telèfon, etc., totalment necessaris per a aquells treballadors que es
passen la major part del dia a la carretera.

• Manca d’una zona específica per menjar a les zones de serveis per als
transportistes. De vegades, quan arriba un transportista per dinar, ha
de marxar per l’aglomeració de gent que hi ha. Per tant seria bo que
un espai es reservés per als treballadors del transport.

• Preus massa cars a les zones de serveis. Els transportistes es queixen
que algunes àrees de serveis tenen els preus massa inflats.

• Falta de centres sanitaris a les autopistes per a qualsevol incidència.
• Poc respecte per al medi ambient.
• Necessitat que les autopistes siguin molt més informatives del que ho

són ara.
• Carrils d’incorporació a les autopistes molt més amples i llargs. 
• Manca de voreres i sortides d’emergència en alguns túnels. Que no si-

guin tancades i que es pugui accedir a l’autopista de la manera més
suau, sense haver de trobar-te de sobte dins de la via.

• Moltes casetes de peatge estan tancades.
• S’han de reconèixer les malalties professionals.
• És preferible que ambdós costats de l’autopista estiguin a diferents ni-

vells d’altura, per evitar enlluernaments d’altres automòbils quan es
circula de nit.

DEFICIÈNCIES A LES AUTOPISTES I SOLUCIONS

Les zones de descans en el nostre país són considerades, 

en general, poc segures pels transportistes. 

(En un estudi publicat per El Periódico de Catalunya

del 21 d’agost de 2009, les àrees de descans d’Espanya 

i de Catalunya estan a la cua d’Europa per “cutres”)



5OCTUBRE 2009

CRISI

Redacció Serveis a la Ciutadania

Els neoliberals fan un reguitzell
de propostes, cada vegada més
agosarades, receptes que segons
el seu criteri conservador ens
han de dur a la sortida de la cri-
si. És curiós sentir d’aquells que
ens han dut amb les seves re-
ceptes de desregulació a aquest
escenari de crisi que insisteixen
a voler fer-nos combregar amb
el seu ideari conservador, amb
l’objectiu d’estar situats en pri-
mera línia de realització de be-
neficis en els moments que des
del punt de vista financer es co-
menci a remuntar. Això sí, les
seves receptes signifiquen la
pèrdua inequívoca de drets so-
cials i laborals, l’aprimament de
l’Estat del benestar i l’allarga-
ment de la sortida social i labo-
ral de la crisi; perquè remuntar
financerament la situació no
significa una reactivació
paral·lela de l’economia real.

Davant això, CCOO ha expli-
cat que les causes de la crisi
econòmica no estan en les con-
dicions laborals de treballadors i
treballadores, sinó en un mercat
sense regles ni controls, on
molts empresaris no han desti-
nat els grans beneficis obtinguts
aquests anys de creixement a in-
vertir en la millora de les empre-
ses amb inversió en recerca, in-
novació i millora de la qualifica-
ció dels treballadors i les treba-
lladores. Tot el contrari, en mas-
sa ocasions els beneficis empre-
sarials han anat a parar a l’espe-
culació immobiliària, ajudats
pel comportament del sistema
financer. 

Un argument reiteratiu de
les receptes neoliberals és la re-

ducció dels serveis públics i, és
clar, la de plantilles de treballa-
dors i treballadores d’aquests
serveis. Així veiem que la patro-
nal catalana, fent seguidisme
de l’espanyola, de manera rei-
terada ha anat plantejant la re-
ducció de personal de les admi-
nistracions públiques. CCOO és
l’única organització social que
sempre ha denunciat que tant a
l’Estat espanyol com a Catalun-
ya existeix un dèficit de perso-
nal públic, i especialment exis-
teix un veritable dèficit de ges-
tió pública directa com a garan-
tia de serveis a la ciutadania.
Recordem que l’Estat espanyol
manté un dels percentatges
d’empleats públics més baixos
d’Europa i per tant amb un vo-
lum de despesa pública en sala-
ris molt inferior a la resta de
països de la Unió Europea, on a
més de tenir un major nombre
d’empleats públics per habi-
tant, també tenen uns nivells
de serveis i inversions públi-
ques molt més elevats.

Més i millors serveis públics

Des de CCOO sempre hem
defensat la gestió directa dels
serveis públics per part de les
administracions, per garantir el
control, l’eficàcia i la seguretat
de la universalització dels ser-
veis a la ciutadania, però també
com a garantia de justícia social
i redistribució de riquesa. No
oblidem que quan parlem de
serveis públics estem parlant del
conjunt de temes que engloba
aquest concepte (seguretat, sa-
nitat, ensenyament, justícia,
serveis socials, transport, comu-
nicacions, etc.). Tan sols des del

sector públic es pot garantir que
aquests serveis mantinguin el
seu caràcter universal. És evi-
dent que les propostes de la pa-
tronal defensen un model total-
ment oposat, en què el que pri-
ma és el benefici, els baixos cos-
tos laborals, i,  el que és més
greu, no garanteix la universalit-
zació dels serveis públics 

Malauradament, el Govern tri-
partit sembla haver-se inoculat el
virus neoliberal i, tal com ha ma-
nifestat el secretari general de
CCOO de Catalunya, Joan Carles
Gallego, “el Govern català ha fet
mesures que podria haver fet la
dreta”, i en concret el decret
aprovat relatiu al dimensiona-
ment de l’Administració catala-
na, amb la reducció del 3% de
plantilla, no deixa de ser una
d’aquestes mesures. Una mesura
carregada d’ideologia conserva-
dora i neoliberal, perquè els tre-
balladors i les treballadores no
són els responsables dels proble-
mes de finançament de l’Admi-
nistració, i en qualsevol cas tam-
poc són les plantilles de personal
les que generen el dèficit. Val a
dir que la reducció que es plante-
ja per part del Govern de la Gene-
ralitat en la pràctica significa una
reducció de la qualitat dels ser-
veis públics i una porta oberta,
encara més oberta, vers la priva-
tització d’aquests.

Creació d’ocupació pública

CCOO ha respost a la Genera-
litat i a d’altres veus públiques
tant de la patronal com també
de responsables polítics de l’Es-

tat, plantejant amb claredat la
seva postura: cal enfortir els ser-
veis públics. Així davant de les
crítiques de determinats sectors
econòmics al paper del sector
públic i a les condicions de tre-
ball del personal funcionari,
CCOO aposta per crear ocupa-
ció en el sector públic per dina-
mitzar l'economia i enfortir l'Es-
tat del benestar.

Val a dir que el sector públic
a Catalunya té un nivell de de-
senvolupament més baix que a
la resta de l'Estat, i, pel que fa a
la comparació amb la Unió Eu-
ropea, el nombre de treballa-
dors que el  configuren està
molt per sota, a Espanya no
arribem al 9% de persones ocu-
pades en el sector públic da-
vant una mitjana a la UE del
16% (26% a Dinamarca). Amb
aquestes dades s'explica el dife-
rencial negatiu que tenim pel
que fa a la prestació de serveis
públics que reben els ciuta-
dans, i les febleses sobre el fun-
cionament de l'economia i que
ha posat de relleu un estudi re-
cent de “la Caixa”: efectes sobre
els nivells de qualificació, sobre
la salut de les persones o les di-
ficultats per conciliar treball i
vida familiar. 

Davant la situació de crisi
econòmica, cal aprofitar el mo-
ment per desenvolupar l’Estat

del benestar de què disposem al
nostre país, i millorar i incre-
mentar la prestació de serveis
públics en sectors estratègics,
tant per al futur de l'economia,
com educació i sanitat, com per
al benestar de les persones i la
millora de la conciliació laboral i
la personal, amb més serveis
d'atenció a la dependència. No
es tracta de retallar els serveis
públics sinó al contrari: fer una
aposta per la seva extensió cre-
ant ocupació de qualitat i millo-
rant els serveis que reben les
persones. 

CCOO considerem que en els
propers temps es poden crear
més de 50.000 llocs de treball en
el sector públic per atendre l'ex-
tensió de l'educació infantil de
0-3 anys; la millora de la qualitat
en l'educació primària i la se-
cundària obligatòria per lluitar
contra l’abandó i el fracàs esco-
lar, alhora que augmentem l'o-
ferta de formació professional;
però també cal la posada al dia
de les plantilles dels centres d'a-
tenció primària i hospitalaris i la
dotació per atendre les necessi-
tat derivades del desenvolupa-
ment de la Llei d'atenció a les
persones dependents, com
l’atenció a domicili, centres de
dia, residències. A més aquest
estiu hem tornat a veure la ne-
cessitat de millorar els serveis de
seguretat (bombers, forestals...),
de l'administració de justícia i
potenciar els serveis d'inspec-
ció. Però hem d’impulsar l'ofer-
ta d'informació ciutadana i em-
presarial en les diferents ves-
sants i arreu del territori,
paral·lelament a la posada en
funcionament de l'administra-
ció electrònica. Però a més
CCOO reclama que la Generali-
tat posi en marxa la renda ga-
rantida de ciutadania, que ga-
ranteixi una prestació econòmi-
ca a les persones que no tenen
ingressos per fer front a les seves
necessitats bàsiques.

Aquestes propostes han de
ser una contribució a la

Crisi i serveis públics
CCOO considera clau més inversió pública, la creació directa d’ocupació en serveis a la ciuta-
dania, en infraestructures estratègiques i suport als sectors que poden generar producció de
valor afegit per sortir de la crisi enfortint l’Estat del benestar.

CCOO defensa 

sortir de la crisi amb

més drets i més Estat

del benestar

Cal crear ocupació de qualitat i que 

permeti posar les bases del canvi 

de model productiu
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Crisi

Xavi Navarro

Estem en un escenari de crisi,
en què els mitjans de comuni-
cació, economistes, responsa-
bles polítics i financers... ens en
parlen constantment. Quina és
la teva visió i valoració de la si-
tuació?

En la meva opinió, estem da-
vant la primera gran crisi global
del capitalisme global. En l’àmbit
mundial tenim el model financer
especulatiu, sense regles, amb
una voracitat tal que ha estat ca-
paç de sumir l’economia pro-
ductiva real a la vora del col·lap-
se. S’ha demostrat que el model
capitalista neoliberal, que ante-
posa el mercat als interessos del
conjunt de la societat, ha fracas-
sat estrepitosament. S’ha confir-
mat una mica el que portem anys
plantejant des del sindicalisme:
el mercat sense regles, sense re-
gulació, sense la primacia dels
interessos generals expressats a
través de les institucions de-
mocràtiques, l’economia global
sense regles i sense control glo-
bal, condueixen inexorablement
cap al darwinisme, s’imposa una
lògica depredadora en què les
grans multinacionals i els grans
grups financers anteposen l’ava-
rícia del resultat del seu compte
de resultats al benestar del con-
junt de la societat.

Un exemple, a la meva mane-
ra de veure, clarificador del de-
tonant de la crisi del sistema fi-
nancer mundial recau en l’espe-
culació sense límits amb pro-
ductes financers vinculats a
l’habitatge, quan el dret d’accés
a aquest és un dret reconegut en
la Declaració universal dels
drets humans. Quantes vegades
hem contemplat, bocabadats,
com una empresa que cotitza en
borsa, amb importants benefi-
cis, anuncia l’acomiadament de
milers de treballadors i treballa-
dores, i automàticament se’n
dispara la cotització?

I a Espanya, com afecta la
crisi?

A Espanya la crisi encara és
més greu. Per què? doncs per
diverses raons: un pes despro-
porcionat del sector immobilia-
ri en el creixement de la nostra
economia. Un sector industrial
amb dificultats per competir en
mercats oberts, molt basat en
l’ús intensiu de mà d’obra bara-
ta i poc qualificada; un sector,
per tant, que aporta poc valor
afegit al procés productiu,
allunyat de la investigació, el
desenvolupament i la innova-
ció. Un sector turístic amb un
pes molt important en el PIB
nacional amb un model basat

en el sol i la platja, en la quanti-
tat i en una xarxa de serveis ho-
telers sense una relació adequa-
da qualitat/preu. El retard
històric en el desenvolupament
d’infraestructures estratègiques
(energètiques, portuàries, aero-
portuàries, ferroviàries) que di-
ficulten la competitivitat de la
nostra economia. Un sector pú-
blic feble amb recursos insufi-
cients per ser el dinamitzador
d’un model econòmic eficient i
sostenible i, per tant, competi-
tiu a mitjà i llarg termini.

Tot això fa que la nostra eco-
nomia sigui més dèbil que la de la
majoria dels països amb els quals
hem de competir en una realitat
de mercats oberts i globals.

Les respostes a la crisi sem-
blen diverses, la patronal i dife-
rents opcions polítiques ens par-
len de la necessària reforma del
mercat de treball, i fins i tot la da-
rrera proposta de la patronal per
al diàleg social abunda de mane-
ra molt clara en els seus postu-
lats. Quina resposta seria la més
idònia per afavorir un trànsit po-
sitiu vers la sortida de la crisi?

És paradoxal, els defensors

d’aquest model que s’ha demos-
trat ineficient, esgotat i social-
ment profundament injust, els
que fa anys i anys que defensen la
privatització de tot el que és pú-
blic, els que proclamaven, sense
ruboritzar-se, que com menys
Estat millor, ara defensen sense
cap pudor que s’injectin tants di-
ners com calgui per reactivar
l’economia. Això sí, sense que res
canviï, sense que es modifiquin
les regles del joc, sense que s’in-
trodueixin mecanismes de regu-
lació, sense que les institucions
tinguin capacitat real per garantir
els interessos generals.

Són els mateixos que han fet
tot el possible perquè el model
fiscal sigui el menys progressiu
possible, els que han apostat per
un sector públic feble sense ca-
pacitat per tenir el paper de re-
distribuidor de la riquesa que li
correspon, per complir la seva
obligació com a garant dels
drets de ciutadania constitucio-
nalment garantits.

El mercat de treball espanyol
té quatre grans xacres que el fan
econòmicament ineficient i so-
cialment molt injust. Són les al-
tes taxes d’atur, les altes taxes de

temporalitat, molta ocupació
basada en salaris baixos i pèssi-
mes condicions de treball, i un
model de negociació col·lectiva
construït “pegat a pegat”, que
en molts casos no es correspon
amb la realitat productiva, que
encara avui no garanteix per a
centenars de milers de treballa-
dors i treballadores el dret a una
regulació digna i efectiva.

Aquestes xacres són la conse-
qüència d’aquest model produc-
tiu. Si el creixement econòmic es
fonamenta en sectors basats en
béns i serveis d’escàs valor afegit
(apuntalats en l’ús de mà d’obra
mal pagada, amb males condi-
cions de treball i sense drets); en
activitats econòmiques estacio-
nals que no es mantenen durant
tot l’any; si les administracions,
en lloc d’enfortir un sector públic
modern eficient, al servei de les
necessitats dels ciutadans, apos-
ten per un sector públic feble, in-
suficientment finançat, amb un
model de gestió cimentat en l’ex-
ternalització i en la subcontrac-
tació; el resultat està servit: ocu-
pació temporal, precària, mal
pagada i amb pèssimes condi-
cions de treball.

A això cal afegir una cultura
empresarial molt donada a la
martingala, al frau, a l’incompli-
ment de la llei i els pactes. I una
Inspecció de Treball amb escas-
sos mitjans per complir el paper
que legalment li correspon de
persecució del frau, i en molts
casos amb una direcció política
que no s’hi posa de ple. 

Què n’opines del planteja-
ment de la patronal quant als
contractes i  els acomiada-
ments?

José Luis Moure
SECRETARI GENERAL 
DE LA FSC DE CATALUNYA

dinamització econòmica: es
crea ocupació, i es posen les
bases d'una economia més sò-
lida per fer front als reptes de la
crisi, amb més coneixement,
amb més capacitat de recerca,
amb major prevenció de la sa-
lut, i amb major facilitat per a
la incorporació al mercat de
treball de les dones.

Contra la congelació 
de plantilles i salaris 

en el sector públic

Així mateix, considerem que
les declaracions fetes des d'al-
gun sector econòmic o polític
reclamant reducció de la despe-
sa pública, congelant plantilles
o els sous dels funcionaris, estan
totalment fora de lloc. Les plan-
tilles no poden congelar-se, ja
que això comportaria un empit-
jorament de la qualitat dels ser-
veis públics, ja de per si infrado-
tats. I les retribucions s’acorden
a la mesa de negociació a partir
del compromís de manteniment
del poder adquisitiu. 

En síntesi, CCOO ens oposem
a les propostes dels qui recla-
men congelar plantilles i sous
del sector públic, ja que ens fa
allunyar-nos del procés de con-
vergència amb Europa que es va
iniciar els anys 80 i del qual en-
cara estem molt lluny (menys
del 9% de població activa en el
sector públic a Catalunya da-
vant el 16% a la UE). 

En aquest context, la Federa-
ció de Serveis a la Ciutadania de
CCOO va organitzar el passat
dia 6 de juliol una xerrada, amb
el professor Vicenç Navarro,
amb el títol “El paper de les ad-
ministracions públiques en un
context de crisi”, el qual va refle-
xionar sobre el paper de les ad-
ministracions, les opcions de
sortida de la crisi, la defensa dels
serveis públics com a instru-
ments per a la creació d’ocupa-
ció i de garantia del poder ad-
quisitiu en la línia del que CCOO
hem defensat, i també va des-
granar el contingut del seu arti-
cle “¿Demasiados funciona-
rios?” publicat a Público en data
25 de juny i que ha estat repro-
duït per Tribuna. 

CCOO mantindrà aquest po-
sicionament tant a escala estatal
com en la necessària negociació
amb la Generalitat de Catalun-
ya, a qui a més li plantejarem la
necessitat d’abordar amb serie-
tat i rigor l’elaboració d’una llei
integral de la funció pública ca-
talana, exigint així mateix el
compliment dels acords ante-
riors pel que fa al manteniment
del poder adquisitiu dels treba-
lladors públics, i per suposat la
retirada de l’acord de govern so-
bre el dimensionament de plan-
tilles, atès que està en total i ab-
soluta contradicció amb les ne-
cessitats actuals de crear ocupa-
ció en el sector públic com a
motor per la dinamització de
l’economia del nostre país.

Per parlar de la crisi, de l’afectació als sectors
que formen part de la FSC, de les propostes pa-
tronals, de la posició de CCOO i de moltes al-
tres coses, parlem amb José Luis Moure, secre-
tari general de la FSC de Catalunya.

El mercat sense regles, sense regulació, 

sense la primacia dels interessos generals

expressats a través de les institucions 

democràtiques, l’economia global sense 

regles i sense control global condueixen 

inexorablement cap al darwinisme

José Luis Moure.
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Les propostes de la pa-
tronal no són noves, és el discurs
de sempre, aquesta vegada amb
una novetat, embolicat en paper
de regal per intentar dissimular.
Volen centrar l’atenció en la caixa
que conté el regal perquè l’opinió
pública s’oblidi del regal en si.

Simplificant, el seu planteja-
ment en relació amb l’acomia-
dament és senzill i clar: com que
hi ha un mercat de treball dual
(treballadors/es amb contracte
indefinit i dret a indemnització i
treballadors/es amb contracte
temporal sense dret a indemnit-
zació) i això és injust, cal solu-
cionar-ho; como ho solucionen?
Fàcil; creant un nou contracte i
eliminant els temporals, perquè
quedi bonic. Diem que és fix in-
definit, amb alguns matisos se-
gons ells “sense importància”: et
puc acomiadar quan vulgui,
sense dret a què puguis recla-
mar davant la Inspecció de Tre-
ball o els tribunals de justícia i
amb una indemnització míni-
ma. Ah, me n’oblidava, i per fer-
nos encara més iguals pretenen
eliminar els controls adminis-
tratius i judicials als ERO. Tenen
una cara dura impressionant.

Quines fórmules proposa
CCOO per sortir de la crisi?

La solució no té a veure ni
amb l’acomiadament més barat
ni amb més modalitats de con-
tractació temporal, ni de refor-
mes laborals que retallin drets. 

Si volem crear ocupació, i que
sigui de qualitat, amb salaris i
condicions de treball dignes, hem
de pensar quines polítiques són
necessàries per transitar cap a un
nou model productiu, ancorat en
sectors d’activitat que generin
més valor afegit, econòmica, so-
cial i energèticament més efi-
cients i sostenibles. Hauríem de
redefinir el paper del sector pú-
blic, fer que tingui el paper de di-
namitzador que l’economia real
necessita. Un sector públic sufi-
cientment dimensionament,
amb mitjans i recursos, per donar
resposta a les demandes socials,
tant les de sempre com les noves. 

Necessitem que les adminis-
tracions destinin recursos sufi-
cients, que la despesa en políti-
ques socials sigui equiparable al
que destinen, per exemple, els
quinze països de la zona euro.

Des del sindicat plantegem
un gran acord social per l’eco-
nomia i l’ocupació. Un acord
que impliqui sindicats, Admi-
nistració (estatal, autonòmica i
local) i empresaris. Un acord
que permeti que el conjunt de la
societat remi en el mateix sentit,
que faci possible aquest canvi
de teixit productiu que permeti
a mitjà termini un model econò-
mic i social eficient, competitiu,
sostenible i socialment més just.

Alhora, s’han d’establir els
compromisos i els recursos ne-
cessaris per teixir les xarxes de
protecció necessàries, que ga-
ranteixin les presentacions so-
cials suficients per a les perso-
nes que viuen el drama de l’atur.

Són imprescindibles a curt
termini polítiques econòmiques
en la direcció i amb la intensitat
necessària, que facilitin el fi-
nançament de les empreses i re-
activin el consum.

Sembla que les receptes eu-
ropees, en general, no coinci-
deixen amb les del país bressol
del capitalisme, que és EUA. Es-
tem més propers ara d’Obama
que de la vella Europa?

Jo crec que, en general, i pel
que fa a la crisi del sistema fi-
nancer, les polítiques dels go-
verns han estat molt semblants:
injectar grans quantitats de di-
ners públics per evitar la fallida
del sistema bancari.

Després es poden distingir
diferents intensitats referents a
l’establiment de noves normes
que regulin l’activitat financera.
Referent a l’actuació dels bancs
centrals en relació amb els tipus
d’interès, les actuacions són si-
milars.

El model social europeu es
basa en l’existència de l’Estat del
benestar, evidentment en molts
casos encara molt insuficient,
enfront del model anglosaxó,
amb uns fonaments molt més
ultraliberals.

No és casual que un dels
grans reptes del mandat Obama
sigui una espècie d’assegurança
mèdica pública que incorpori 50
milions de ciutadans al dret a la
sanitat, a ser atesos quan esti-
guin malalts. I fixeu-vos en els
obstacles que hi troba. 

Jo crec que el canvi que aporta
Obama, en l’àmbit internacional,
és l’abandó d’una política basa-
da en el “matonisme unilateralis-
ta”, cap a una política més sus-
tentada en la recerca de la col·la-
boració internacional, el que
anomenen “multilateralisme”,
tant en política internacional
com a donar resposta coordina-
da a la crisi econòmica.

En l’intern, i en relació amb
les llibertats i els drets civils,
sembla evident que Obama su-
posa un punt i a part. Trenca
amb una terrible etapa caracte-
ritzada pel domini de l’extrema
dreta ultrarreligiosa. 

De moment, tot i tenir en al-
gunes qüestions una certa te-
biesa i ambivalència, el Govern
socialista s’ha mantingut ferm
davant l’ofensiva ultraliberal
de la patronal. És que realment
tenim un Govern pancartista i
sindicalista com va arribar a dir
la senyora Aguirre?

Cal reconèixer que és la pri-
mera vegada en la història de-
mocràtica d’Espanya que, da-
vant d’una situació de crisi
econòmica, el Govern no plan-
teja com a solució de tots els
mals la retallada de drets so-
cials, o la reforma del mercat de
treball per facilitar l’abarati-
ment de l’acomiadament.

Hi ha opinions per a tots els
gustos: els que opinen que
aquesta posició neix del conven-
ciment ideològic, els que diuen
que és una posició oportunista i
que no cal fiar-se’n, els que plan-
tegen que el Govern no pot fer al-
tra cosa a conseqüència de
l’aritmètica parlamentària i les
seves possibles aliances. Jo crec
que hi ha una mica de tot. En
qualsevol cas, el sindicat ja fa
molts anys que jutja els governs
pel que fan i no pel que diuen
que són o que representen.

Com diuen, fets, i no parau-
les. I qualsevol intent de repetir
experiències passades tindrà
una resposta contundent per
part nostra. 

Nosaltres som durs en la crí-
tica a la política econòmica del
Govern, a la seva lentitud de res-
posta, a la improvisació perma-
nent, a la poca capacitat de bus-
car consensos amplis. 

Hem dit repetidament que la

política fiscal del Govern Zapate-
ro és pur continuisme de la feta
pels governs del PP. Que la “polí-
tica de xecs” és un error, que mal-
gasta recursos públics, no és so-
lidària, ja que tracta igual a rics i
pobres, no compleix la finalitat
social que pretén i afavoreix el
negoci privat amb diners de tots,
en lloc d’enfortir serveis públics
que afavoreixin la universalitat en
l’exercici dels drets.

Continuem exigint del Go-
vern un procés de negociació
seriós, rigorós, en la concertació
social, en lloc de tanta gestuali-
tat pensada només en clau me-
diàtica no serveix de res i que no
resol cap problema. 

Quant a la senyora Aguirre,
ha fet gala del que representa,
de la seva condició d’exponent
significatiu de la dreta dura de
tota la vida, de portaveu dels
sectors econòmics i empresa-
rials més retrògrads. També ha
demostrat la seva poca qualitat
democràtica, intentant desqua-
lificar el paper essencial que té
el sindicalisme en una societat
plenament democràtica. Ha de-
mostrat el profund menyspreu
que sent cap als interessos que
representem, els dels treballa-
dors i les treballadores.

La crisi colpeja en àmbits
com mitjans de comunicació i
indústries del paper, dos dels
sectors que aplega la FSC. Com
veus aquests dos àmbits en cri-
si i com preveus el futur imme-
diat de la resta dels sectors de la
Federació? 

En el sector dels mitjans de co-
municació la crisi és intensa, mai

en la història del sector hi havia
hagut tanta destrucció d’ocupa-
ció en tan poc temps. La crisi
econòmica ha suposat una dis-
minució brutal dels ingressos pu-
blicitaris en un sector que ja vivia
una profunda crisi a conseqüèn-
cia de causes pròpies: les noves
tecnologies han propiciat una re-
volució en el mercat audiovisual
i, a més, és un sector que cada ve-
gada més ha tingut més concen-
tració empresarial en grans grups
i, alhora, amb una gestió cada ve-
gada més atomitzada. La digita-
lització permet incrementar ex-
ponencialment l’oferta teòrica,
mentre que la demanda no creix.
I també el fenomen de la premsa
gratuïta, que ha tingut conse-
qüències evidents per a les em-
preses de diaris. 

Tot això posa en perill l’ocu-
pació i afavoreix la precarització
de la professió, afecta la quali-
tat, la pluralitat i la independèn-
cia dels professionals. Són mit-
jans la propietat dels quals està
més preocupada pel negoci que
pel paper social que han de te-
nir. No oblidem que estem da-
vant d’empreses que fan negoci
amb quelcom tan important
com el dret que té la societat a
l’existència d’uns mitjans de co-
municació plurals, indepen-
dents i veraços. L’evolució del
sector vindrà, en part, per la re-
activació del consum i, per tant,
per un increment d’inversió de
les empreses en publicitat. 

En el sector del paper estem
davant d’una situació que a la
pràctica és d’oligopoli, en la
qual un nombre reduït de multi-
nacionals controlen el mercat
mundial. Això dificulta enorme-
ment la supervivència d’empre-
ses de capital familiar (que estan
desapareixent). El que fan és
ajustar la seva capacitat de pro-
ducció a la demanda en un sec-
tor que tenia una certa sobreca-
pacitat de producció. 

Quant a la indústria gràfica,
no sé si la pregunta és com l’afec-
ta la crisi o si ha deixat mai d’es-
tar en crisi. Tenim un seriós pro-
blema d’interlocució amb una
patronal antiga, envellida, poc
flexible i poc donada al diàleg.

És un sector amb un tipus
d’empreses que requereix molta
i contínua inversió en maquinà-
ria per poder competir. Com a
conseqüència de la renovació
dels parcs de maquinària, la ca-
pacitat productiva ha crescut
molt més que la demanda. Les
petites i mitjanes empreses, que
no disposen de capacitat per re-
novar-se al ritme de les grans,
intenten mantenir-se en el mer-
cat segons el preu de venda. I ai-
xí tornem a començar. És neces-
sari un procés de reestructura-
ció ordenat del sector que afa-
voreixi la internacionalització
de les empreses i que en dismi-
nueixi l’atomització.

Les administracions, espe-
cialment les corporacions lo-
cals, pateixen greus problemes
de finançament. Les res-

Les propostes de la patronal no són noves, és

el discurs de sempre, aquesta vegada amb

una novetat, embolicat en paper de regal, per

intentar dissimular. Volen centrar l’atenció

en la capsa que conté el regal perquè l’opinió

pública s’oblidi del regal en si

José Luis Moure.
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postes a aquest greu pro-
blema han generat situacions
com la de l’Ajuntament de Ro-
da de Berà, que es planteja pre-
sentar un ERO. Què podem es-
perar? Creus que es repetiran
situacions com la de Roda de
Berà? 

Alguna prèvia, el finançament
local és una assignatura pendent
de la Transició. Els ajuntaments
han assumit un conjunt de ser-
veis i prestacions socials, molt
importants per al conjunt de la
societat, que no són de la seva
competència, davant la deixade-
sa històrica de la resta de les ad-
ministracions. Els ajuntaments
han estat la peça clau per garantir
la cohesió social i l’atenció de
sectors socials en exclusió o risc
d’exclusió. Sobre ells ha caigut la
responsabilitat de donar resposta
concreta, immediata, a les de-
mandes d’integració social dels
immigrants. Tot això ho han fet
sense que l’Estat ni les comuni-
tats autònomes, que majoritària-
ment tenien la responsabilitat
política sobre aquests temes, se
n’hagin ocupat, ni hagin aportat
als ajuntaments els recursos que
necessitaven. (?)

Roda de Berà és la punta de
l’iceberg. Les corporacions lo-
cals, els seus responsables polí-
tics, en lloc de situar el debat
polític de fons sobre el finança-
ment s’han dedicat, especial-
ment durant l’última dècada, a
apujar-se i a alimentar la bom-
bolla especulativa immobiliària,
la qual els ha proporcionat im-
portants ingressos per a les se-
ves arques. Han incrementat el
capítol de despeses en la matei-
xa proporció, o més, que els in-
gressos; unes vegades per donar
resposta a les demandes socials

i d’altres creant estructures in-
necessàries. Sempre sense pre-
veure que algun dia la bombolla
rebentaria. 

O hi ha una nova llei de fi-
nançament de les corporacions
locals ja, o la majoria dels ajun-
taments d’aquest país estan
abocats al col·lapse en uns me-
sos. Les conseqüències seran
gravíssimes per als ciutadans re-
ceptors, especialment per als
més necessitats, dels serveis que
proporcionen els ajuntaments i
per als seus treballadors. Estem
davant d’una bomba de rellot-
geria posada en la línia de flota-
ció de la cohesió social.

El primer que ha de fer la classe
política municipal és predicar
amb l’exemple. L’austeritat co-
mença pel seu propi comporta-
ment i no pel salari i l’ocupació
dels seus treballadors i treballado-
res. La negociació és l’únic espai
que es pot preveure per la nostra
banda; no permetrem decisions
unilaterals dels equips de govern
que posin en dubte l’ocupació, el
salari i les condicions de treball
dels empleats públics; si per a això
és necessària la mobilització hi
haurà mobilització. No passarem
pel tub del que és fàcil, reduir
l’ocupació. Abans caldrà parlar
dels serveis externalitzats, de les
activitats subcontractades, etc. 

A la Generalitat de Catalun-
ya el problema no és exacta-
ment el mateix però la respos-
ta governamental també ha es-
tat controlar la despesa fent
pagar la situació als treballa-
dors i les treballadores. A això
cal afegir una proposta de re-
forma legislativa de la funció
pública que deixa obert el ca-
mí, en alguns apartats del seu
redactat, vers la privatització
de serveis. Tot plegat, sembla
que el que s’està fent és dete-
riorar els serveis públics i les
condicions laborals dels treba-
lladors públics? 

En política econòmica, em
remeto a les recents declara-
cions del conseller Castells, que
no són precisament un exemple
de progressisme. Desgraciada-
ment, al Govern de la Generali-
tat de vegades sobren renyines i
manca fermesa i iniciativa per
abordar els problemes reals de
la nostra societat.

No es pot proclamar com un
Govern progressista al matí i a la
tarda reduir la despesa social i
l’ocupació pública, i a la nit anar
a dormir com si res, en un mo-
ment en què el que més convé
per reactivar l’economia i aten-
dre les persones que pateixen
els efectes de la crisi és intensifi-
car les polítiques públiques. 

Crec que el Govern no té ben
afinat l’instrument de la concer-
tació social; les conselleries
d’Ensenyament i de Governació
hi ha vegades que desafinen
tant que danyen l’oïda.  

Hi ha l’anunci del conseller
Ausàs sobre la reforma legislati-
va de la funció pública, sense
encomanar-se a ningú. En lloc
de convocar les meses de nego-
ciació pertinents, es dedica a
convocar rodes de premsa, i en
lloc de fer propostes de negocia-
ció, es dedica a fer comunicats
de premsa.

Nosaltres plantegem la ne-
cessitat de modernitzar la fun-
ció pública mitjançant la nego-
ciació d’una Llei integral de la
funció pública catalana i el de-
senvolupament de l’Estatut bà-
sic de l’empleat públic. O els
empleats públics són un subjec-
te actiu decisiu en la seva mo-
dernització o aquesta no serà
possible, si per modernització
s’entén més i millor gestió pú-
blica i més eficient.

L’any 2010 cal renovar els
acords. Nosaltres anem a tenir
una posició responsable, cons-
cients de com és la situació
econòmica i social, però que que-
di clar: això pot ser, ha de ser, ple-
nament compatible amb el man-
teniment del poder adquisitiu

dels salaris, la reducció de la pre-
carietat de l’ocupació públic, la
creació d’allò necessari per garan-
tir la qualitat dels serveis públics i
el desenvolupament de l’EBEP. 

Vist l’anàlisi que has realit-
zat, com valores el futur imme-
diat, i especialment quin és el
paper que ha de tenir el sindi-
calisme de classe i nacional que
representa CCOO i en concret
la FSC? 

Jo crec que el nostre paper, el
del sindicalisme de classe, és es-
sencial. Nosaltres representem
interessos concrets, els de tots,
insisteixo tots, els treballadors i
les treballadores, els que tenen
ocupació i el que estan aturats.
Sense nosaltres no hi ha contra-
poders, i sense contrapoders no
hi ha possibilitat de posar límit
als que defensen interessos dis-
tints dels nostres (els empresa-
ris, les administracions).

Si això és així sempre, en mo-
ments de crisi encara n’és més.
Seguirem treballant, amb pro-
postes i mobilitzacions, per la
consecució d’un gran acord per
l’ocupació que reorienti el mo-
del productiu, que combati
l’atur i la precarietat, que millori
les prestacions socials i els ser-
veis públics com a garantia de
cohesió social. 

Continuarem sector a sector,
empresa a empresa, consolidant
la nostra presència, incremen-
tant la nostra capacitat de repre-
sentació i, per tant, de negociació
i mobilització en la defensa de
l’ocupació, el salari, les condi-
cions de treball, la salut, les políti-
ques d’igualtat i de conciliació.

Com sempre, estarem amb la
gent al centre de treball passi el
que passi.  

Els reptes de la sostenibilitat de l’Estat del benestar
Rosa Sans

“L’Estat del benestar és l’objec-
tiu de l’economia”, va dir Vi-
cenç Navarro en el debat que
va tenir lloc després de la xe-
rrada que el catedràtic de Cièn-
cies Polítiques i Socials de la
Universitat Pompeu Fabra va
oferir en el primer esmorzar
sindical de la Federació de Ser-
veis a la Ciutadania.

És tota una declaració de
principis. Vicenç Navarro ens va
desgranar en la seva xerrada el
conjunt d’intervencions públi-
ques que actuen per millorar les
condicions de vida dels ciuta-
dans. L’Estat té responsabilitat
sobre les transferències socials
d’un grup a un altre, com són les
pensions; sobre els serveis pú-
blics, com la sanitat, l’educació,
els serveis a les famílies, els ser-
veis socials, l’habitatge..., sobre
el desenvolupament de norma-
tives i sancions per protegir el
ciutadà en tots els seus vessants
com a ciutadà, treballador, con-

sumidor; sobre el desenvolupa-
ment de les condicions necessà-
ries per crear ocupació i sobre la
reducció de les desigualtats so-
cials.

Si agafem qualsevol dels ín-
dexs existents per mesurar el
grau de desenvolupament de
l’Estat del benestar, les xifres
ens mostren que aquest està
poc desenvolupat a Catalunya,
fins i tot menys que a Espanya.

El retard social d’Espanya és
present en tots els components
de l’Estat del benestar: sanitat,
educació, habitatge social, esco-
les bressol, serveis a les perso-
nes dependents, pensions no
contributives i serveis socials.
Aquest retard no es deu a l’ac-
tual crisi ni tan sols al fet que si-
guem pobres. En realitat, el PIB
per càpita d’Espanya és el 94%
de la mitjana de la UE-15. En
canvi, la despesa pública social
per habitant és solament el 74%
de la mitjana de la UE-15. Es-
panya es gasta en el seu Estat
del benestar 74.000 milions
d’euros menys del que li corres-

pondria pel seu nivell de desen-
volupament econòmic. 

Segons Vicenç Navarro,
aquest gran retard, a més de
l’herència històrica del fran-
quisme, té a veure amb la man-
ca de voluntat política dels suc-
cessius governs per augmentar
els ingressos de l’Estat i per in-
crementar substancialment la
despesa pública social per tal de
convergir amb els països de la
UE-15, i per això Espanya conti-
nua estant a la cua de la despesa
pública social per habitant. Per
això les forces conservadores te-
nen una excessiva influència en
les institucions polítiques es-
panyoles i, en moments de crisi
com l’actual, intenten debilitar
la classe treballadora amb pro-
postes de reforma del mercat de
treball i d’atac a la Seguretat So-
cial. 

Vicenç Navarro reitera que
quan hi ha crisi és quan s’ha de
fer despesa pública per crear
ocupació. Les propostes són
ben clares: una més gran inver-
sió pública tant en recursos

humans com en infraestructu-
res, el creixement dels salaris
per estimular la demanda amb
un reforçament dels sindicats,
regular la banca, augmentar el
dèficit públic, augmentar els
impostos i reduir el frau fiscal.

El catedràtic ens va parlar
clar i ens va fer palesa la seva vo-

luntat a intervenir en la creació
d’opinió que permeti trencar
amb el pensament únic conser-
vador imperant. Per això us re-
meto al seu web www.vnava-
rro.org, on trobareu molts ele-
ments de reflexió sobre el paper
de les administracions públi-
ques en un context de crisi.

Vicenç Navarro.

Continuem treballant amb propostes i mobilitzacions per 

a la consecució d’un gran acord per a l’ocupació que reorienti el

model productiu, que combati l’atur i la precarietat, que millori les

prestacions socials i els serveis públics com a garantia 

de cohesió social 
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Guillem Sabaté
Àrea d’acció sindical

L’Acord de govern de la Genera-
litat de 23 de juny d’enguany,
anomenat d’optimització de
plantilles en l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, és
la continuació d’un paquet de
mesures que comporta, no no-
més la congelació d’una part de
la plantilla de la Generalitat, si-
nó que, a més, és una retallada
de part de les places de la RLT
(estructurals, dotades i vacants).

Aquest acord també està com-
portant el cessament d’una part
del personal de la Generalitat (in-
terins de reforç i personal laboral
subjecte a contractes laborals
temporals), és a dir, aquells llocs
de treball que no estan inclosos
dins la relació de llocs de treball.

A l’Administració de la Gene-
ralitat, els plats trencats de la
crisi els pagaran, en major part,
els treballadors i les treballado-
res que tenen un nomenament
de personal interí i el personal
laboral amb contractes tempo-
rals, la qual cosa comportarà un
empitjorament del servei públic
a la ciutadania i el manteniment
d’una alta taxa de precarietat. 

També està suposant el ces-
sament i la no-recol·locació del
personal interí, desplaçat per
concursos de trasllats o concur-
sos oposició.

Explicació i interpretació 
de l’acord

Reducció de places estructurals

• ÀMBIT
Els departaments i llurs enti-

tats autònomes administratives,
ICS, ICASS i Servei Català de la
Salut.

• TIPUS DE LLOCS DE TREBALL
Tant de personal funcionari

com laboral.

• DESENVOLUPAMENT DE LA
MESURA

Abans del 6 de juliol de 2009:
Amortització del 96% de les

places vacants dotades pressu-

postàriament en el moment de
l’aprovació de l’acord (23 de juny.

Abans del 31 de desembre de
2009:

Reduir un nombre de places
resultat d’aplicar la fórmula se-
güent:

3 x (nombre de places va-
cants pressupostades el
1.01.09 + nombre de places
de llocs estructurals pressu-
post el 2009 pendents d’auto-
rització de dimensiona-
ment*) / 100 = Nombre total
de llocs per amortitzar 

* Són expedients d’incre-
ment de plantilla incorpo-
rats inicialment al pressu-
post però pendents d’auto-
rització definitiva pel De-
partament d’Economia i la
Secretaria de la Funció Pú-
blica en la data d’aprovació
de l’acord.

• SITUACIÓ DE MANCA 
DE PLACES VACANTS

Si els departaments o les en-
titats autònomes no disposen de
vacants pressupostades, cada
vacant produïda serà reduïda
automàticament.

• EXTENSIÓ I EFECTES 
DE REDUCCIÓ

Pel que fa al pressupost de

2010, es consolida la pèrdua de
places reduïdes amortitzades
el 2009 (d’aquesta forma s’in-
verteix la tendència seguida
fins ara per cada pressupost de
la Generalitat, que consolida-
ven els increments de pressu-
post/nombre de places pressu-
postades de l’exercici anterior;
ara s’ inicia una tendència
contrària).

• ÀMBITS EXCEPCIONATS
D’AQUESTES 
REDUCCIONS

– Personal docent no univer-
sitari i personal de suport
dels centres d’educació re-
glada

– Mossos d’Esquadra (IR)
– Bombers (IRP)
– Personal de l’àmbit d’exe-

cució penal (JUS)
– Personal d’administració de

justícia (JUS)
– Agents rurals (MAH)
– Personal d’institucions sa-

nitàries (SLT)
– Personal assistencial dels

centres propis de l’ICASS
– Personal en centres d’aten-

ció a la infància i discapaci-
tat (ASC)

– Personal d’equipaments cí-
vics i oficines d’acció ciuta-
dana (GAP)

• PROCEDIMENT 
DE TRAMITACIÓ

Els departaments han de tra-
metre la relació de vacants pres-
supostades, tant del mateix De-
partament, com de les entitats
autònomes administratives que
en depenguin, abans de l’1 de
juliol, i la Direcció General de
Funció Pública ha de resoldre
abans del 6 de juliol, entre les
quals ha d’elegir les que han de
ser objecte de reducció, i comu-
nicar tot seguit el resultat al De-
partament d’Economia.

• El 40% d’estalvi generat 
amb la reducció de places
s’ha de dedicar a la 
tecnificació de plantilles 
(una idea final de la 
S. de la Funció Pública)

Segons la Direcció General de
la Funció Pública, “tecnificar
plantilles” vol dir substituir llocs
de treball de personal subaltern,
auxiliar administratiu, per per-
sonal del Cos Superior i del Cos
de Gestió. 

Una mesura classista i ab-
surda, i que va contra el princi-
pi d’eficiència, tan proclamat i
beneït  en el  preàmbul de
l’acord.

Ningú no sap ni com ni quan
es farà aquesta tecnificació.

• Limitació d’increment 
d’estructures

Si un departament o una en-
titat autònoma vol incrementar
el nombre i el rang dels alts cà-
rrecs, òrgans actius, àrees fun-
cionals i unitats laborals, per in-
crementar-los s’han de com-
pensar amb decrement d’altres
estructures orgàniques.

• Prohibició d’expedients de 
dimensionament, de variació
de plantilles i contractació de
personal per a l’execució de
programes temporals

No es poden iniciar expe-
dients d’increment de plantilla
(expedients de dimensiona-
ment), ni de conversió de places
d’interinatge de reforç o per
acumulació o excés de tasques,
en places estructurals (expe-
dients de variació de plantilles).

Si es vol contractar personal
per a l’execució de programes
(fins ara amb interins de reforç),
s’ha de fer amb places estructu-
rals vacants, i si no n’hi ha, no es
poden dur a terme els progra-
mes).

• Afectació a la resta d’ens ins-
trumentals de la Generalitat

Pel que fa a les entitats autò-
nomes de caràcter comercial i
financer, entitats públiques
subjectes a dret privat, societats
mercantils, consorcis i funda-
cions participades majoritària-
ment per la Generalitat, no s’ha
de reduir cap tipus de plaça es-
tructural i no estructural, sim-
plement no es poden incremen-
tar plantilles.

No obstant això, entre els ins-
trumentals adscrits al departa-
ment (allò que se’n diu agrupa-
ció departamental) es permet
l’increment de plantilla si
aquest es compensa amb el de-
crement de la plantilla d’un al-
tre ens de la mateixa agrupació. 

PROPOSTA DE MESURES
PER A UNA VERITABLE DIS-

MINUCIÓ DEL DÈFICIT
PÚBLIC DE LA GENERALITAT

1. Des del Sector Generalitat
de CCOO, volem ser soli-

A la Generalitat de Catalunya el dèficit pressupostari
sempre el paguem els empleats i les empleades públics

Concentració de CCOO davant el Palau de la Generalitat.
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daris amb el Govern de la
Generalitat, i li proposem una
llista de mesures que sí que su-
posen una disminució real i
molt important de despesa pú-
blica: 

2. Reducció/eliminació de les
ambaixades que el Departament
de Vicepresidència ha creat a
l’exterior. Supressió dels llocs de
treball d’alts càrrecs que hi ha
en aquestes ambaixades (inclo-
sa la del germà del Sr. Carod, a
París). 

3. Enviar per correu electrò-
nic la “revista” de desinforma-
ció i propaganda política –el
“Funció Publicació”–, que edi-
ta el Departament de Governa-
ció. 

4. Convertir tots els llocs de
treball amb horari de dedicació
i retribucions especials (D) en
llocs de treball d’horari nor-
mal. 

5. Reducció del nombre de
departaments de la Generali-
tat, amb una simplificació de
l’estructura d’alts càrrecs, per-
sonal eventual i llocs de suport
i reducció del nombre d’asses-
sors/es, sense excepció.

6. Reduir i limitar la possibi-
l itat  que tenen els  departa-
ments de demanar in-
formes/estudis externs, i que
l’elaboració d’aquests treballs
sigui assumida pels treballa-
dors de la Generalitat de Cata-
lunya. 

7. Eliminació dels contractes
amb empreses de serveis que re-
alitzin treballs que poden ser as-
sumits pels mateixos treballa-
dors de la Generalitat. 

8. Reducció del nombre d’ho-
res extres a les estrictament in-
dispensables per garantir el ser-
vei públic i d’atenció directa.
Fer públic les persones que les
realitzen, així com les quantitats
rebudes. 

9. Reducció del nombre d’or-
ganismes autònoms, agències i
empreses públics de què dispo-
sa la Generalitat de Catalunya;
molts d’aquests organismes es
podrien integrar en l’estructura
administrativa dels departa-
ments de la Generalitat i altres
es podrien fusionar per reduir la
despesa pública. 

9. Perseguir el frau fiscal i mi-
llorar la gestió en la recaptació i
la inspecció de l’Agència Tri-
butària de Catalunya. 

10.  Reducció del  nombre
d’alts càrrecs, per exemple to-
tes les secretaries sectorials
que anteriorment eren direc-
cions generals i que han dupli-
cat el comandament. Eliminar
les “gratificacions extraordinà-
ries” per acord de Govern, a
determinats càrrecs. Cessar la
secretària sectorial de Funció
Pública,  la  Sra.  Teresa Ara-
gonès, i la directora general de
la Funció Pública, la Sra. Leo-
nor Alonso i el seu equip, per
INCOMPETENTS, i per ser els
principals culpables de la mala
gestió de personal i la desmoti-
vació dels empleats i les emple-
ades de la Generalitat.

En el Manual d’acollida per al
personal al servei de la Generali-
tat de Catalunya podem trobar
els diferents tipus de col·lectius a
què és pot pertànyer, determinat
per la naturalesa jurídica de la re-
lació que el vincula a l’Adminis-
tració, i en conseqüència, el dife-
rent marc jurídic regulador de
cada col·lectiu de personal.

D’aquesta manera, es classi-
fica en: 

• Personal funcionari
• Personal eventual
• Personal interí
• Personal laboral
I ens explica que el Personal

eventual: Està format per les per-
sones que, en virtut de lliure no-
menament del president o dels
consellers o conselleres i en règim
no permanent, ocupa llocs de tre-
ball considerats de confiança o
assessorament no reservats a per-
sonal funcionari i, figura amb
aquest caràcter a la corresponent
relació de llocs de treball.

En aquests moments i, se-
gons dades obtingudes al web
del departament de Governació
i Administracions Públiques,
aquesta es la distribució
d’aquest personal:

A nivell econòmic, si tenim

en compte el pressupost de
l’any 2009 per al personal even-
tual de la Generalitat, tenim les
següents xifres:

i/o laboral que pugui fer les se-
ves tasques?

• Amb aquest pressupost, no
es podrien millorar alguns
serveis públics mal atesos?

Les respostes estan en la defi-
nició de personal eventual:

• Lliure nomenament.
(Col·loco a qui m’interessa)

• Règim no permanent. (És
clar, depèn dels compromi-
sos de cada moment o del
nombre de parents que vo-
lem que visquin bé)

• De confiança. (Ja sabem

que la nostra classe dirigent no
se’n refia del seu personal, que
ha accedit al seu lloc de treball
seguint uns requisits i  unes
proves)

Quan escolteu que tots hem
d’ajudar per sortir de la crisi, pen-
seu en aquestes dades, segura-
ment podríem recordar als polí-
tics que el seu lloc no és perma-
nent, que no sempre tenen la
nostra confiança i que el seu no-
menament pot dependre de no-
saltres, pot ser així es replantegin
algun dia que cal fer.

Quan arribi a les vostres mans
aquesta nova entrega de l’Infor-
matiu del Sector Generalitat de
CCOO, haurem entrat ja a la tar-
dor d’aquest 2009 sinònim de
crisi econòmica greu i d’incre-
ments espectaculars de les xi-
fres d’atur. En moments com
aquest constatem, més que mai,
la necessitat d’uns serveis pú-
blics potents i eficaços, que do-
nin cobertura a les necessitats
dels ciutadans i ciutadanes que,
cada cop més, pateixen les con-
seqüències d’aquest terrabastall
econòmic que ells no han pro-
vocat. Si en moments de bo-
nança, per CCOO són objectius
irrenunciables la millora i uni-
versalització dels serveis públics
i l’enfortiment del nostre encara
minso estat del benestar, quan
van maldades entenem que cal
destinar-hi encara més esforços
i recursos.

Però és precisament ara
quan agafen més força alguns
discursos que ens presenten als
empleats i les empleades públi-
ques (acostumen a parlar de
“funcionaris”) com privilegiats,
fins i tot com elements pernicio-
sos pel desenvolupament
econòmic. Ja n’hi ha prou! A
CCOO estem farts d’aquesta de-
magògia barata que el que pre-
tén és seguir privatitzant allò
que és públic amb l’únic objec-
tiu del benefici econòmic per
uns quants. Perquè tots sabem
que l’argument que privatitzar
millora la gestió i redueix costos

és radicalment fals: la realitat és
que amb les privatitzacions
acostuma a empitjorar la gestió,
es perd capacitat de control per
part de les administracions.... i
uns quants s’omplen les butxa-
ques amb diner públic, que és
diner de tots i totes.

I, mentrestant, què fa el Go-
vern en relació a la gestió de
l’Administració i la millora dels
serveis públics? Doncs a banda
de seguir amb els seus projectes
externalitzadors i incrementar el
nombre d’alts càrrecs i les des-
peses en consultores externes,
ha tingut la brillant, que no no-
vadora, idea de reduir el nombre
de places de la RLT i així anar re-
duint el nombre de treballadors i
treballadores a qui pagar un sa-
lari: contractacions temporals i
interinatges que s’acaben, “re-
forços” que desapareixen... Una
manera pitjor que altres de re-
duir l’índex de precarietat a la
Generalitat. Per cert, a CCOO te-
nim idees més interessants so-
bre la precarietat i com reduir-la.

Està per alguna cosa més el
Govern de la Generalitat? El
camp de la millora i la potencia-
ció dels serveis i l’Administració
Pública no el conreen, sembla
que no vagi amb ells, tot i tenir-
ne direccions generals i encarre-
gar-ne estudis a consultores ex-
ternes. I pel que fa a les treballa-
dores i treballadors que fan fun-
cionar dia a dia l’administració,
tampoc és un tema que interessi
al Govern. Motivar el personal i

millorar les seves condicions de
treball, tampoc no va amb ells.
La manca de voluntat negocia-
dora de l’Administració ja l’hem
denunciat altres vegades i ens
sembla especialment greu en
un govern que s’autoqualifica
de govern d’esquerres. I que
ningú no s’enganyi: d’això en
fem responsable col·lectiva-
ment a tot el Govern, no només
a Funció Pública. 

Encara un afegitó en aquest
quadre de despropòsits per
omissió: seguim reclamant a
Funció Pública, i per tant al Go-
vern de la Generalitat, l’elabora-
ció (prèvia negociació, és clar)
de la llei de la funció pública ca-
talana. I ells es fan els suecs.
Tampoc no va amb ells això. Tan
de bo es fessin “els suecs” en el
tema dels serveis públics: a
CCOO veiem amb bons ulls un
model d’estat del benestar que
s’assembli al suec. Resulta que
aquesta llei de la Funció Pública
catalana ve reclamada tant per

l’EBEP com per l’Estatut d’Auto-
nomia. Sí, per l’Estatut. Aquest
de qui tothom parla, també el
Govern, aquest Estatut que tants
discursos i rius de tinta fa córrer.
Sí, senyores i senyors del Govern
de la Generalitat, també es fa pa-
ís construint i legislant la seva
administració. A CCOO sempre
hem sabut que uns serveis pú-
blics potents, un sector públic
potent, són garantia de cohesió
social. I millorar la cohesió social
també és construir el país.

No volem acabar aquestes
ratlles sense fer un sentit es-
ment a sis companys, treballa-
dors de la Generalitat, servidors
públics, funcionaris. El foc va
llevar la vida a cinc bombers
aquest estiu. El sisè manté la
lluita per salvar-la. Lluita que,
anant bé, serà molt dura i llarga.
CCOO volem manifestar el nos-
tre reconeixement a tots aquells
que arrisquen fins i tot la seva
vida per fer la vida dels demés
més segura.

El Personal eventual de la Generalitat

• Presidència ........................................... 59
• Vicepresidència ............................... 28
• Acció Social i Ciutadania ..... 16
• Agricultura, Alimentació 

i Acció Rural ......................................... 10
• Cultura i Mitjans 

de Comunicació .............................. 12
• Economia i Finances ................. 13
• Educació .................................................. 11
• Governació i Administracions 

Públiques ................................................. 17
• Innovació, Universitats 

i Empresa ................................................ 11
• Interior, Relacions Institucionals

i Participació ........................................ 17
• Justícia ....................................................... 10
• Medi Ambient i Habitatge .... 10
• Política Territorial i Obres 

Públiques ................................................. 13
• Salut ............................................................... 10
• Treball .......................................................... 12
• Total .......................................................... 249

DEPARTAMENT

• Presidència 3.691.375,68 24%  
• Vicepresidència 1.736.695,53 11%  
• Interior i relacions institucionals 1.019.877,31 7%  
• Economia i Finances 819.349,45 5%  
• Governació 1.025.695,04 7%  
• PTOP 876.066,97 6%  
• Justícia 670.323,34 4%  
• Educació 693.643,91 5%
• Cultura 733.312,35 5%  
• Salut 524.443,60 3%  
• Agricultura 623.142,72 4%  
• Treball 679.832,13 5%  
• Innovació Universitats i Empresa 766.206,30 5%  
• Acció Social ciutadana 743.635,09 5%  
• Medi Ambient i habitatge 673.008,28 4%
Total 15.276.607,70 100%

DEPARTAMENT EUROS %

Joan Maria Sentís, Coordinador Sector Generalitat FSC-CCOO

EDITORIAL

Amb aquestes dades tan sols
queda preguntar-se:

• És necessària la totalitat
d’aquest personal?

• No hi personal funcionari
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Agrupació de Bombers
Sector Generalitat

Els bombers som una part petita
del conjunt de treballadors dels
serveis públics, però dissortada-
ment, en algunes ocasions  la
nostra feina  és notòria i arriba  a
totes les portades dels mitjans de
comunicació.  Diem dissortada-
ment, perquè només quan hi han
desgràcies i emergències en les
que actuem, surt a la llum públi-
ca la nostra feina. L’última vega-
da, en l’accident mortal de cinc
bombers aquest estiu a Horta de
Sant Joan.

La nostra feina és molt arris-
cada, però també és molt grati-

ficant. En ocasions arrisquem
la nostra vida per protegir la vi-
da d’altres i els seus béns. Som
un servei públic, ens devem al
ciutadà, i  nosaltres podem
arriscar fins i tot la nostra inte-
gritat per donar el millor  servei
públic.

En un moment en que hi ha
un tens debat sobre les condi-
cions laborals dels treballadors
públics, del seu règim, de reduir
plantilles, dels seus sous, etc.,
sembla que els nostres governs
obliden que un servei públic dig-
ne ha de tenir uns treballadors
amb unes condicions i mitjans
dignes, per oferir el millor servei,
públic, gratuït i universal al con-
junt de la ciutadania. 

Altrament, sempre patirem la
patètica utilització política de la
nostra feina, poques vegades per
millorar les nostres condicions i
el servei púbic que oferim; gaire-
bé sempre som utilitzats per criti-
car al contrari polític per haver fet
o haver deixat de fer, quan la nos-
tra feina és tant tecnificada i
complicada que mai cap polític
podrà comprendre-la.

És també patètic que a dia
d’avui, els nostres mandataris no
hagin desenvolupat la Llei de Ris-
cos Laborals, que va néixer l’any
1995, i que ens va excloure a no-
saltres i a altres serveis públics
amb riscos molt greus. Sí, la Llei
de Riscos Laborals no empara ni
als bombers, ni als policies ni a

altres treballadors públics que
arrisquen la seva vida a la feina.

Els bombers mai descansem.
Sempre estarem al altre costat
per ajudar al ciutadà en qualsevol
circumstància. Tant de bo els
nostres polítics fessin el mateix
servei públic.

Serveixen aquestes línies per
recordar als nostres companys
perduts del Cos de Bombers de la
Generalitat de Catalunya, a les
seves famílies, i al Josep Pallàs,
que encara continua ingressat
l’hospital. Pepe, et volem veure
aviat entre nosaltres.

Bombers: Un servei públic
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Maria José Gómez
Responsable d’Igualtat. 
Sector Generalitat 
FSC-CCOO

Ara fa dos anys i mig es va
aprovar la Llei d’igualtat
efectiva entre homes i do-
nes. Aquesta és una llei que
obliga les empreses de més
de 250 treballadors/es a ela-
borar un pla d’igualtat, per
detectar i eliminar les desi-
gualtats laborals per raó de
sexe. 

Doncs bé, resulta que és
la Generalitat la que ha de
vetllar perquè es compleixi
aquesta llei en totes les em-
preses. En totes, menys, pel
que es veu, a casa pròpia. 

Sí, perquè en aquests dos
anys i mig no hi ha hagut cap
departament (a excepció del
Departament d’Interior) que
hagi elaborat un pla d’igual-
tat. 

Això és una cosa que, per
desgràcia, no ens ve de nou.
Així ha passat amb la Llei de
prevenció de riscos laborals,
i ara sembla que anem pel
mateix camí.

“Llei d’igualtat? Què és
això?”, semblen dir tots a
l’hora, per més increïble que
pugui semblar. Perquè si no,
com s’explica aquesta man-
ca d’interès, aquesta deixa-
desa amb una llei tan impor-
tant com aquesta?

Quan parlem de funció
pública i la seva comissió pa-
ritària d’igualtat, això ja és
un tema a part. “Només”
han dedicat dos anyets a ela-
borar una “Guia de plans
d’igualtat” (encara per aca-
bar), la qual cosa –tenint en
compte que la major part
dels continguts ja estan ela-
borats en una guia editada
per l’Institut Català de les

Dones–, ens dóna una idea
de la magnitud de la tragè-
dia.

El Departament d’Inte-
rior es va posar a fer el pla
d’igualtat tan bon punt es
va aprovar la llei. Aquest és
un Departament complex,
amb col·lectius diversos i
gens fàcils de diagnosticar
per la seva dispersió de cen-
tres, horaris, etc. Tot i així es
va fer una diagnosi, amb la
participació dels represen-
tants dels treballadors i tre-
balladores. Esperem que ara
no quedi en “no res” i es fa-
cin efectives les mesures del
pla, ara.

A CCOO creiem en els
plans d’igualtat i treballem
activament per tal que si-
guin una realitat en totes i
cadascuna de les empreses.
No podem deixar de banda
l’empresa més gran del país,
la Generalitat de Catalunya.
No estem disposats a deixar
que passin més anys, ni per
elaborar una guia ni per a
res més que no sigui posar-
se a fer i implementar els
plans. 

Si el Govern de la Gene-
ralitat no dóna cap im-
portància a les desigualtats
de gènere -sostre de vidre,
formació, conciliació, retri-
bucions, etc.- que hi ha en-
tre els seus empleats i em-
pleades públics, al nostre
entendre, té un problema
greu, ja que li  serà molt
complicat d’explicar perquè
un Govern d’esquerres no
és el primer a sumar-se a la
lluita de la meitat de la po-
blació i de més de la meitat
dels funcionaris i laborals
de la Generalitat per acon-
seguir la igualtat real i efec-
tiva que tant es preconitza
en aquest temps del “políti-
cament correcte”. 

La Generalitat: iguals però menys Àrea de Salut Laboral. 
Sector Generalitat. 
FSC-CCOO

Quina importància dóna la Ge-
neralitat al risc psicosocial que
pateixen els seus treballadors i
treballadores? Doncs, tal com es-
tan les coses, podem dir que no
gaire, tot i que és una de les cau-
ses de més absentisme laboral. Si
no els preocupa la salut de les
persones, al menys haurien de
pensar en el malbaratament de
recursos que suposa no fer una
bona prevenció d’aquest risc.

A trets generals podem dir
que fa 5 anys que es va pactar a
la majoria de departaments
l’aplicació de la metodologia
PSQ CAT-21, per avaluar el risc
psicosocial del personal de l’Ad-
ministració de la Generalitat.
Aquest mètode és el que reco-
mana el Departament de Treball
a la seva Guia per a l’Avaluació
de Riscos.  El que mesura és l’or-
ganització del treball i de quina
manera impacta en la salut dels
treballadors. L’objectiu: aconse-
guir una organització del treball
més justa i democràtica. Potser
perquè el que es mesura és això,
l’organització, és l’avaluació que
més entrebancs s’està trobant.
Entrebancs que, naturalment,
posa la mateixa estructura que
ha d’organitzar millor el treball.

A hores d’ara, una avaluació
que va començar fa cinc anys i
que no hauria de durar més de 6
mesos amb mesures correctores
aplicades, a la majoria de depar-
taments encara no està finalit-
zada. Cinc anys!!! Quin interès hi
ha en deixar morir lentament
l’avaluació del risc psicosocial?
Nosaltres hem patit discussions
amb responsables d’alguns de-
partaments, que ens diuen que
els treballadors i els seus repre-
sentants no tenim cap dret a
consensuar mesures correctores
ja que això és competència de
l’Administració. Quan arribem a
aquest punt tot queda aturat.

El Departament de Justícia fa
5 anys que va pactar l’avaluació
del risc psicosocial amb el mèto-
de PSQ CAT-21. A hores d’ara, al
comitè de presons, encara s’està
treballant amb l’informe preli-
minar. 

La mateixa lentitud la trobem
en el PTOP, ja que fa més de 5
anys que vam acordar aplicar
l’esmentat mètode i encara no
l’han finalitzat. 

Un altre cas estrany és el De-
partament d’Agricultura, que en
lloc de consensuar les mesures
correctores en el grup de treball,
les ha presentat unilateralment
sense tenir en compte l’opinió
dels treballadors i els seus repre-
sentants, cosa que el mètode no
contempla de cap manera.

I no cal que parlem del De-
partament d’Educació que en-
cara no ha començat l’avaluació
del risc psicosocial. Potser és
que no cal... Potser tothom està
gaudint d’una organització del
treball perfecta i que no provoca
cap problema de salut...

Cal dir que hi ha algun depar-
tament que, per causes de rees-
tructuració, com ara Governa-
ció, ha tingut problemes per ti-
rar endavant l’avaluació, però a
hores d’ara ja està reconduït i
segueix el seu curs amb prou di-
ligència i voluntat de fer bé les
coses. 

També cal esmentar el De-
partament de Medi Ambient. Fa
menys d’un any que va co-
mençar l’avaluació i ja l’ha fina-
litzat. Una mostra de feina ben
feta, quan es creu en el projecte i
es tenen ganes de millorar la sa-
lut de les treballadores i treba-
lladors.

CCOO trobem a faltar que,
des de la Subdirecció General de
Prevenció de Riscos Laborals de
Funció Pública, no es faci cap
seguiment ni es marqui un
temps límit per a aquestes ava-
luacions de riscos, i més quan
saben perfectament que no es-
tan funcionant a la majoria de
departaments. 

El risc psicosocial a la Generalitat

Secció Sindical de CCOO 
al Departament Medi 
Ambient i Habitatge. 
Sector Generalitat

Des de la seva creació, el De-
partament de Medi Ambient i
Habitatge (DMAH) ha sofert
un problema estructural, com
és que la majoria dels llocs de
treball del personal tècnic i de
suport administratiu són de
nivells mínims. 

Des de la Secció Sindical
de CCOO al DMAH, hem de-
manat molts cops que el De-
partament es posi a treballar i
a destinar recursos per posar
fi a aquesta situació, que té
com a principal conseqüèn-
cia que molts bons treballa-
dors i treballadores del De-
partament marxin a d’altres
departaments de la Generali-
tat, on els nivells són més alts. 

Especialment greu és
aquesta problemàtica amb el
personal tècnic del Departa-
ment, que molts cops ha de
veure i ha de patir com els tre-
balladors d’altres departa-
ments, per fer una tasca simi-
lar a la que realitzen ells, dis-
posen d’uns nivells més alts. 

L’actual Direcció de Ser-
veis ha assumit aquesta pro-
blemàtica, i ens ha comunicat
que aquest darrer trimestre
del 2009 iniciarà els tràmits
davant Funció Pública per tal
de reclassificar els llocs amb
nivells més baixos del perso-
nal tècnic i de suport admi-
nistratiu. 

Des de CCOO, farem un
seguiment i vetllarem per tal
que aquestes reclassifica-
cions es realitzin amb crite-
ris d’objectivitat i millora del
servei públic. 

Esperem que aquest cop
el DMAH deixi de ser l’últim
de la cua dels departaments
de la Generalitat. 

Nivells mínims al 
Departament de Medi
Ambient i Habitatge



Què ha canviat en tan poc
temps per recular i externalitzar
tot allò que el candidat a presi-
dent deia que no era tan necessa-
ri? Externalitzacions, privatitza-
cions, o millor dit, deslocalització
de llocs de treball... Es veu que els
treballadors socials, metges, lo-
gopedes, psicòlegs i administra-
tius, en aquest cas, no són recur-
sos propis de l’Administració, i
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Leandre Saún Casas
Sector Generalitat
CCOO-Tarragona

Ara fa tres anys el candidat a pre-
sident de la Generalitat de Cata-
lunya Josep Lluís Carod Rovira
contestava a una de les 10 pre-
guntes que, tant a ell com a la res-
ta de candidats, se’ls va formular. 

Què pensa dels processos
d’externalitzacions de serveis i
privatitzacions que s’han produït
els darrers anys? Són necessaris?
Augmenten la qualitat de la pres-
tació del servei?

Josep-Lluis Carod Rovira:
“Hem de creure en els recursos

propis. L’externalització ha de ser
una excepció, no la regla general.
Tampoc pot ser la manera de fugir
dels mecanismes de control i de
fiscalització econòmica i de gestió.

Certament, no totes les exter-
nalitzacions de serveis dels darrers
anys eren necessàries o han supo-
sat millores en la gestió o en la
qualitat dels serveis. Apostem per
una prestació dels serveis públics
a partir del sistema de garanties
que ofereix l’ocupació pública: per
al mateix treballador, però també
per al ciutadà. L’externalització
ha de circumscriure’s, forçosa-
ment, als serveis no obligatoris ni
habituals; a qüestions accessòries
i puntuals que no puguin ser ate-

ses pels mecanismes d’ocupació
públics amb recursos propis.

Refusem el prestamisme labo-
ral, i així ho hem palesat propo-
sant des de la nostra responsabili-
tat de govern la prohibició de la
contractació d’ETT en l’àmbit de
la Generalitat i la restricció a les
empreses de serveis integrals; pro-
postes que en el marc de la nego-
ciació col·lectiva es van incorpo-
rar, com a novetat en el III Acord
general de condicions de treball.”

Sector Generalitat de CCOO.
Informatiu especial d’eleccions
al Parlament de Catalunya (se-

tembre de 2006)

Possiblement la resposta més
clara, breu i concisa va ser la de
Josep Lluís Carod Rovira, però
passats tres anys tota la claredat
s’ha tornat massa opaca. Tant és
així que ara fa un any, arran de les
denúncies de CCOO, les inspec-
cions de Treball i Seguretat Social
de Barcelona, Tarragona i Lleida
van dictaminar que als centres
d’atenció al disminuït s’havia
produït una cessió il·legal de tre-
balladors o, el que és el mateix,
prestamisme laboral, tal com
deia el candidat a la presidència.

El que més sobta és que, al De-
partament d’Acció Social i Ciuta-
dania (DASC), la consellera és del
mateix partit, i la resposta del
candidat donava a entendre, tal
com està exposada la seva res-

posta, que era al programa elec-
toral del partit.

A Tarragona, els treballadors
implicats es van incorporar al
Grup SAGESSA (del qual el direc-
tor dels Serveis Territorials del
DASC forma part com a vocal del
Consell Rector), i els treballadors
tenen contracte fix amb reconei-
xement de tota l’antiguitat des
del primer dia que van entrar a
treballar a l’empresa anterior. 

Novament, la Inspecció de
Treball i Seguretat Social ha ac-
tuat, el passat juliol, pels matei-
xos fets als ST del DASC a Tarra-
gona, i en concret al Centre
d’Atenció al Discapacitat, perquè
tres dels mateixos treballadors
estan fent les mateixes tasques
amb una nova modalitat de con-
tracte, però amb la mateixa irre-
gularitat, per la qual ja van ser
sancionats.

La manera que tenen els nos-
tres polítics de creure en els re-
cursos propis ha estat tancar el
Centre d’Atenció al Discapacitat a
les Terres de l’Ebre i donar el ser-
vei al grup SAGESSA, amb la con-
següent pèrdua de llocs estructu-
rals de feina, així com la manera
de fugir dels mecanismes de con-
trol i de fiscalització econòmics i
de gestió, fent convenis amb el
grup SAGESSA i GIPSS, en comp-
tes de mantenir les places que ja
hi eren, o, en el seu defecte, treu-
re-les a concurs públic.

les valoracions de grau de dismi-
nució i tractaments d’atenció
precoç són qüestions accessòries
i puntuals que no poden ser ate-
ses pels mecanismes d’ocupació
públics amb recursos propis.

CCOO seguim estudiant i de-
nunciant els possibles casos de
cessió il·legal de treballadors que
existeixen actualment en diversos
departaments de la Generalitat.

Oposició i poder (Abans, i ara què)

Secció Sindical de CCOO al 
Departament de Governació 
i Administracions Públiques

Al Departament de Governació
alguns alts càrrecs estan utilit-
zant el seu status per practicar
la seva afició a “fer d’electricis-
tes” tal com ja va fer l’anterior
Govern. Cada vegada es fa més
evident ja que ni s’amaguen, i
sembla que els importi poc ocu-
par un càrrec o justament per
això col·loquen directament fa-
miliars, amics, nebodes d’algun
amic important, etc.

La pràctica utilitzada és
col·locar-los directament en
places vacants o de nova crea-
ció, interinatges de personal
funcionari, etc., tancant
d’aquesta manera les portes a
la promoció i la millora de la
resta de treballadors/es per tal
de mantenir aquestes places
per als seus.

A tall d’exemple podem
parlar de la plaça de go-
vernant/a de la Casa del
Mar de Tarragona. A
causa de la insistèn-
cia de CCOO, va
haver de sortir pu-

blicada a ÈPOCA, per tal que es
complís el que diu el CONVENI
per facilitar la promoció del per-
sonal. Un cop ja s’havien pre-
sentat un nombre considerable
de treballadors/es fixos, la Dele-
gació Territorial de Tarragona
va decidir de forma salomònica
que no es fes efectiva aquesta
promoció deixant sense efecte
tot aquest procés i menyspreant
així el dret i les expectatives
d’uns treballadors/es a la seva
promoció. Tot això, per què?
Per seguir mantenint en aques-
ta plaça la mateixa persona (al-

gun parent o amic de...?), que,
de ben segur, els estarà molt
agraït. Per a més informació so-
bre com blindar un interí, vegeu 

Un altre exemple d’aquesta
forma d’actuar: la plaça de no-
va creació de l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana de Mataró. S’ha
fet mans i mànigues per do-
nar-la en interinatge a la ger-
mana d’una cap de servei del
Departament.

Us podríem explicar més
exemples molt similars. El De-
partament ha arribat a enda-
rrerir l’obertura de la borsa de
treball de personal laboral, a la
qual està obligat per conveni, i
que té exhaurida (amb els pro-
blemes de substitucions que
això implica) per tal de dispo-
sar de més temps per col·locar
qui els interessava.

No contents amb tot això, i
disfressat de reestructuracions,
estan pujant els nivells a deter-
minades persones que no són
precisament treballadors/es

d’equipaments ni personal
amb categories baixes, jus-

tament quan tenen sobre
la taula la proposta de

CCOO de millores per
el grup E, així com

d’equiparar els nivells dels tèc-
nics dels equipaments i OACS i
d’altres col·lectius en situació
de desigualtat. Curiosament,
davant d’aquestes demandes, la
resposta del Departament sem-
pre és la mateixa: “No hi ha di-
ners. Estem en època de crisi
però ho estudiarem”. 

Des de CCOO creiem que
aquesta no és la forma de por-
tar una política de personal, i
menys si, tal com diuen, fan
“política d’esquerres”. Amb
això l’únic que es guanyen és el
descrèdit i la manca de con-
fiança dels empleats i emplea-
des públics.

El neopotisme de Governació UNA FORMA MOLT IRREGULAR DE BLINDAR 
UN CONTRACTE TEMPORAL

Tots els que hem passat per un període de temporalitat a la
Generalitat, la majoria massa llarg, sabem que un contracte
(laboral) o nomenament (funcionari) de interinatge per va-
cant, té diversos motius legals pels quals es pot rescindir:
amortització, renúncia, proveïment reglamentari de la
plaça... Aquest darrer es refereix a quan una altra persona
guanya la plaça mitjançant un canvi de destinació, unes opo-
sicions, o se li adjudica per salut laboral, per reingrés d’ex-
cedència...

El que no havíem vist mai és la modalitat que practica el la
Departament de Governació, per fer que plaça d’un temporal
no surti mai a concurs ni es pugui veure desplaçat qui l’ocupa
temporalment, i això fins que jubili!

Senzillament, i il·legalment, al temporal se li fa un contrac-
te on el motiu per cessar sigui, que el Departament l’ocupi per
un encàrrec en funcions d’una altra persona.  Com que el dur
a terme l’encàrrec en funcions és potestat del Departament (no
els criteris per adjudicar-lo però sí el quan fer-lo), no es fa
mai, i l’afortunat temporal queda blindat. De qui deu ser pa-
rent o amic? 

Malgrat CCOO ha protestat per aquest tracte de favor, que
no rep cap temporal, i hem aconseguit que es realitzi la meri-
tació dels voluntaris per accedir a l’encàrrec en funcions, es se-
gueix mantenint la irregularitat. Li ha tocat “la grossa”!

CCOO va entrevistar-se amb els candidats.

INFORMATIU
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Noelia Medina
Coordinadora Agrupació 
de Justícia. Sector Generalitat

Un any i mig després que, al fe-
brer del 2008, s’ocupés el primer
edifici del complex de la nova
Ciutat de la Justícia, el destinat
als jutjats de l’Hospitalet de Llo-

bregat, CCOO ha interposat una
denúncia davant la Inspecció de
Treball pels incompliments del
Departament de Justícia de la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria
de seguretat i salut laboral.

Es dóna la circumstància que
gran part de les mancances, les
deficiències i els riscos que pa-
teix l’edifici, i que van ser posats

de manifest per CCOO des del
primer dia, van ser posterior-
ment verificats i avaluats pel Ser-
vei de Prevenció de Riscos Labo-
rals del mateix Departament de
Justícia, i documentats en l’ava-
luació inicial de riscos laborals.
Però tot i que ja ha transcorregut
el termini donat en l’esmentat
document tècnic per a la seva es-
mena, el Departament de Justí-
cia encara no ha adoptat les me-
sures correctores necessàries.
Amb la desídia del Departament
de Justícia, ja no només es posa
en risc la seguretat i la salut dels
treballadors i les treballadores de
l’Administració de Justícia, que
ens consta que els importa ben
poc, sinó que també es posa en
risc la seguretat dels ciutadans i
els professionals que diàriament
visiten les seus judicials, ja que
molts d’aquests riscos tenen a
veure amb el pla d’emergència i
evacuació i els mitjans de protec-
ció contra incendis.

CCOO considera inaccepta-
bles les constants declaracions i
aparicions públiques de la senyo-
ra Montserrat Tura, en les quals,
de manera grandiloqüent, ven a
la societat les grans “virtuts” de la
Ciutat de la Justícia, aprofitant
per intentar desacreditar els re-
presentants dels treballadors o ri-
diculitzant les nostres legítimes
demandes sempre que pot. Tot el

que denunciem està acreditat per
un document tècnic elaborat pel
Servei de Prevenció de la mateixa
Administració. 

No és acceptable continuar
invertint tant en la seva pròpia
imatge pública i no fer-ho en
allò tan necessari com la pre-
venció de riscos laborals. Cal
que assumeixin la seva campan-
ya: “A la feina, cap risc”.

CCOO denuncia davant la Inspecció de Treball la manca de seguretat
de l’edifici H de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet

La nova Ciutat de la Justícia, ja neix amb mancances.
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Noelia Medina
Coordinadora de l’Agrupació 
de Justícia. Sector Generalitat

Qui no ha sentit mai a la Honora-
ble Consellera de Justícia, la sen-
yora Montserrat Tura, fer grandi-
loqüents declaracions públiques
envers les nombroses virtuts de la
nova Ciutat de la Justícia? Que si
s’acaba la dispersió fins ara exis-
tent entre els diferents edificis ju-
dicials de Barcelona; que si les
instal·lacions són de les més mo-
dernes de tot Europa; que si el
canvi ha suposat una millora sig-
nificativa en les condicions de
treball... bla, bla, bla.

Doncs bé, no és cert que es po-
si punt i final a la dispersió dels
òrgans judicials, ja que el Tribu-
nal Superior de Justícia, l’Audièn-
cia Provincial, els Jutjats Conten-
ciosos i Administratius i els Jut-
jats Socials continuen restant al
centre de Barcelona. La diferèn-
cia és que, per exemple, per anar
d’un jutjat Penal a una secció de
l’Audiència abans havies de
creuar el carrer, i ara has de
creuar mig Barcelona...

No discutirem que les noves
instal·lacions i equips siguin més
moderns que els d’abans, el que
sí és indiscutible és que són molt
més escassos i ineficients. Impri-
mir un document ha esdevingut
tot un exercici de paciència...

Pel que fa a la millora de les
condicions de treball, efectiva-
ment aquestes han estat “impres-
sionants”. La majoria dels treba-
lladors i les treballadores han vist
incrementat el seu temps de des-
plaçament en més de 35 minuts, i
sense compensació de cap mena,

però quina millor manera tenen
els treballadors/es per invertir el
seu temps de lleure que des-
plaçar-se al seu centre de treball,
oi consellera? Segur que és per
això, pel propi “bé” dels funcio-
naris, que el Departament de Jus-
tícia es nega a pactar un pla de
mobilitat amb nosaltres. Ara bé,
als jutges, fiscals i secretaris (res-
pecte als quals, per cert, la Gene-
ralitat no té cap competència), els
garanteixen una plaça d’aparca-
ment dins de la mateixa Ciutat de
la Justícia al mòdic preu de 50
?/mes. Lògic!!! Si és que amb el
sou que guanyen els membres de
l’elit judicial no es podrien per-
metre pagar els 140 ?/mes que
ens costa a la resta de mortals... 

En resum, que la Ciutat de la
Justícia és tan maca, perfecta i
meravellosa que, de moment,
CCOO ja ha hagut d’interposar
dues denúncies a la Inspecció de
Treball. Una, denunciant els in-
compliments en matèria de salut
laboral de l’edifici H. Aquest va
ser el primer que es va inaugurar,
ara fa un any i mig, però encara
no s’hi ha adoptat gairebé cap de
les mesures correctores proposa-
des en l’avaluació inicial de riscos,
tot i que els terminis ja han pres-
crit. I la segona, per vulneració de
la Llei orgànica de llibertat sindi-
cal, per atemptar contra els drets
dels treballadors –no han volgut
posar taulells d’anuncis, tot i que
la llei els hi obliga. 

Senyora Tura & company, dei-
xin d’invertir tant de temps i di-
ners en la seva pròpia imatge pú-
blica i preocupin-se una mica
més dels treballadors i les treba-
lladores i del servei públic en ge-
neral.

De les ironies del Departament de 
Justícia envers la nova Ciutat Judicial

Personal de l’Administració de Justícia.

José Antonio López
Coordinador de l’Agrupació 
personal Penitenciari.
Sector Generalitat

Balanç sobre la 
política penitenciària 
A finals d’any finalitza

l’acord sobre condicions la-
borals del personal peniten-
ciari 2006-2009. Aquest perío-
de ha coincidit en el temps
amb el desenvolupament
d’un pla d’equipaments peni-
tenciaris, que en un principi
hauria d’haver finalitzat al
2010 i que recollia la cons-
trucció d’11 nous centres.

Sense tenir en compte el
Centre Penitenciari Brians 2 i
el Centre Penitenciari de Jo-
ves, la posada en funciona-
ment dels quals estava previs-
ta en la època de CiU, podem
dir que l’actual Govern del seu
pla, només ha complert amb la
inauguració del Centre Peni-
tenciari Lledoners, a la comar-
ca del Bages i el Centre Obert
Barcelona 2, a les antigues ins-
tal·lacions del Centre Peniten-
ciari de Joves de la Trinitat. 

Seria injust no reconèixer
l’esforç que comporta l’ober-
tura de quatre centres, però el
que no podem acceptar és la
forma en la que s’està gestio-
nant tot el procés. 

L’obertura de nous centres
penitenciaris ha estat una de-
mostració de prepotència per
part del Departament. Els
hem anat advertint de les
errades, mancances i proble-
mes que es produirien però
les seves urgències polítiques
i propagandístiques no els
han deixat temps per escoltar
la veu dels treballadors i tre-
balladores. És del tot inadmis-
sible la irresponsabilitat que
ha demostrat el Departament
de Justícia inaugurant centres
sense servei bàsics per al seu
funcionament com poden ser
el departament d’infermeria,
la cuina o la bugaderia. 

Si parlem de llocs de treball
hem de fer referència a com
s’està portant a terme tot el
procés de supressió del grup
D de presons. Des de l’any
2006, abans dels retalls
econòmics patits per l’actual
crisi, el nostre Departament ja
va començar a amortitzar
llocs de treball.

Segons les nostres dades el
nombre de llocs ascendeix a
148 només per aquest concep-
te. Llocs estrictament necessa-
ris per al bon funcionament
dels centres penitenciaris, els
quals no estem disposats a per-
dre definitivament. Aquests
moviments, juntament amb la
improvisada política del Go-

vern per tal de contenir la des-
pesa, no cobrint substitucions
ni vacants i de no dotant ade-
quadament de personal les no-
ves presons, està provocant
greus disfuncions en el servei,
a banda de no poder donar
l’adequada resposta al mandat
constitucional de reeducació i
reinserció social.

Tots sabem que la crisi
econòmica serà utilitzada com
la gran excusa per no entrar a
parlar dels temes pendents i
de les millores que les presons
necessiten. CCOO no podem
acceptar aquest raonament,
quan tindrem un millor fi-
nançament al nostre país i,
precisament, una partida im-
portant ha vingut justificada
per ser les presons una com-
petència de la Generalitat.

CCOO defensem que
aquests diners no poden mal-
baratar-se: necessitem pre-
sons amb una dotació de per-
sonal suficient i necessitem
presons amb un personal mo-
tivat. Necessitem un sistema
de carrera professional que
reconegui l’esforç que fem
tots els professionals per ac-
tualitzar els nostres coneixe-
ments, necessitem la segure-
tat de tenir un lloc de treball
estable i la garantia d’una mo-
bilitat i promoció en igualtat
de condicions.

L’Agrupació de Personal Penitenciari
de CCOO es prepara per a un nou
acord sobre condicions de treball
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El passat 27 de juliol es va pro-
duir el trasllat de l’Agrupació de
Justícia de CCOO a un nou local
situat a la Ciutat de la Justícia
(Edifici I, planta 13). A causa del
calendari imposat pel Departa-
ment de Justícia, hem hagut de
deixar els locals del passeig Pi-
casso, 6, i de Via Laietana, 10 bis,
dependències des de les quals
prestàvem atenció als treballa-
dores i treballadores d’unes ofi-
cines judicials escampades per
tot Barcelona. 

Abans d’aquest trasllat a la
Ciutat de la Justícia, la disponi-
bilitat de dos locals al centre de
la ciutat ens permetia atendre
millor les necessitats del perso-
nal funcionari. Però ara ens tro-
bem amb una situació força cu-
riosa: la Ciutat de la Justícia, que
en principi pretenia centralitzar
tots els òrgans judicials en una
mateixa ubicació, no inclourà ni
els jutjats Contenciós Adminis-
tratiu, ni el Social, ni les de-
pendències de l’Audiència Pro-

vincial ni les del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya, ja
que aquests òrgans judicials
continuaran ubicats en les ma-
teixes seus que fins ara.

Per aquesta raó, els delegats de
l’Agrupació de Justícia de CCOO
reclamem i continuarem recla-
mant al Departament de Justícia
un altre local al centre de la ciutat
per prestar l’atenció adequada a
tot el personal que treballa a les
oficines judicials que no es traslla-
den a la Ciutat de la Justícia.

Sector Generalitat
Tarragona

Amb la publicació del nome-
nament dels nous Administra-
tius de la Generalitat publicat
al DOGC el 8 de maig, el De-
partament d’Agricultura ha es-
tat l’únic que, de manera uni-
lateral, l’ha aplicat penalitzant
als seus propis treballadors
que havien promocionat d’Au-
xiliars Administratius a Admi-
nistratius. Ha fet que la seva
pressa de possessió sigui dos

dies més tard, l’11 de maig (di-
lluns) i no a l’endemà de la pu-
blicació, el 9 de maig (dissabte,
dia hàbil a l’Administració),
decisió que va en contra de la
regla general aplicada a la resta
de treballadors afectats de la
Generalitat en altres Departa-
ments.

CCOO considerem que
aquesta decisió té uns efectes
negatius per al treballadors
tant econòmicament com ad-
ministrativa (concurs de tras-
llats o de mèrits, desempats,
consolidació de grau ...)

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural torna a “castigar” als seus treballadorsTrasllat de l’Agrupació de Justícia 

de CCOO

D’una banda, el model de ges-
tió. La falta de professionalitat
en la gestió es manifesta en el
fet que els seus directius, amb
més que boníssimes retribu-
cions, es fitxen sense requisits
mínims de coneixements en
un terreny tan complex entre
el públic i el privat. 

Per una altra, l’encàrrec
dels serveis que duen a terme:
totalment serveis públics. 

A això cal afegir que les
empreses públiques en
aquests últims cinc anys han
adaptat la seva regulació la-
boral a la del conjunt de l’Ad-
ministració catalana, que els
seus convenis són copiats
genèricament del Conveni
únic de personal laboral de la
Generalitat, més totes les re-
glamentacions aplicables a
personal funcionari i laboral
de l’Administració, postura
amb la qual CCOO ha estat
sempre d’acord, ja que així es
garanteix la no-pèrdua de
drets del personal que es
transfereix. 

Aquesta és la contradicció
de les empreses públiques de
la Generalitat: si els diners
són públics, els serveis que
presten són serveis que pot
prestar directament la matei-
xa Generalitat, etc., com pot
ser que hagi augmentat el seu
nombre de manera tan es-
candalosa, amb la conse-
güent despesa de diners pú-
blics per a fer el que es podria
fer directament? 

No entenen que aquí no
hi ha cap empresari que posi
els seus diners, sinó que es
tracta dels diners de tots, i
que no hi ha beneficis. Que
l’únic benefici és la bona
gestió i donar un servei de
qualitat al ciutadà.

El concepte de directiu, en
alguna cosa tan burocratitza-
da com l’Administració, i sen-
se cap tipus de risc econòmic,
les converteix en una autènti-
ca ganga per a aquests nome-
naments (sospitem que
aquesta és l’autèntica raó per
la qual les creava l’anterior
Govern i ho fa l’actual); i són
focus de prebendes de tot ti-
pus (des de contractes amiga-
bles a sobresous injustificats,
a banda de tenir horari de
funcionari).

Això sí, l’actual Govern ha
intentat, qüestió molt lloable,
racionalitzar les estructures
heretades de l’anterior èpo-
ca, de les empreses públi-
ques. Per a això ha encarregat
a assessories externes tot un
estudi del seu organigrama:
amb tasques, categories i re-
tribucions. El problema és
que ha partit de l’estructura
anterior, intentant salvar-la,
ja que l’ha negociat amb les
burocràcies internes, amb la
qual cosa no ha fet més que
empitjorar-la. Les empreses
adjudicatàries de les audito-
ries, procedents del món pri-
vat, no han pogut aplicar els
seus antiquats i inadaptats
conceptes organitzatius al ti-
pus d’activitat, i patinen en
tot allò que és públic, que ni
tan sols entenen. 

Resumint: més despesa,
igual desorganització i clien-
telisme. 

L’actual Administració
hauria d’assumir que també
ells no han fet res positiu per
a la millora dels serveis pú-
blics; potser amb les millors
intencions. Però si els que es
posen a organitzar no en sa-
ben, com pot ser que ho fa-
cin bé?

Empreses públiques 
de la Generalitat: 
Crònica d’un fracàs

Sector Generalitat Lleida

CCOO va convocar una concen-
tració de protesta el dia 18 de
juny per manifestar el seu re-
buig a la proposta de privatitza-
ció del Servei d’Execució de les
Mesures Penals Alternatives en
l’àmbit penitenciari a Lleida, Gi-
rona, Tarragona i Terres de
l’Ebre. 

La concentració es va realit-
zar simultàniament davant les
seus dels Serveis Territorials de
Tarragona, Girona i Lleida.

L’acte de protesta va comp-
tar amb la participació del
col·lectiu professional que de-
senvolupa l ’execució de les
MPA. Aquests treballadors con-
sideren que l’execució de les
penes no pot ser mai un “nego-
ci privat”, doncs la legislació
estatal  i  catalana atorguen

competències als serveis so-
cials penitenciaris en el seu se-
guiment i  control.  Des de
CCOO valorem els empleats i
empleades i els serveis públics
com a garants de professionali-
tat, independència i legalitat.

La Generalitat pretén solu-
cionar la manca de recursos
humans mitjançant la contrac-
tació externa d’empreses de
serveis. Aquestes contracta-
cions suposen un malbarata-
ment del diner públic i sovint
incorren en cessions il·legals
de treballadors. 

Fins i tot el Tribunal de Cuen-
tas ha qüestionat aquest tipus
de contractacions en el seu in-
forme nº 827, proposant a les
Administracions Públiques que
s’abstinguin de contractació de
serveis externs per suplir la
manca de personal.

CCOO ja ha denunciat ante-

riorment aquesta política priva-
titzadora, 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 empreses exter-
nes de serveis que, per llei, són
de la seva competència.

Com a conseqüència de les
concentracions, la pressió feta
pels treballadors i treballadores,
i la insostenible situació de les
MPA’s, el Departament de Justí-
cia va autoritzar la contractació
temporal de 14 treballadors.

Des de CCOO valorem positi-
va aquesta contractació si és un
primer pas per augmentar i con-
solidar definitivament aquest
nombre de treballadors. Vetlla-
rem per que aquesta mesura no
sigui només un pedaç i no s’aca-
bi el proper any, amb els nous
pressupostos, externalitzant el
servei.

CCOO es mobilitza en contra
de les privatitzacions 
dels Serveis Públics

Concentració de CCOO en protesta per le privatització de les Mesures Penals Alternatives.

INFORMATIU
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Andreu Acosta
Coordinador Sector Generalitat.
Girona FSC-CCOO

La seu de l’administració de la
Generalitat a Girona és el primer
edifici corporatiu i multidepar-
tamental del Govern, es conver-
tirà doncs, en el centre de treball
més gran de tot Girona amb
prop de 800 treballadors i treba-
lladores de l’Administració Pú-
blica, tan personal funcionari
com laboral i la incidència que
això comportarà a la ciutadania.

La mateixa Delegació del Go-
vern a Girona informa des de la
seva pàgina web i a través del co-
rreu corporatiu a tot el personal
de Girona capital en una edició
anomenada INFOSEU dels esde-
veniments que creu més impor-
tants. En el seu moment ens van
crear grups de qualitat que amb
àmbits diversos, alguns d’ells
amb presència sindical, intenta-
ven copsar les necessitats de cada
delegació a l’hora de fer el canvi.
Aquests grups majoritàriament

han estat inoperants. A hores
d’ara les reunions del director del
programa de posada en funciona-
ment i els interlocutors i/o inter-
locutores de cada departament
han estat també força decepcio-
nants. 

La manca d’informació i la
manca d’interès dels dirigents ha
provocat una incertesa notable
entre el personal que s’ha de tras-
lladar al nou edifici. L’assumpte
de les antenes de telefonia mòbil,
la manca de previsió envers la sa-
lut laboral del personal, la manca
d’un pla de mobilitat, esdevenen
símptomes que no s’estan fent les
coses des d’una òptica laboral i de

servei a la ciutadania. 
Des de CCOO tenim l’objectiu,

encara que el trasllat comporti un
enrenou, que es faci amb el me-
nor traumatisme possible i que el
personal no pateixi les errades co-
meses. No ens han deixat partici-
par en el programa al nivell que
haguéssim desitjat però estem
treballant amb les eines que les
diferents normatives laborals ens
permeten fer-ho. Així el sindicat
en ple s’ha capficat a elaborar di-
ferents propostes que estem fent
arribar a l’Administració en un in-
tent de pal·liar les mancances que
el projecte de Santa Caterina té.

Hem agrupat en un mateix
paquet temes tan importants
com són: la salut laboral, la mo-
bilitat i el medi ambient, en be-
nefici del personal funcionari i
laboral i la ciutadania en gene-
ral. Creiem que és el camí co-
rrecte per defensar els drets de
les treballadores i treballadors i
poder donar un servei públic de
qualitat. Com sempre us man-
tindrem ben informats de qual-
sevol tema relacionat.

La seu de la Generalitat a Girona: Santa Caterina

Toni Rufo. Secretari general 
Secció Sindical CCOO 
Presidència. Sector Generalitat

Malgrat ser el sindicat minoritari
d’aquest departament, som els
únics que podem assegurar haver
participat en totes i cadascuna de
les qüestions que afecten els inte-
ressos dels treballadors i les treba-
lladores del Departament esmen-
tat. No tan sols assistint a les reu-
nions habituals de negociació i
consulta amb els representants
de la direcció (Comitè d’Empresa,
Comitè Intercentres, grup de tre-
ball de formació). També hem
portat la iniciativa en temes tan
importants com la salut laboral,
aconseguint, després de molts
anys de perseguir-ho, el desenvo-
lupament del programa ISTAS en
gairebé tots els centres de treball
que componen el nostre Departa-
ment i que, en aquest moment es
troba en l’última part del procés,
la de conformar els mòduls de
formació per desenvolupar les
mesures correctores que ens por-
taran a una millor qualitat en el
desenvolupament de les nostres
tasques habituals, ja siguin de di-
recció o subordinades.

Malgrat que en els últims
temps la comunicació amb la di-
recció de serveis ha estat fluida i
positiva (se’ns ha escoltat i s’han
desenvolupat moltes de les reivin-
dicacions de CCOO), no podem
estar del tot contents amb algunes
de les actuacions desenvolupades,
principalment per l’òrgan supe-
rior de direcció de nova creació,
com és la Secretaria General Ad-
junta d’aquest petit Departament.

La Secretaria General Adjun-
ta va néixer per acomplir quatre
funcions bàsiques:

a) L’administració, el règim in-
terior i la gestió dels serveis
generals del Departament.

b) L’assistència tècnica a la
Secretaria General de la
Presidència.

c) L’organització dels actes
institucionals, la presència
pública, les relacions exter-
nes i les funcions de proto-
col de la presidència de la
Generalitat.

d) La direcció del màrqueting
corporatiu de la Generalitat.

Quant a les tres últimes fun-
cions, ens queda clara la feina de-
senvolupada, però és la primera
de les funcions la que ens ha dei-
xat molt més que decebuts: ha es-
tat una funció que en tot moment
ha quedat delegada en els òrgans
inferiors del Departament; bé, no
exactament, tot depèn de l’interès
polític que comportés el tema,
sembla que la incorporació de la
SUE al si de la plantilla de l’Admi-
nistració pública catalana no re-
quereix cap més comprovació de
mèrit o capacitat que l’interès
particular del nostre Molt Hono-
rable President, i és per això que
el nostre secretari general adjunt
fa acte de presència en les reu-
nions per a la seva incorporació,
allisant el camí per fer el que cal-
gui de la manera més ràpida i sal-
tant-se tots els protocols. Ara bé,
quan aquest sindicat li sol·licita
una reunió en la persona del seu
secretari general per demanar-li
informació sobre canvis estructu-
rals profunds que afectaran de
forma directa els companys i les

companyes de l’EADOP, se’ns de-
riva al personal de direcció de
l’entitat oficial, que, malgrat les
seves bones intencions, no poden
donar totes les respostes que
CCOO demanava per a poder
tranquil·litzar els companys i les
companyes que, tard o d’hora, es
veuran afectats. Aquesta manca
d’informació no és deguda a la
mala fe dels òrgans de direcció de
l’EADOP, sinó que es deu al fet
que la informació els depassa, per
no ser partícips de decisions com
el desenvolupament del SIGOV,
directament dirigit des del Depar-
tament de la Presidència.

Malgrat que ja porten uns
quants anys treballant en les més
altes institucions del Govern
d’aquest país, sembla que hi ha
polítics (d’esquerres?) que enca-
ra no saben que la negociació i el
diàleg amb les forces sindicals
són imprescindibles per a un de-
senvolupament de la feina de
qualitat i eficàcia per als ciuta-
dans, que, malgrat tot el que di-
guin aquests polítics, són coses
que els treballadors i les treballa-
dores de la nostra Administració
sempre hem sabut i fins i tot de-
senvolupat, acomplint amb totes
les proves necessàries per de-
mostrar la nostra idoneïtat. Qui-
nes proves han passat els perso-
natges que dirigeixen al més alt
nivell aquesta Administració? I
els moltíssims càrrecs singulars?

Esperem que, d’una vegada
per totes, es posin a l’alçada dels
companys i les companyes que
dia a dia fan que aquesta casa
no s’ensorri i ens donin d’una
vegada per totes l’atenció i el re-
coneixement que ens mereixem.

Clars i obscurs del Departament 
de Presidència

Blanca Fernández. Monitora de
FO del CP de Can Brians. Secció
Sindical de CCOO al Departament
de Justícia. Sector Generalitat

Des de CCOO creiem que la for-
mació ocupacional en centres
educatius de menors i centres
penitenciaris és una eina fona-
mental per a la rehabilitació so-
cial dels interns.

Se suposa que els diners pú-
blics que s’inverteixen en for-
mació reglada i no reglada en els
centres penitenciaris són la base
i l’èxit de la inserció sociolaboral
al nostre país.

A l’Administració també li
sembla una bona idea! I a més
“ven” molt. Quan, en els mitjans
de comunicació, s’exposa el gran
esforç del Departament de Justí-
cia per oferir la formació en els
centres, les imatges solen ser per-
fectes: aules taller immaculades,
netes, espaioses, didàctiques i
profitoses. Però com sempre hi ha
una rebotiga en tot el que llueix, i
la denunciem des de CCOO.

La crua realitat és que el 90%
de la formació ocupacional que
el Departament de Justícia du a
terme en presons té irregularitats
de contractació en els seus pro-
fessionals. És a dir: els “mileuris-
tes” també existeixen a la Gene-
ralitat, i alguns d’ells i elles treba-
llen en els centres penitenciaris.

Parlem de grans professionals
(tècnics, grup B), que realitzen la
seva tasca amb pocs recursos
materials, amb contractacions
precàries d’obra i servei durant
més de 10 anys, amb mancances
de sistemes de seguretat, i man-
ques de prevenció de riscos labo-
rals, que, contradictòriament, és
el que se’ls obliga a transmetre
als seus alumnes, per “cobrir
l’expedient”.

La crua realitat és que el De-
partament de Justícia utilitza els
serveis esmentats no per educar i
rehabilitar, sinó per tenir ocupa-
da i calladeta la població reclusa,
utilitzant un model de pàrquing
d’interns/es, cosa que ens fa dub-

tar de la qualitat de la formació i la
rehabilitació que tant ens costa
als professionals poder garantir,
així com la utilitat dels diners que
els costen als contribuents.

CCOO creiem que la gestió
pressupostària de cursos de for-
mació no ha de ser un negoci
quan aquesta és la base de la re-
habilitació en presons, cosa que
és massa habitual tant amb
aquest Govern com amb l’ante-
rior.

Sembla poc ètic que després
de tant temps de subvencions, i
perquè alguna cúpula decideixi
no invertir tant en un model edu-
catiu, el subdirector general de
RH i relacions laborals del Depar-
tament anunciï públicament que
el 2010 es prevegin un 40% d’aco-
miadaments (o no renovació de
contractes) del personal formatiu.
I aquesta sobrecàrrega recaurà di-
rectament sobre la resta de perso-
nal funcionari de presons (vi-
gilància, etc.).

¿Què és el que ha passat du-
rant tot aquest temps, quan els
formadors de formació ocupacio-
nal sofrien la precarietat laboral
en la seva pell i sense rebre ells
mateixos una formació específi-
ca, ni roba de treball, ni identifica-
ció dins dels centres, però les sub-
vencions seguien atorgant-se
anualment sense restricció? Això
afegint, a més, el fet de no dispo-
sar de recursos materials sufi-
cients i tenir unes proporcions
molt altes d’interns.

Ens preguntem si la qualitat
formativa és important o tan
sols consta en els programes
educatius i és paper mullat.

El Departament de Justícia
aposta per un model d’externalit-
zació de serveis sense cap control,
com actualment ja s’està fent en
els centres penitenciaris, per
exemple, amb la formació espor-
tiva, etc. I també aposta per un
acomiadament massiu de perso-
nal formador perquè “ara ja no és
rendible” i, com anuncien algu-
nes marques de mocadors, usar i
llençar és sempre el millor.

Aules taller: formació 
o pàrquing

Santa Caterina

CCOO ha impugnat el darrer
concurs de trasllat del cos de ges-
tió publicat en el DOGC el
22.05.2009, després que la direc-
tora general de la Funció Pública
es negués a incloure en l’esmen-
tat concurs les places del cos de
gestió de la ciutat de Girona. 

Els motius que al·lega la Direc-
ció General de la Funció Pública
per no incloure les places de la
ciutat de Girona són que els llocs
de treball es troben afectats per
“un projecte de decret de rees-
tructuració parcial de la Delega-
ció Territorial de Girona”.

Des de CCOO considerem que

l’existència d’un “projecte de de-
cret” no és argument jurídic sufi-
cient per impossibilitar la mobili-
tat dels funcionaris que volem ob-
tenir o consolidar una plaça defi-
nitiva a la ciutat de Girona. 

Lamentem de nou el “ta-
rannà de diàleg” de la directora
general de la Funció Pública,
que ha fet impossible qualsevol
acord, i des de CCOO la consi-
derem única responsable del
desgavell i les molèsties que es
produiran als treballadors i a les
treballadores, si la nostra im-
pugnació és acceptada pels tri-
bunals de justícia. 

CCOO impugna el darrer concurs 
de trasllat del cos de gestió

INFORMATIU



Dins els processos congressuals
que es van iniciar ja fa mesos a
CCOO, tant a Catalunya, com a
la resta de l’estat, el passat 10 de
juny va tenir lloc a Lleida, la
7ena Conferència del Sector Ge-
neralitat, de l’FSC-CCOO.

A aquesta Conferència hi van
ser convocats 110 delegats i de-
legades: 10 escollits/des per
l’Executiva sortint i 100 pels afi-
liats i afiliades mitjançant les as-
semblees dutes a terme per les
Agrupacions i els territoris.

Prèviament, també s’havien
celebrat les Conferències de les
diferents Agrupacions del Sector.

A Lleida vam aprovar l’infor-

me de gestió i incloure les esme-
nes a les ponències. També es
van escollir, en candidatures
úniques, el Coordinador, els/les
membres de l’Executiva i del
Consell del Sector Generalitat
de l’FSC-CCOO.

Dos novetats han coincidit en
aquesta Conferència. És la prime-
ra que es produeix dins la nova
Federació de Serveis a la Ciutada-
nia, nascuda recentment de la fu-
sió de les antigues FCT i FSAP, de
CCOO. També ha estat el mo-
ment en que s’ha integrat el fins
ara Sector de l’Administració de
Justícia de CCOO, en forma
d’Agrupació, dins el Sector Gene-

ralitat. Donem la benvinguda als
companys i companyes de l’ad-
ministració de Justícia. De ben
segur aquesta integració servirà
per ser més forts i defensar millor
els drets i reivindicacions dels
treballadors i treballadores. 

CCOO agraïm la participació
dels afiliats i afiliades al llarg de
tots els processos congressuals,
així com la dels delegats i delega-
des que han treballat, ja sigui re-
presentant l’afiliació en els de-
bats i votacions, com en tota la
logística i suport necessari que es
requereix en aquests casos.  

7ena Conferència del Sector 
Generalitat de la FSC-CCOO

Coordinador: 
• Joan Maria Sentís
91 vots a favor
13 abstencions
Executiva:
• Isabel Caire
• Teresa Carpio
• Manel Garcia Garcia
• Paco Garrido
• Sara González
• Toni Rufo
100 vots a favor
2 abstencions
Consell del Sector: 
100 vots a favor
2 abstencions
• Integrat pels membres de 

l’Executiva més 32 membres
escollits en Conferència
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La nova Executiva del Sector Generalitat.

CCOO ha impugnat davant la Sa-
la Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya el decret pel qual es
regulen els àmbits funcionals a
l’Administració de la Generalitat. 

Els motius de la impugnació
són dos: 

a) En primer lloc, considerem
que l’article 7.4 del decret que
estableix que per a la provisió
dels llocs de treball d’un àmbit
determinat s’haurà de superar
una prova o un curs específic és
contrari a la legislació i, en con-
cret, amb l’article 61 del Decret
legislatiu 1/97, que preveu úni-
cament, com a mitjà de provisió
dels llocs de treball, el concurs i
la lliure designació. 

Aquesta al·legació és la ma-
teixa que va fer ja la Comissió
Jurídica Assessora en el seu dic-
tamen 228/08, de 25 de setem-
bre, en considerar aquest article
com “una norma reglamentària
contra legem”, i fer-ne una ob-
servació essencial.  

b) El segon motiu d’impugna-
ció ha estat per l’incompliment
de l’obligació que té l’Adminis-
tració de la Generalitat de nego-
ciar amb els representats sindi-
cals les normes que regulen la
provisió dels llocs de treball dels
empleats públics, tal com esta-
bleix l’Estatut bàsic de l’empleat
públic en el seu article 37.1.c. 

Des de CCOO considerem que
aquest decret s’hauria d’haver ne-

gociat amb els representants sin-
dicals, i que, tal com està redactat
actualment, suposa un greu atac
al dret a la mobilitat del personal
funcionari, en funció de determi-
nats “filtres o requisits” que es po-
den establir en els diferents con-
cursos de trasllats per poder acce-
dir a un àmbit concret. 

Des de CCOO “felicitem” la di-
rectora general de la Funció Pú-
blica pel seu tarannà negociador i
per haver aconseguit la unitat
sindical, ja que TOTS els sindicats
representats a la Mesa Sectorial
de Negociació del Personal Ad-
ministratiu i Tècnic han presen-
tat recurs contenciós administra-
tiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. 

Toni Rufo.
Àrea d’Acció Sindical. 
Sector Generalitat FSC

Aquest pla, nascut amb la vo-
luntat d’estudi per a la im-
plantació definitiva del tele-
treball en l’Administració de la
Generalitat, ha resultat una
mica dolorós i esperpèntic: la
poca quantitat de gent impli-
cada; la manca de negociació
amb el sindicat; la poca varie-
tat de llocs de treball afectats;
l’autoexclusió d’alguns depar-
taments (el d’Economia, pel
seu volum i importància, n’és
l’exemple més clar) i la partici-
pació de la gairebé descone-
guda per als sindicats Secreta-
ria General del Departament
de Governació i ADMINIS-
TRACIONS PÚBLIQUES per
col·locar-se la medalla d’una
feina que, malgrat la seva in-
competència, han fet franca-
ment bé les seves subordina-
des, ens fa pensar cada cop
més en el projecte del MAP tan
escatainat en la premsa pels
seus grans resultats i la seva
desaparició una vegada acabat
l’experiment (deu ser una no-
va tècnica governamental per
demostrar els grans avenços
aconseguits).

És trist deixar passar l’opor-
tunitat de començar a encabir
amb cara i ulls aquest nou
concepte de treball que, vul-
guem o no, acabarà per impo-
sar-se de forma definitiva tard
o d’hora, i encarar de forma
valenta i decidida totes les di-
ficultats que ja comencen a
veure’s amb aquesta minsa
prova: 

Problemes tècnics evi-
dents tant en el programari
com en el maquinari, manca
de seguretat en la transmissió
de les dades entre l’empresa
(la primera de la nostra na-
ció) i el teletreballador/a, la
demostradament petita i in-
suficient xarxa nacional de
telecomunicacions...  seria
per posar-se a riure si no ens
fes vergonya que una admi-
nistració política que es posa
les medalles de defensar una
nació com la nostra i aposta
de forma absolutament des-
carada per les noves tecnolo-

gies comenci la casa per la
teulada i no doti primer el
nostre país de les infraestruc-
tures bàsiques que mereix i
que necessita per tornar a ser
capdavantera de les comuni-
tats autònomes de l’Estat es-
panyol.

Encara hi ha buits legals en
matèria de cobertures dels te-
letreballadors no gaire desen-
volupades, ni tan sols en la
UE, per ser un tema que gai-
rebé sempre s’ha tractat des
del punt de vista dels treballa-
dors autònoms i, per tant, no
dependents d’una empresa i
d’una feina permanents.

També manca la cultura
empresarial mitjançant l’en-
testament envers el mèrit
(molt més que dubtós) de pre-
sencialitat en comptes de la
constatació de la idoneïtat
dels resultats.

L’obstinació de col·locar
aquesta forma de treball en
l’àmbit de la salut laboral
també fa pensar un cop més
en l’immobilisme d’una Ad-
ministració pública, arcaica i
decadent, que no és capaç de
veure més enllà de la possibi-
litat de treure’s de sobre tre-
balladors/es que d’una mane-
ra o altra (però sempre ma-
lentesa) són molestos, encara
que bons professionals: em-
barassades, membres de par-
tits contraris i ara, fins i tot,
gent amb la grip A.

CCOO som un cop més
capdavanters, hem donat el
nostre suport a l’ampliació
d’aquesta prova per un any
més amb el compromís per
part de l’Administració que la
implantació definitiva del pla
es negociarà de forma directa,
demostrant una vegada més
que CCOO empeny perquè
aquesta prova –i qualsevol al-
tre tema laboral– es convertei-
xi en una realitat amb la clare-
dat i les garanties que qualse-
vol projecte de millora me-
reix.

Des de CCOO, com sempre,
esperem que aquest projecte
engrescador sigui definitiva-
ment una realitat calculada i
mesurada, que beneficiï la im-
mensa majoria de treballadors
i treballadores de la primera
empresa de Catalunya.

Pla pilot d’implantació 
del teletreball a la Generalitat

CCOO impugna el Decret 202/2008, de 14 
d’octubre, pel qual es regulen els àmbits 
funcionals en l’Administració de la Generalitat

federació serveis a la ciutadania
sector generalitat
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Les pràctiques fraudulentes
anunciades any rere any i les fe-
bleses del nostre model produc-
tiu fan que el nombre de perso-
nes aturades registrades a les ofi-
cines del Servei d’Ocupació de
Catalunya al mes d’agost s’incre-
menti en un 51,8% respecte a
l’any passat, cosa que ens dóna
una xifra de 177.047 aturats i atu-
rades més. Aquestes dades es tra-
dueixen en nombres absoluts en
519.129 persones. L’augment in-
teranual de l’atur català és bas-
tant superior a la mitjana de l’Es-
tat espanyol, concretament en
més de 8 punts percentuals. 

De la mateixa manera que el
mes passat, l’increment intera-
nual de l’atur més pronunciat
continua centrant-se en el sector
de la construcció, amb un aug-
ment del 94% (44.310 persones
més), seguit dels serveis, amb un
creixement del 47,8% (96.403
persones aturades més). Tot i que
els increments d’atur respecte al
mes anterior presenten xifres si-
milars, observem que és la cons-
trucció la que més augmenta el

seu nombre d’aturades i aturats,
concretament en un 5% i 4.335
persones més. 

Les dades d’atur del mes
d’agost de 2009 ens fan veure re-
sultats similars al mes passat, en
què els homes continuen sent el
col·lectiu majoritari en el registre
d’atur català, amb un 52,4%, da-
vant un 47,6% de dones, a causa
de la destrucció d’ocupació que
encara experimenta el sector de
la construcció. L’atur masculí
continua incrementant-se el do-
ble que l’atur femení amb
109.770 homes més respecte a
l’any anterior (67,6%), mentre
que les dones ho fan en un 37,4%
(67.277 dones més).  

La situació de les persones
immigrades a Catalunya es
manté respecte al mes anterior,
amb 103.589 persones aturades,
cosa que constitueix el 20% del
total d’aturats i aturades a Cata-
lunya. L’atur registrat de les per-
sones immigrades ha experi-
mentat un increment interanual
del 81,8% per a aquest mes, per-
centatge que es tradueix en

48.027 persones aturades més. 
Per províncies, Lleida conti-

nua presentant les xifres més
dolentes d’atur, amb l’augment
més elevat (64,7%), sobretot en
el sector de la construcció, amb
un increment interanual del
92,2%, tot i que és Barcelona la
que experimenta els creixe-
ments més elevats en la cons-
trucció (102,8%). Girona és la
segona província on més aug-
menta l’atur aquest mes, en un
54% respecte a l’any anterior. 

El nombre total de contractes
a Catalunya segueix decreixent
respecte a l’any anterior en un -
8,2% (-11.847 contractes menys),
davallada molt més lleugera que
l’obtinguda al mes anterior i per
sota de la registrada a l’Estat es-
panyol. Al mes d’agost, són els
contractes indefinits els que dis-
minueixen de forma més contun-
dent, amb un decreixement inte-
ranual del -31,9% (-6.144 contrac-
tes indefinits menys). La contrac-
tació temporal també presenta
una disminució en el seu nombre
de contractes, amb una reducció

interanual del -4,5% (-5.703 con-
tractes temporals menys). Es
constata que a Catalunya es reco-
rre de forma més habitual a la

contractació temporal, que pre-
senta disminucions més impor-
tants respecte a la resta de l’Estat
espanyol. 

CCOO DE CATALUNYA CONSIDERA QUE LA RECUPERACIÓ DE LA INFLACIÓ 
FA NECESSARI GARANTIR EL PODER ADQUISITIU DELS SALARIS 

L’increment de l’IPC al mes d’agost demostra 
la influència del preu dels carburants en l’indicador 
L’Índex de Preus de Consum
(IPC) del mes d’agost, en
l’àmbit de l’Estat, experimen-
ta la primera pujada des de
juliol del 2008. La inflació in-
teranual que és del -0,8 reflec-
teix la influència del preu dels
carburants en la composició
de la taxa.

La inflació subjacent, és a
dir l’estructural, que no té en
compte ni els aliments no ela-
borats ni el preu dels carbu-
rants, es redueix 2 dècimes i
se situa en un 0,4%, el que de-
mostra que continua la caigu-
da del consum.

La inflació espanyola con-
tinua estan per sota de la zo-
na euro que també es recupe-
ra 4 dècimes fins al 0’2%. A
Catalunya la inflació del mes
d’agost s’incrementa 6 dèci-
mes, igual que a l’Estat, i se si-
tua en una taxa interanual del
-0’3%. Aquest diferencial amb
el conjunt de l’Estat ve moti-
vat pel preu dels aliments bà-
sics i dels serveis, en especial
el sector educatiu, ja que l’en-
senyament concertat té a Ca-
talunya un pes més gran.

El comportament de la in-
flació al mes d’agost significa

un canvi de tendència cap a
taxes positives, per la qual co-
sa cal garantir el poder adqui-
sitiu dels salaris, que afavorirà
l’increment del consum que
és imprescindible per a la re-
cuperació econòmica. 

En aquests escenari CCOO
de Catalunya considerem ne-
cessari que la patronal des-
bloquegi la negociació
col•lectiva i complexi els con-
venis col•lectius signats i els
increments salarials pactats
per a garantir el poder adqui-
sitiu dels treballadors i les tre-
balladores.

• Garantir i estendre la protecció social a les persones aturades sense
límits, en especial les que ja han esgotat la seva prestació per deso-
cupació.

• Un canvi d’actitud de la patronal que permeti reactivar 
el diàleg social amb mesures que permetin 
una sortida de la crisi per la via del canvi de 
model productiu i no per la retallada de costos.

• La creació de places suficients de formació 
professional per millorar la qualificació de 
les persones, en especial els joves.

EN AQUEST ESCENARI, CCOO DE CATALUNYA 
CONSIDERA NECESSARI:

CCOO de Catalunya hem re-
clamat el traspàs de la Ins-
pecció de Treball a Catalun-
ya des de fa anys, perquè
pensem que acostar els
marcs de decisió als proble-
mes que pateixen els treba-
lladors i treballadores ha de
significar una millora en
l’eficàcia d’aquest important
servei públic. 

CCOO de Catalunya con-
sidera que ara cal l’adapta-
ció de la legislació estatal per
fer efectiu el traspàs de les
competències que ha de per-
metre l’actuació de l’Agència
Catalana de la Inspecció de
Treball.

A més, CCOO de Catalun-
ya considera que la futura
Agència Catalana de la Ins-
pecció de Treball s’ha de do-
tar de recursos econòmics i

humans suficients per tal de
complir amb els objectius de
l’Organització Internacional
del Treball (OIT), que fixa
una ràtio d’1 inspector/a per
cada 10.000 treballadors/es.
Actualment a Catalunya hi
ha una ràtio d’1 inspector/a
per 27.000 persones treballa-
dores.

Finalment, CCOO de Ca-
talunya considera que la
Generalitat de Catalunya,
per fer valer les seves com-
petència i autoritat en els
temes laborals, necessitava
un instrument tan bàsic
com és la Inspecció de Tre-
ball, alhora que el traspàs
era necessari  per raons
d’eficàcia, que es garanteix
encara més per raons de
proximitat a les empreses i
al territori.

CCOO de Catalunya considera preocupant la tendència continuada
de l’augment de l’atur Català per sobre del de l’estat espanyol

L’increment de l’atur reflecteix la situació de crisi econòmica i les pràctiques fraudulentes 
amb la rescissió de contractes a l’estiu

LA MATERIALITZACIO DEL TRASPÀS QUEDA PENDENT
DE LA REFORMA DE LA LEGISLACIO ESTATAL

CCOO valora positivament l’acord
de transferència de la Inspecció 
de Treball a Catalunya
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CCOO ha proposat la intro-
ducció de canvis en la Llei de
Propietat Intel·lectual perquè
els periodistes puguin obtenir
drets d’autor, tal com ocorre en
la majoria dels països de la Unió
Europea.

Per CCOO cal aprofitar que el
Congrés dels Diputats estudiarà
la reforma de la llei de Propietat
Intel·lectual amb vista a un nou

projecte de llei del Govern, que
sobre els drets d’autor dels pe-
riodistes i del seu reconeixe-
ment legal, s’aconsegueixi una
equiparació a la normativa exis-
tent en gran part dels països de
l’UE, tant pel que fa  a la premsa
escrita com quan els continguts
periodístics audiovisuals. 

Considerem imprescindible i
inajornable incorporar les se-

güents propostes en aquest pro-
cés de reforma de la Llei de Pro-
pietat Intel·lectual:

■ Modificació de l’article que
reconeix un dret de remune-
ració equitativa per a l’edi-
tor de l’obra periodística
quan es realitzin recopila-
cions d’articles periodístics
que consisteixin bàsicament
en la seva mera reproducció
i l’esmentada activitat es re-
alitzi amb finalitats comer-
cials i l’autor no s’hagi opo-
sat expressament. CCOO
sol·licita que s’estableixi
l’obligació que l’esmentada
remuneració sigui compar-
tida a parts iguals entre edi-
tor i periodistes.

■ Modificació del Reial De-

cret 1434/1992, de 27 de
novembre, de desenvolu-
pament dels articles 24, 25
i 140 de la LPI, a fi d’elimi-
nar la limitació que esta-
bleix, i que permeti que el
diari sigui una obra assimi-
lable al llibre i la reproduc-
ció de la qual generi una
compensació equitativa als
periodistes com ocorre en
altres països de la Unió Eu-
ropea.

■ Clarificació del concepte de
cessió temporal de l’obra
periodística i del seu ús per
a finalitats no contemplats
inicialment.

■ Reconeixement clar de
drets de remuneració de
gestió col·lectiva obligatò-

ria al periodista per l’explo-
tació successiva de la seva
obra, que s’hagin de fer
efectius a través d’una enti-
tat de gestió que agrupi a
aquest col·lectiu.

És hora i és de justícia posar
fi al greuge comparatiu que so-
freixen els periodistes respecte
a la resta de creadors en el que
al reconeixement de drets d’au-
tor es refereix. Per aquest mo-
tiu, i a partir d’aquest procés i
de les nostres propostes, inicia-
rem totes les gestions i iniciati-
ves institucionals, polítiques i
socials necessàries, que tinguin
com a resultat el reconeixe-
ment cert i efectiu de drets de
propietat intel·lectual per als
periodistes. 

Situació de crisi i criteris 
de negociació col·lectiva
Fèlix BelzunceSecretari 
de Negociació Col.lectiva 
i Política Sectorial de FSC

La situació de crisi ha tingut
un impacte fort sobre l’ocupació
i també sobre el conjunt de la
negociació col·lectiva. Ha estat
més difícil arribar als acords,
allargant més el temps de nego-
ciació i introduint conflictes en
acords ja vigents.

La postura de la patronal,
orientada per la CEOE, ha estat
de dinamitar l’acord general
amb els sindicats i introduir ele-
ments de conflicte com la revi-
sió de les taules salarials en els
convenis existents. De cop i vol-
ta, l’indicador de previsió d’IPC
del Govern, que s’anava aplicant
sense conflicte en les fórmules
de revisió salarial, es va conver-
tir en “inexistent”, i s’han provo-
cat conflictes que han finalitzat
en vagues, demandes judicials,
etc. Però sobretot ha introduït
un factor de desconfiança en la
negociació col·lectiva. Per què
els indicadors oficials eren ac-
ceptats quan resultaven clara-
ment inferiors a la inflació real, i
no quan succeeix el contrari?
Aquesta desconfiança farà molt
mal a les futures negociacions
col·lectives.

Tot això ha passat alhora que
la CEOE plantejava al Govern la
necessitat de rebaixes en les co-

titzacions patronals (posant en
perill la Seguretat Social) i refor-
mes laborals, abaratint l’aco-
miadament i instaurant nous ti-
pus de contractes amb pitjors
garanties per als treballadors.

D’altra banda, les adminis-
tracions públiques han vist com
els pressupostos generals de
l’Estat recollien un increment
salarial fruit de la negociació de
l’acord 2007-2009, que ha
permès una millora del poder
adquisitiu perdut en altres anys.
Però tanmateix s’ha vist com les
previsions d’ingressos públics
baixaven, i es comença a ame-
naçar amb restriccions salarials
i pèrdua de llocs de treball, al
mateix temps que tancament de
serveis als ciutadans.

Tot això es dóna en un con-
text en el qual l’ocupació ha bai-
xat i el nombre de desocupats
s’ha disparat de forma preocu-
pant.

Abordarem la propera nego-
ciació col·lectiva en un context
poc favorable cara a les reivindi-
cacions salarials, tant per la si-

tuació actual de l’IPC, com per
la pressió que suposa una deso-
cupació tan elevada. 

CCOO té clar que no s’han
d’acceptar pèrdues salarials, al
mateix temps que s’ha d’inten-
tar millorar els salaris dels treba-
lladors que els tenen més bai-
xos. Que qualsevol moderació
en la negociació ha d’anar con-
dicionada a la negociació d’al-
tres elements compensadors
que també són importants d’as-
solir, com poden ser les nego-
ciacions de categories i de pro-
moció professional, la carrera
administrativa, els plans
d’igualtat, la formació continua-
da, millores per increment de
productivitat o de qualitat...

Igualment, tenim clar que és
necessari assegurar els incre-
ments salarials amb l’existència
de clàusules de revisió salarial.
És bastant probable que l’IPC
torni a pujar i pugui donar-nos
més d’una sorpresa.

Aquest mes de setembre s’ha
de prendre la decisió de denun-
ciar, o no, els acords i convenis
que finalitzen el 2009. S’ha
d’avaluar cas per cas, perquè les
situacions són diferents, i el mo-
ment de cada sector o empresa
també. I haurem d’intentar que
aquesta decisió sigui com més
compartida millor amb els nos-
tres delegats i delegades, les
nostres seccions sindicals i els
nostres afiliats i afiliades.

Lourdes Alsina Secretaria 
de Joventut de la FSC

El principal objectiu de la
Secretaria de Joventut és el
de crear una xarxa de treball
arreu del territori per poder
arribar al màxim de joves de
la FSC que ens sigui possible.

Participar en les eleccions
sindicals i en la negociació
col·lectiva ha de ser un dels
eixos des d’on girin les tas-
ques d’aquesta secretaria.

D’altra banda, serà clau en
aquest mandat la feina coor-
dinada amb la Secretaria Es-
tatal de Joventut de la FSC;
per començar, ja tenim pre-
vista una forta campanya per
eradicar la “becarietat labo-
ral”, que és la precarietat pro-
longada en els anys que pa-
teixen molts dels joves treba-
lladors i treballadores, princi-
palment en sectors com el de
mitjans de comunicació.

La FSC de Catalunya ha
apostat per una Secretaria de
Joventut que, entre d’altres
coses, ha de garantir una re-
novació de quadres sindicals
de qualitat. Per això des de la
Secretaria de Joventut volem
dedicar els nostres esforços a
aconseguir una formació sin-

dical per a joves que s’adapti
a la seva realitat i, al mateix
temps, potenciar la formació
de quadres sindicals per ga-
rantir aquesta renovació de
qualitat, així com també fer
jornades de benvinguda a
nous delegats i delegades.

Créixer en afiliació és un
dels altres reptes que ens
hem proposat des de la Se-
cretaria.    Volem ser més per
ser més forts, hem de treba-
llar per créixer tant com pu-
guem en afiliats i afiliades jo-
ves. Els delegats i les delega-
des no afiliats són la nostra
prioritat en aquest moment.

No ens podem oblidar de
la seguretat i la salut en el
treball, assignatura que te-
nim molt present ja que so-
len ser els joves els que so-
vint aguanten situacions
més precàries. Per tant, hem
de fer una tasca molt rigoro-
sa per aconseguir conscien-
ciar els joves i les joves de la
importància d’una bona se-
guretat i salut laboral.

Per poder dur a terme
aquest seguit de bones in-
tencions, és evident que ne-
cessitem la col·laboració de
totes les secretaries, territo-
ris, SS i CE de la FSC, per això
el primer que volem trans-
metre des de la Secretaria de
Joventut és que les tasques
han de ser tranversals en tots
els sentits, ja que per si soles
no poden arribar enlloc. La
Secretaria de Joventut no té
sentit si no és des de la visió
transversal, del treball en
equip i col·laborant amb
l’estructura, i a l’inrevés. 

La feina per fer per la
Secretaria de Joventut
de la FSC 

CCOO reclama canvis legals de la Llei de Propietat
Intel·lectual perquè els periodistes obtinguin drets 
d’autor de qualsevol ús secundari que es faci 
de les seves creacions 

SECCIÓ MITJANS DE COMUNICACIÓ
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Agrupació 
d’Autopistes de 
Catalunya de CCOO

El 22 de juny de 1999, en el
marc d’una jornada sindical
celebrada a Terrassa, es va
constituir l’Agrupació d’Auto-
pistes de Catalunya de CCOO.
Sota el lema “Les autopistes
del segle xxi”, en la sessió mati-
nal de la jornada es van deba-
tre aspectes de tipus sindical i
organitzatiu: negociació
col·lectiva, salut laboral, etc.
Així mateix, es va procedir a
triar la coordinadora de l’Agru-
pació. Durant la sessió de la
tarda es van celebrar diverses
taules rodones: sobre el futur
del sector d’autopistes, nous
trams, evolució en l’ocupació,
canvis tecnològics, etc. Es va
comptar amb la participació
de membres dels diferents co-
mitès d’empresa i
delegats/ades sindicals, així
com amb representants de les
diferents empreses del sector.
També es van tractar aspectes
relatius al finançament d’in-
fraestructures de servei públic.

L’objecte inicial per aconse-
guir amb la creació de l’Agru-
pació era facilitar l’organitza-
ció dels treballadors i les treba-
lladores per a la millor defensa
dels seus interessos. Era l’èpo-
ca en la qual es començava per
part de l’empresa principal del
sector a efectuar importants
canvis en el seu objecte social i
en moviments societaris, a fi
d’anar més enllà de l’explota-
ció d’autopistes i iniciant el ca-
mí per convertir-se en opera-
dors i gestors de tot tipus d’in-
fraestructures.

D’altra banda, a escala sin-
dical, calia, dintre del marc de

l’antiga FCT, organitzar una
estructura estable de coordi-
nació i debat sindical, amb
més raó quan, en les últimes
eleccions (i podem seguir-ho
fent extensiu a l’actualitat),
CCOO apareixia com el sindi-
cat més representatiu del sec-
tor, amb un 70% dels delegats i
delegades elegits. En l’actuali-
tat, podem informar que, grà-
cies a l’esforç i el treball sindi-
cal dels nostres delegats/ades,
en dues empreses tenim el
100% de la representació.

Es feia necessari aglutinar la
força del sindicat per diferents
raons, de manera que cap re-
presentant de CCOO pogués
quedar sense cobertura a l’ho-
ra de negociar condicions. Fins
i tot hi havia empreses on no
existia conveni col·lectiu, per
la qual cosa els drets dels tre-
balladors/es no anaven més
enllà de l’ET o del mateix con-
tracte individual. L’Agrupació
va catalitzar i va canalitzar la
negociació col·lectiva allí on
no existia (TABASA, per exem-
ple), i va intervenir en els pro-
cessos ja oberts. Un altre as-
pecte per superar era la disper-
sió productiva, per la qual cosa
els empresaris tenien present
la nostra “debilitat” en les peti-
tes empreses.

Des de llavors, hem estat ca-
paços de dotar els treballa-
dors/es de convenis, que han
anat millorant segons la mitja-
na del sector. Alguns han tripli-
cat els seus salaris i han aug-
mentat els seus drets. D’altra
banda, hem pogut, també, fre-
nar o anul·lar temptatives em-
presarials de segregació d’acti-
vitats, subcontractacions (el
que ells denominen “optimit-
zació de recursos”), així com
dur a la pràctica aspectes rela-
tius a la Llei de prevenció de ris-

cos laborals i instal·lar en algu-
nes empreses la PSC (plans de
pensions de sistema d’ocupa-
ció). En definitiva, hem frenat
la precarització del sector, in-
vertint així les tendències em-
presarials, que significaven una
amenaça de diferents matisos.

Hem eliminat la no-cobertu-
ra negociativa en algunes em-
preses, i hem anat arribant a
una cobertura negocial estable
i plenament desenvolupada.

En altres aspectes, la tasca
de l’Agrupació ha servit de su-
port als treballadors/es davant
l’Administració concedent, ja
que no hem d’oblidar que les
empreses concessionàries
d’autopistes són les executores
dels contractes concessionals.

Actualment, hem començat
a debatre aspectes relacionats
amb possibles canvis en les es-
tructures societàries de les em-
preses, per aconseguir que no
afectin els interessis dels tre-
balladors/es, aspectes relacio-
nats amb les contínues im-
plantacions de noves tecnolo-
gies, perquè no vagi en detri-
ment de l’estabilitat de les
plantilles, aspectes sobre per-
centatges de treball a jornada
completa o a temps parcial,
afavorint així la contractació,
en primer lloc, de caràcter fix
sobre l’eventual, i la completa
sobre la parcial. S’ha afavorit la
implantació de la jubilació gra-
dual i flexible, sempre a elecció
del treballador i amb l’obliga-
torietat de l’empresa a la seva
acceptació implícita.

Però, sobretot, hem crescut
espectacularment en afiliació.
En l’actualitat comptem amb
més de 700 afiliats i afiliades.
També en presència sindical,
tant a escala federativa com te-
rritorial. Podem afirmar que
actualment ens hem convertit

en un important subsector en
l’organització.

I per a conservar el que te-
nim i seguir creixent, hem de
ser capaços de seguir treba-
llant, fent prevaler els aspectes
organitzatius, la base fona-
mental de l’acció sindical.

Plans d’igualtat en 
el Sector Carretera
Montse Pérez

Des de la Comissió d’Igual-
tat del Conveni col·lectiu de
mercaderies i logística de Bar-
celona valorem de forma molt
positiva el seguiment bimen-
sual que la Inspecció de Tre-
ball i Seguretat Social està por-
tant a terme a les empreses del
sector que estan obligades a
negociar plans d’igualtat.

Ens hem trobat en aquests
seguiments amb els dos ex-
trems, és a dir, amb el fet que
el director arriba a felicitar pel
bon treball realitzat i dóna per
acabat el seguiment, o bé amb
el cas que torna a citar als dos
mesos amb requeriments ex-
plícits, per exemple, fer-los
portar diagnòstic i protocol
d’assetjament ja realitzats o en
cas contrari es veuran obligats
a sancionar.  

Dins del sector carretera
ens trobem amb escrits que
pretenen ser plans d’igualtat,
que no deixen de ser un con-
junt de mesures de control
d’absentisme, o meres decla-
racions d’intencions utilitza-
des com a estratègies de màr-
queting que evidentment no
arriben als mínims establerts
per la LOIMH.

Sempre hi ha excepcions,
com empreses que realitzen

diagnòstics, creen una Comis-
sió d’Igualtat de forma paritària
(empresa i RLT), negocien me-
sures d’acció positives d’accés
al treball, sol·liciten dones de
manera explícita per a treballs
que normalment en el sector
porten a terme homes, com pot
ser personal per al magatzem,
modifiquen els vestuaris de
magatzem per adequar-los a la
nova realitat, fan jornades de
sensibilització i informació so-
bre perspectiva de gènere, in-
formen els treballadors i les tre-
balladores, dins de la jornada
laboral, del que és un pla
d’igualtat, expliquen el
diagnòstic amb total trans-
parència; apliquen retribucions
salarials; observen que no es
donin diferències salarials per
gènere; obren debat i donen
participació en tot moment; re-
alitzen enquestes i sol·liciten
propostes. Però, per desgràcia,
és una excepció dins del sector
carretera; excepció que s’em-
porta la felicitació d’Inspecció
de Treball i Seguretat Social i,
per suposat, de CCOO. 

El nou sector de carretera
de la Federació de Serveis a la
Ciutadania de la CONC està in-
tegrat, des de la realització de
la 5a conferència, per: merca-
deries, viatgers, urbà, estacio-
nament reglat, taxi, autopistes,
ambulàncies, aparcaments,
grues autopropulsades. En
aquest context, la nova execu-
tiva del sector, amb l’experièn-
cia existent en l’àmbit de mer-
caderies i logística, va decidir
crear la Secretaria de Drets So-
cials i Polítiques d’Igualtat. Un
dels objectius marcats és apli-
car el mateix sistema de treball
portat a terme a mercaderies
per a cadascun dels subsectors
i les agrupacions sectorials del
sector carretera.  

SECTOR DE CARRETERA

Calendari 
laboral 2010

Festes laborals a Catalunya
1 de gener • (Any Nou)

6 de gener • (Reis)

2 d’abril • (Divendres Sant)

5 d’abril • (Dilluns de Pasqua)

1 de maig • (Festa del Treball)

24 de juny • (Sant Joan)

11 de setembre • (Diada Nacional de

Catalunya)

12 d’octubre • (El Pilar)

1 de novembre • (Tots Sants)

6 de desembre • (La Constitució)

8 de desembre • (La Immaculada)

25 de desembre • (Nadal)
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Vuit treballadors del 112 a Bar-
celona, dos d’ells delegats sindi-
cals, han perdut el seu lloc de
treball després del canvi en la
subcontractació del Servei.

Després d’una nova licitació
del Servei 112 per part del De-
partament d’Interior, en la qual
no s’ha respectat la clàusula de
subrogació de tot el personal es-
tablerta en el plec de condi-

cions, 8 treballadors han quedat
exclosos en la nova adjudicació
mentre que a la resta no se’ls
han respectat les condicions del
contracte anterior.

Davant d’aquests fets, CCOO
ha instat el Departament d’Inte-
rior que vetlli pel compliment
de les clàusules del plec de con-
dicions en les quals obliga la no-
va empresa a subrogar tots els

treballadors de
l’antiga empresa.
CCOO emprendrà
les mesures legals
necessàries per
vetllar pel mante-
niment de tots els
llocs de treball. 

CCOO ha donat
suport a les ac-
cions empreses
pels treballadors
en la defensa dels
seus llocs de tre-
ball.

Telecomunicacions/Generalitat



20 OCTUBRE 2009

Sindical FSC

CCOO ha denunciat la política 
de recursos humans de l’Institut
Municipal de Parcs i Jardins 
de Barcelona
La Secció Sindical de Parcs i Jar-
dins ha denunciat que la direcció
de l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins de l’Ajuntament de Bar-
celona ha decidit contractar 7 pe-
ons de jardineria per realitzar les
suplències en una plantilla que a
dia d’avui ronda els 1.050 treba-
lladors i treballadores, cosa que
suposa un contracte d’estiu per
cada 150 fixos. Els jardiners i les
jardineres de la ciutat consideren
que aquesta decisió és una greu
negligència en la gestió del verd
de la ciutat, perquè comporta un
perill i un greu risc de deteriora-
ment de les esmentades zones
verdes, en ser humanament im-
possible cobrir el treball del per-
sonal de jardineria que estigui en
període de vacances amb només
7 contractes de peó de jardineria,
que, per a major escarni, cobriran
llocs de comercials (feina per a
d’altres empreses). En anys ante-
riors, la direcció de l’Institut rea-
litzava una mitjana de 70-80 con-

tractes d’estiu, insuficients per a
les necessitats reals de manteni-
ment, però que davant la con-
tractació d’enguany sembla fins i
tot generosa.

La nefasta política de recur-
sos humans de l’empresa i la
improvisació amb la qual es tre-
balla afegeixen nous perills per
al verd públic. A final de març, a
20 conservadors de parcs, de 36
que n’hi ha a l’empresa, se’ls va
canviar la destinació, cosa que
suposa una dificultat afegida,
mentre s’adapten a la seva nova
zona. Per si això fos poc, la pro-
moció interna en l’empresa està
paralitzada; als més de 90 treba-
lladors acollits a la jubilació par-
cial se’ls supleix amb peons de
jardineria, que evidentment no
sempre poden desenvolupar les
mateixes tasques que treballa-
dors experimentats, si no se’ls
dóna la formació adequada. És
impossible fer jardineria sense
jardiners/es. La Secció Sindical

de CCOO considera que la no-
contractació de personal per al
període estival, la manca de pla-
nificació, les deficiències de for-
mació i l’absència de promoció
interna comportaran, a curt i a
llarg termini:

■ Deteriorament del verd pú-
blic, que pot arribar a ser
irreversible en algunes zo-
nes.

■ Degradació del servei pú-
blic municipal, amb l’aug-
ment consegüent de les
queixes ciutadanes pel mal
manteniment, i “justifica-
ció” de la privatització del
servei municipal. 

■ Augment i justificació de
les inversions milionàries
per a la remodelació i la re-
cuperació de parcs, alguns
de molt recent inauguració,
utilitzant invariablement
l’excusa de manca de per-
sonal per a la justificació
dels expedients.

SECCIÓ SINDICAL DE PARCS I JARDINS

Manuel Valentín Riveiro

Els passats dies 25 i 26 de juny es
va celebrar una trobada a la ciu-
tat francesa d’Avinyó, entre les
representacions dels sindicats
espanyols i francesos a fi de fer el
primer pas cap a la futura consti-
tució del Comitè Europeu de les
empreses del Grup ABERTIS.

Serà un nou òrgan de repre-
sentació a escala transnacional,
en el qual confluiran els distints,
i alhora complementaris, inte-
ressos dels treballadors i les tre-
balladores que desenvolupen la
seva labor a ABERTIS, sigui quin
sigui el país d'Europa on es pro-
dueixi la seva relació laboral
amb el grup. 

El Grup SANEF engloba més
de 3.600 treballadors/es a França.
En el sector d'activitat d'autopis-
tes explota dues concessions: la
Societat d'Autopistes del Nord-
est de França, amb dos trams. Un
que comunica París amb Ale-
manya i un altre que ho fa amb
Bèlgica. A més de comptar amb
l'explotació de la circumval·lació
urbana de peatge de París.

L'altra concessió abasta el
tram on es produeixen els des-
plaçaments entre París i el nord-
oest de França (Normandia), a
més de comptar amb un tram si-
tuat en el sud-oest francès. Amb-
dues, en total, sumen més de
1.500 km. d'autopista de peatge.

CCOO, que ha estat motor des
de fa dos anys d'aquest impor-
tant projecte a escala europea, i
que ha donat com a fruit aquesta
primera i fonamental trobada, va
estar representada des de la Sec-
ció Sindical Estatal de CCOO en
el Grup Abertis pels companys
següents: Rui M. Valentín Ribeiro
(secretari general), Juan Baldó
Jaraba (secretari d'Acció Sindi-
cal) i Jorge Teixidor de León (se-
cretari general de la Secció Sindi-
cal de CCOO a ACESA).

A més, per part de CCOO,
també van participar-hi els
companys José Villares Barroso
(secretari general del Sector de
Carretera de CCOO de Catalun-
ya) i Juan Luis García Revuelta
(responsable de relacions inter-
nacionals del Sector Estatal de
Carretera de CCOO).

Per part del sindicat francès
CFDT (un dels majoritaris a SA-
NEF i a França), van participar a
les jornades de treball els com-
panys Alain Mouillard (delegat
sindical central de SANEF),
acompanyat de Didier Ternisien
(delegat sindical de SANEF) i de
Marc Bérnier (delegat sindical
de SAPN). 

També van participar-hi, en
representació del sindicat CFDT,
els companys François Sanchis
(secretari general del territori de
la regió de la Provença), Cristhian
Beldit Berbel (secretari general
nacional de la branca d'autopis-
tes a França) i Williams Vry (re-
presentant d’ASDF, les autopistes
del Sud de França).

Per part d'UGT, van acudir-hi
els companys Daniel Sancha
(coordinador d'UGT al Grup
Abertis) i Joan Muntada i Hars
(secretari general de la Secció
Sindical d'UGT a Acesa).

En el marc de la trobada,
també es van analitzar les nor-
matives de cada país quant a la
representació sindical, la nego-
ciació col·lectiva i les transposi-
cions nacionals. 

Després d'un intercanvi d'ex-
posicions de quina és l'organitza-
ció sindical, la seva composició
en cadascuna de les empreses del
Grup Abertis, així com quina era
la representació que tenia cada
força sindical present en la reu-
nió, es va decidir per unanimitat
dels presents la redacció, i el seu
posterior enviament a la Direcció
Corporativa de Persones i Orga-
nització d’ABERTIS, d'un escrit
de petició de l'inici de les conver-
ses, encaminades a la constitució
del Comitè del Grup d'Empreses
Europeu d’ABERTIS.

CCOO, sindicat majoritari a
Espanya i a ABERTIS, no escati-
marà esforços perquè en un rao-
nable espai de temps el conjunt
de treballadors/es d’Abertis
comptin amb el suport del futur
Comitè Europeu.

Solament ens resta agrair als
nostres amfitrions i companys
francesos l'amabilitat i la cama-
raderia amb la qual ens van ob-
sequiar i felicitar els companys
José Villares i Françoise Sanchis
per la labor efectuada al llarg
dels últims mesos.

El COMITÈ EUROPEU DE LES EMPRESES DEL GRUP ABERTIS

Comença el seu 
procés de constitució

El Comitè d’Empresa de TVE
Catalunya, després de l’assem-
blea dels treballadors de la So-
ciedad Mercantil Estatal TVE,
esdevinguda el 3 d’agost, va
convocar aturades per al dia 14
d’agost de 13 h a 15 h i de 19 h a
21 h, manera amb la qual mos-
traven el seu rebuig a la desapa-
rició de L’Informatiu Vespre i de
59 Segons. 

Els motius de la convocatòria
de vaga eren: 

② S’ha produït un incompli-
ment per part de la direcció
de la funció de servei pú-
blic, encomanada per la
Llei 17/2006 de la ràdio i te-
levisió de titularitat estatal,
i el mandat marc, amb la
desaparició de L’Informa-
tiu Vespre durant aquest
mes d’agost. 

■ La decisió de la direcció de
Recursos Humans de la
CRTVE de fer obligatori el
fet de “traspassar” 8 infor-
madors del centre de tre-
ball ubicat a Sant Cugat del
Vallès a una altra societat:
Sociedad Mercantil Estatal
Radio Nacional de España

(SME RNE), al seu centre de
treball ubicat al carrer Roc
Boronat, número 127, a
Barcelona, sense que la Di-
recció de Recursos Humans
de la CRTVE, en cap mo-
ment, hagi pogut justificar
raons econòmiques, tècni-
ques, organitzatives o de
producció per raonar l’obli-
gatorietat d’aquesta mesu-
ra. 

■ Així mateix, també es vul-
nera la llei 17/2006 i el
mandat marc que regula
que tots els programes in-
formatius siguin un 100%
de producció pròpia. 

■ Es nega reiteradament el
dret a la informació, a la
consulta i a les competèn-
cies dels representants le-

gals dels treballadors, tal
com es regula en els articles
64 i 41 de l’Estatut dels tre-
balladors. 

Els objectius pels quals es va
promoure la vaga eren: 

■ Manifestar el total rebuig a
la desaparició de L’Infor-
matiu Vespre i 59 Segons i
exigir a la Direcció el com-
pliment del servei públic
encomanat per llei. 

■ La paralització immediata
del “traspàs” obligatori de 8
informadors del centre de
Sant Cugat del Vallès a SME
RNE Barcelona. 

■ Exigir el compliment dels
articles 64 i 41 de l’Estatut
dels treballadors a la direc-
ció.

La vaga va tenir un important
seguiment entre la plantilla, de
tal manera que algun programa
va tenir enormes dificultats per
a la seva emissió, havent de re-
córrer a imatges de continuitat
des de Madrid. Aquesta vaga ha
de fer reflexionar la direcció de
l’empresa sobre la situació que
es viu i la necessitat de dialogar i
de complir els acords.

CCOO va donar suport 
a la vaga a TVE Catalunya 
del divendres 14 d’agost



21OCTUBRE 2009

ENTREVISTA

Xavi Navarro

Els teus inicis professionals es-
tan lligats als mitjans de comu-
nicació, fonamentalment a la
ràdio. Com valores aquesta eta-
pa, i quin paper creus tu que
han de jugar aquests per afavo-
rir les diferents accions de
caràcter cultural que es donen
a la societat?

El paper dels mitjans de co-
municació crec que és immens,
especialment per produir efec-
tes que a mi em fan molta por,
com pot ser la uniformització de
la realitat, la transmissió d’uns
valors que es donen per bons
sense que existeixi una reflexió
real al darrere... el que totes i
tots ja sabem. El cas és que tot
això que ja hem après a dir, i que
fins i tot marca la nostra tendèn-
cia social, és cert i crec que a
voltes no en som del tot cons-
cients. Crec que ho sabem pro-
nunciar, però no ho acabem
d’entendre. 

Els mitjans de comunicació
fan aparèixer i  desaparèixer

persones, situacions, conflic-
tes... Això, que no és necessà-
riament dolent, és, com a mí-
nim, una arma el poder de la
qual és difícil d’avaluar. L’altra
incògnita de l’equació és la ca-
pacitat reflexiva dels consumi-
dors i les consumidores dels
mitjans de comunicació. Crec
que el poder real dels mitjans
de comunicació és el resultant
de la interacció d’aquestes dues
incògnites.

Pel que fa a la presència
d’allò cultural als mitjans, evi-
dentment és impossible que no
reflecteixin el fet cultural perquè
els mass media són un producte
cultural. Crec que el debat és
quina lectura cultural presenten
i quines persones realment s’hi
poden sentir identificades. Jo,
personalment, no m’hi sento
identificada gairebé mai, perquè
ni aguanto les produccions sen-
se esma ni tampoc les elits
d’una exquisidesa intel·lectual
per a la qual jo no estic prou for-
mada.

Per demanar, m’agradaria
que tothom s’hi pogués sentir

identificat, però com tu dius, jo
en vaig formar part i des d’ales-
hores vaig entendre moltes co-
ses que no depenen en absolut
dels i les periodistes.

Sempre has estat lligada al
món del teatre, en diferents
companyies locals. Quan i per
què sorgeix la necessitat i la
idea d'Alaigua Teatre?

La idea va sorgir l’any 2002 en
un moment en què l’Esther Car-
dona em va parlar de la possibi-
litat de trobar un llenguatge
propi. Les dues sabíem que això
volia dir, de manera especial,
que crearíem una companyia en
femení amb totes les implica-
cions que això té, que no són
poques. És a dir, que per fi tin-
dríem vestuaris de la nostra mi-
da, hi hauria tampons a la far-
maciola i parlaríem de temàti-
ques que ens interessaven més
que no pas d’altres.

Actualment el 40% de la pro-
ducció i la distribució cultural i
artística a l’Estat espanyol és en
mans de dones i encara no se’ns
reconeix!

Així doncs, varem començar
una aventura que ja dura 7
anys i  que ens ha permès
conèixer-nos com a professio-
nals, com a persones i com a
dones. Ens ha donat una pers-
pectiva que abans no teníem i,
sobretot, ens ha permès arribar
al punt en què estem actual-
ment, és a dir, a identificar el
que volem i quins són els te-

mes pels quals som capaces de
mobilitzar-nos i crear un es-
pectacle. 

Fruits d’aquesta maduració i
evolució són la col·laboració
amb la fundació Save the Chil-
dren, la coordinació del II Festi-
val Jaén en Femenino (2009), la
producció d’un espectacle de
clown per a públic familiar so-
bre els drets de la infància i l’ús
responsable dels recursos natu-
rals, entre d’altres.

Molts actors i actrius, en es-
pecial joves, tenen dificultats
importants per sobreviure. En
general les condicions laborals
dels actors i les actrius estan
poc reglades i es donen força si-
tuacions de precarietat. És ne-
cessari marcar unes regles del
joc de caràcter generalista que
permetin millorar aquesta si-
tuació?

Certament la situació laboral
dins el món de la cultura és d’in-
fart. Hem de pensar que es trac-
ta d’una realitat molt diferent.
Mentre a la televisió, al cinema i
al teatre d’star system es mouen
xifres molt altes, a la resta estem
parlant de sous de misèria,
manca de contractes i proble-
mes reals per viure. Així, per
exemple, mentre un Toni Albà
pot facturar una actuació a
6.000 euros (IVA no inclòs), amb
tots els meus respectes vers el
Toni Albà, un músic d’un nivell
increïble a Barcelona pot tocar
una nit per 50 euros més el so-
par.

Amb aquest panorama hi ha
“empreses” culturals que ju-
guen amb la precarietat del món
de la cultura tot aprofitant-se’n
de la situació, com sempre pas-
sa, amb la qual cosa ofereixen
molta feina a preus rebentats. I
els artistes s’hi acullen perquè
l’alternativa és deixar les seves
professions.

Crec que de tots els sectors
laborals que jo he conegut, el de
la cultura és el que més s’acosta
al model de la Revolució Indus-
trial: manca de contractes, ex-
plotació laboral, precarietat,
manca de seguretat...

Hi ha hagut diversos intents
de crear un marc legal, però

sempre s’han barrejat els con-
ceptes de manera que, per
exemple, la gent del teatre de
carrer no pot acceptar les condi-
cions del teatre de sala, o els
músics… És a dir, que el sector
necessita una regulació urgent
que impedeixi la situació d’ex-
plotació que han de patir molts
artistes i les competències des-
lleials amb les quals lluitem ca-
da dia. De fet, Catalunya ha es-
tat la primera comunitat autò-
noma on es va signar un primer
conveni laboral del sector de les
arts escèniques. D’això hem de
felicitar-nos, però justament el
conveni és pràcticament inapli-
cable per les diferències pròpies
dins del sector que esmentava
abans: de fet, la redacció del
conveni no preveu, per exem-
ple, el teatre per a púbic familiar
o el de carrer que no sigui les
dues grans companyies, com
ara Comediants i la Fura dels
Baus. No hi havia ningú que co-
negués les realitats econòmi-
ques i de condicions de treball a
la taula que el va redactar i acor-
dar. Aquesta inutilitat del que,
no ho dubto, va ser un bon in-
tent, fa que Catalunya actual-
ment sigui coneguda arreu
d’Europa per ser un dels llocs on
els caixets són més baixos i les
condicions laborals més precà-
ries.

En aquest sentit jo sóc una fè-
rria defensora del model
francès, que permet aquesta re-
gulació i garanteix unes produc-
cions de gran qualitat sense que
els diners sempre se’ls emportin
els mateixos.

Feu un teatre amb dosis im-
portants de compromís social,
especialment vers els drets dels
infants i les dones. Per què l'op-
ció de dirigir-se de manera
prioritària o especial a un pú-
blic determinat, com feu vosal-
tres?

Perquè ho vivim així, perquè
creiem que podem aportar un
punt de vista en les temàtiques
que treballem i perquè ens
diuen que ho estem fent bé. De
tota manera, nosaltres no prete-
nen dirigir-nos a un públic en
concret. Ens dirigim a tot-

Maite Ojer i Blasi Maite Ojer i Blasi va néixer a Sucs, un petit poble
de la plana de Lleida. Mestra i actriu, ha treballat
en diferents mitjans de comunicació de les Terres
de Lleida, fonamentalment ràdio. Vinculada al
món del teatre des de fa gairebé 21 anys, des de en
fa 7, juntament amb l’Esther Cardona, va crear
Alaigua Teatre i Carrer, una companyia de teatre
amb fórmula jurídica de cooperativa, una aposta
teatral amb compromís social.

Actualment  el 40% de la producció 

i la distribució cultural i artística 

a l’Estat espanyol està en mans 

de dones i encara no se’ns reconeix!

La cultura i l’art com a producte cultural 

tenen el poder de provocar reflexions, 

de mostrar, de posar en evidència, 

de provar que alguna cosa existeix

Maite Ojer i Blasi
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hom, però per parlar de
coses que ens motiven. 

A més de la legislació, l'acció
judicial i policial, calen molts
canvis de consciències i socials
per combatre la violència de
gènere, i també per afavorir la
igualtat real. Quina aportació
pot i ha de fer el món de la cul-
tura, segons la teva opinió?

La cultura I l’art com a pro-
ducte cultural té el poder de
provocar reflexions, de mostrar,
de posar en evidència, de provar
que alguna cosa existeix. També
té la capacitat de commoure, de
fer-nos millors en el sentit més
spinozià del concepte i de trans-
portar-nos a estats de l’ésser
que són privilegiats i que ens
humanitzen i ens connecten
amb nosaltres mateixes. Aques-
ta és, sens dubte, una eina ano-
menada possibilitat per tal de
fer les coses bé.

El teatre, per tant, com una
de les expressions culturals im-
portants del país, ha de jugar
un paper de consciència social
no sols en els temes que parlà-
vem sinó en un sentit ampli?

No gosaria  dir que “ha de fer-
ho”, però a mi m’agrada crear
per fer-ho. És una opció. Tot i
això estic convençuda que,
d’una manera o una altra, l’art
ens torna allò diví que hi ha a les
persones, ja sigui perquè ens fa
capaces de plorar escoltant mú-
sica o perquè ens permet riure
amb la bondat d’un infant da-
vant de dues pallasses. Això,
sens dubte és diví.

Vosaltres treballeu en dife-
rents projectes, molts d'ells fi-
nançats o amb suport de les ad-
ministracions, en especial les
administracions locals. Sense
el suport institucional seria
possible l'activitat que es duu a
terme a nivell cultural i, de ma-
nera concreta, els projectes en
què vosaltres participeu. O dit
d'una altra manera, quin és el
paper de les administracions?

Actualment el problema del
finançament és un dels temes
estrella. Els grups de teatre,
música, etc. necessiten de la
implicació de l’Administració,
però potser menys del que es
pensa. En realitat les subven-
cions no són tantes i els benefi-
ciaris són pocs. Però el proble-
ma de finançament més greu
que pateix el sector és el temps
d’espera per cobrar les factu-
res, que també pertoca a les
administracions, perquè majo-

ritàriament són les que con-
tracten.

A vegades anem a fer una
actuació que cobrarem en un
termini de 6 a 12 mesos. Com
podeu imaginar, les compan-
yies estan aguantant un nivell
d’endeutament que no les dei-
xa crear ni viure, perquè els im-
postos sí que els hem de pagar
a la pròpia Administració. Un
altre dels problemes, represen-
tar un sector no regulat. Crec
que si l’Administració es posés
seriosa a regular el sector tam-
bé hauria d’entonar un mea
culpa difícil d’encaixar. Ara co-
mencen a haver-hi intents de
fer un control perquè resulta
que el món de la cultura mou
una quantitat molt alta de di-
ners i molts d’ells negres (per
les situacions que comentava
abans). Com diuen molts grups
i companyies: “Jo no necessito
subvencions, necessito que em

paguin quan acabo de treba-
llar.”

En el context de crisi actual,
el futur del teatre, de les com-
panyies petites, quin color té,
gris, negre, blanc, blau, ver-
mell... com ho veus?

Jo crec que les èpoques de
crisi son èpoques de reflexió i de
visar situacions. Hi ha d’haver
una reflexió profunda i assenya-
da. Si d’aquí sorgís una regula-
ció del sector que permetés:  

– la desaparició de la preca-
rietat laboral, que es xifra
en un 90 % dins el sector,

– l’aparició de salaris dignes,
– la  dignificació del sector

de les arts i, per tant, l’aug-
ment en la qualitat, entre
d’altres coses, aquesta se-
ria la millor crisi .  Hi ha
molts companys i  com-
panyes de professió que no
han tingut un contracte de
treball mai. Estem al segle
XXI.

Crec que de tots els sectors laborals que jo

he conegut, el de la cultura és el que més

s’acosta al model de la Revolució Industrial:

manca de contractes, explotació laboral,

precarietat, manca de seguretat

federació serveis a la ciutadania

www.ccoo.cat/fsc

A vegades anem a fer

una actuació que 

cobrarem en un 

termini de 6 a 12

mesos. Com podeu

imaginar les 

companyies estan

aguantant un nivell

d’endeutament 

que no les deixa 

crear ni viure

Actuació de l’Alaigua Teatre al Congrès de la FSC Catalunya.
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Assegurança col.lectiva d’accidents
Si ets afiliat o afiliada amb més d’un any d’antiguitat i al corrent de pagament, et cobreix
una pòlissa col·lectiva de 9.000 € en cas de mort per qualsevol tipus d’accident. Tel. 93
481 27 03 

CEPROM (Fundació per a la Formació i l’Estudi
Paco Puerto)

La formació és un dret dels treballadors i un element clau per fer front a la situació
canviant del nostre mercat de treball. A CCOO pots formar-te gratuïtament a través
del CEPROM. Aquest centre organitza cursos a tot Catalunya de més de 50 especiali-
tats. Mitjançant el CEPROM podràs aprendre una professió i tenir més possibilitats
en el moment de trobar una feina, si estàs a l’atur, o reciclar-te i millorar la teva
situació professional, si ja treballes. Tel. 93 481 27 17. www.ccoo.cat/ceprom

Escola de persones adultes Manuel Sacristán
Aquesta escola compta amb tres nivells de formació amb l’objectiu
que els participants obtinguin el Graduat Escolar o el Pregraduat.
També es realitzen altres ensenyaments com ara català, matemàti-
ques, castellà, etc. Tel. 93 481 29 10 

Fundació Cipriano García-Arxiu Històric
La Fundació Cipriano García s’encarrega de la conservació i difusió
del patrimoni històric documental del nostre moviment sindical i
de la resta de moviments socials catalans. Tel. 93 481 27 07

Servei Lingüístic
El Servei Lingüístic promou l’ús social de la llengua en el món sindi-
cal i laboral per mitjà de campanyes de sensibilització, cursos de
català, correcció i traducció de documents. El nostre objectiu és
defensar el dret dels treballadors i les treballadores al coneixe-
ment i l’ús del català. Tel. 93 481 29 11. www.ccoo.cat/sl 

SL

CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals)
El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) és un centre in-
terdisciplinar d’estudis, investigacions i assessorament en matè-
ries com l’economia, el dret laboral i la sociologia del treball. 

Via Laietana, 16. 6a Planta. 08003 Barcelona. 
Tel: 93 481 28 41 - Fax: 93 268 13 91

Atlantis Assegurances 
Amb Atlantis Assegurances, en conveni amb CCOO, pots fer-
te una assegurança d’automòbil, llar, accidents personals, cara-

vanes, vida i estalvi amb condicions molt avantatjoses per als afiliats i les afiliades.
Tel. 93 481 27 03 

Assegurança de Nòmina per treballadors públics
Si depens dels teus ingressos i vols assegurar-te la nòmina per a
garantir la percepció del salari en cas de sanció, pots fer-ho a

través de la FSC, la qual té un conveni amb l’asseguradora Atlantis. Més informació al
telèfon 93 481 28 48 o al mail: fsc@ccoo.cat

Pla de Pensions
Si vols gaudir d’una pensió complementària en el moment de la teva jubilació, CCOO
t’ofereix un PLA DE PENSIONS per a afiliats, amb la garantia i control de CCOO i
en condicions millors que les que ofereixen altres entitats. 

Habitatge Entorn 
Habitatge Entorn és una cooperativa de promoció immobiliària creada sota l’impuls
de CCOO. El seu objectiu és facilitar habitatges de qualitat a preus inferiors als que
normalment es troben al mercat immobiliari. Tel. 93 310 00 00 

Descomptes
El fet de ser un col·lectiu de més de 150.000 persones afiliades fa que el nostre servei
de consum pugui establir contractes de col·laboració amb empreses i comerciants de
tots els sectors i aconseguir descomptes per als nostres afiliats (serveis tan diversos
com el dentista, espectacles, poliesportius, roba o un cotxe). 
Veure www.conc.es i consulta la nostra base de dades

Formació, Cultura, Documentació i Serveis

Solidaritat. Fundació Pau i Solidaritat
La Fundació Pau i Solidaritat és una organització no governamental pel
desenvolupament i la cooperació internacional constituïda a iniciativa
de CCOO de Catalunya. La Fundació realitza projectes de cooperació
i sensibilització per fomentar la consciència cap a l’acció solidària i faci-
lita les relacions entre els treballadors i les treballadores del Nord i el
Sud. Tel. (93) 481 29 12 .

Residències de temps lliure
Per gaudir d’unes vacances a preus molt assequibles pots sol·licitar plaça en qualsevol
de les residències de temps lliure de Catalunya o d’altres comunitats autònomes.
CCOO compta amb un 25 % de les places. Tel. 93 481 29 15 

Amb aquest nom són coneguts
els greus esdeveniments ocorre-
guts a Barcelona entre juliol i
agost de l’any 1909. Els primers
dies de juliol els socialistes inicien
un seguit de mítings per informar
i protestar contra la guerra del
Marroc, que el Govern de l’Estat
havia desencadenat per protegir
els interessos miners al Rif, en
mans d’uns pocs aristòcrates i
oligarques com el Marquès de
Comillas, i contra l’embarcament
de tropes cap a aquella guerra, ai-
xí com per la crida de reservistes.
Els anarquistes hi participaven
promovent manifestacions de
protesta. En els mítings es denun-
ciava “la tremenda injustícia que
a la guerra hi vagin solament els
fills dels pobres, ja que els rics
s’alliberen de l’obligació dels fills
si paguen 1.500 pessetes”.

Pablo Iglesias afegia: “... Aquí
s’estan arravatant els reservistes
de les seves llars. I, a més, són es-
carnufats per unes senyoretes
hipòcrites que es presenten als
embarcaments repartint cigarre-
tes i escapularis entre els soldats,
mentre elles alliberen els seus fills
d’anar a la guerra. També Comi-
llas, un dels que posseeix mines
al Rif, està dirigint l’embarca-
ment: excel·lent tipus que guan-
yarà milions amb les mines i que
porta, en els seus vaixells, les tro-
pes que aniran a defensar les se-
ves propietats... La guerra amb el
Marroc, com tota guerra, és
contrària a la fraternitat dels po-
bles, i els socialistes tenim el deu-
re de combatre-la...” 

El dia 21, en un míting a Te-

rrassa, es va proposar una moció
que, entre d’altres coses, deia: 

“Considerant que en el sistema
espanyol de reclutament de l’exèr-
cit solament els obrers fan la gue-
rra que els burgesos declaren, l’as-
sembla protesta enèrgicament: ...
contra l’enviament a la guerra de
ciutadans útils a la producció i, en
general, indiferents al triomf de la
creu sobre la mitja lluna, quan es
podrien formar regiments de ca-
pellans i frares que, a més d’estar
directament interessats en l’èxit de
la religió catòlica, no tenen famí-
lia, ni casa, ni són d’utilitat per al
país...  ... i compromet la classe
obrera a concentrar totes les seves
forces, per si s’ha de declarar la va-
ga general, per obligar el Govern a
respectar els drets que tenen els
marroquins a conservar intacta la
independència de la seva pàtria”. 

El dia 22, el ministre de la Go-
vernació, La Cierva, va prohibir
qualsevol míting contra la guerra,
va disposar que fos empresonat
tothom que cridés o realitzés ac-
tes contra la guerra, que fossin
processats els directors de periò-
dics que publiquessin notícies
contra la guerra. El dissabte dia
24, Solidaritat Obrera va consti-
tuir un Comitè Central de Vaga,
compost per Antoni Fabra i Ri-
bas, José Sánchez González i
Francesc Miranda, i va declarar la
vaga general de 24 hores per al di-
lluns dia 26. La vaga s’estengué
progressivament durant el matí
del dilluns per Barcelona i també
amb èxit per Badalona, Grano-
llers, Mataró, Sabadell, Sant Feliu
de Llobregat, Terrassa i Vilanova i

la Geltrú. Fins a les dues de la tar-
da es va desenvolupar pacífica-
ment. Mentrestant, ja havien es-
tat detinguts alguns dirigents
obrers i al migdia el Govern havia
declarat l’estat de guerra. A pri-
mera hora de la tarda una gran
manifestació a Barcelona va ser
interceptada per la guàrdia civil, i
es varen produir nombrosos fe-
rits. Aquesta provocació va ser
l’espurna que va encendre la re-
volta armada i la protesta va deri-
var cap a la insurrecció, de mane-
ra que el comitè de vaga va que-
dar desbordat. Es varen aixecar
barricades sense cap ordre ni cap
direcció política, i de manera es-
pontània es va iniciar la crema
d’esglésies i de convents. L’en-
frontament dels revoltats amb la
guàrdia civil i l’exèrcit va provo-
car dotzenes de morts i centenars
de ferits. A mesura que passaven
les hores i els dies, les forces dels
revoltats decreixien i, amb l’arri-
bada de noves unitats de l’exèrcit,
el Govern va posar fi a la revolta.
El dia 2 d’agost els carrers de Bar-
celona tornaven a la calma. 

Llavors el Govern de l’Estat va
començar una repressió ferotge
contra el proletariat en general i
contra les societats obreres en
particular, va decretar el tanca-
ment dels locals dels sindicats,
d’escoles laiques i d’ateneus
obrers. Es varen empresonar i
processar gairebé 2.000 persones,
i la jurisdicció militar va condem-
nar a mort i va executar Josep Mi-
quel Baró, Antonio Malet Pujol,
Eugenio del Hoyo i Ramon Cle-
mente Garcia. Posteriorment (13
d’octubre) va afusellar Francesc
Ferrer i Guàrdia, pel càrrec de
“cap de la rebel·lió”. El procés mi-
litar i l’execució de Ferrer i Guàr-
dia varen desencadenar una ex-
tensa campanya europea de pro-
testa, amb el suport de les forces
obreres i republicanes, que varen
determinar la caiguda del Go-
vern.

CENTENARI DE LA SETMANA TRÀGICA.

Els fets de Barcelona juliol/agost de 1909 

SI NO REPS ENCARA LA NOSTRA
PUBLICACIÓ DIGITAL ENVIA’NS 

O ACTUALITZA EL TEU CORREU 
ELECTRÒNIC A fsc@ccoo.cat

L’ús social de la llengua 
catalana en el món 
del treball
Des del Seminari Salvador Se-
guí hem elaborat un docu-
ment, dividit en tres parts, so-
bre l’ús social de la llengua ca-
talana en el món del treball, en
el qual volem que el conjunt de
l’afiliació pugui fer les seves
aportacions. 
http://www.ccoo.cat/salvadorsegui/

“La lladre de llibres” de Markus Zusak. Ed Columna
La Liesel va començar la seva brillant carrera de lladre als nou anys.
Tenia gana, robava pomes però el que més li interessava eren els lli-
bres. Potser més que robar-los, els salvava. Això i d’altres coses més
ens explica el personatge de la Mort que a modus
de veu en off ens va relatant una història molt hu-
mana, plena de tendresa i també de cruesa i de rea-
lisme d’un temps marcat per la foscor del nazisme.
Una important aproximació a la realitat quotidiana
de gran part del poble alemany que va patir el na-
zisme, la pobresa i la duresa de la guerra. Una
història inoblidable i emocionant. 

EL LLIBRE RECOMANAT
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María José Carrillo

Què et va fer afiliar-te a CCOO i
no a un altre sindicat?

Provinc d’una família d’esque-
rres i de CCOO, però el que em va
fer afiliar-me a CCOO va ser la ca-
pacitat que va tenir per indepen-
ditzar-se de la política, no així al-
tres sindicats, els quals segueixen
depenent d’algun partit polític.

Aquesta independència polí-
tica és bàsica en la defensa dels
drets dels treballadors.

D’on et ve aquesta necessitat
de defensar els treballadors/es?

Més que una necessitat és una
inquietud personal, que vaig
aprendre de la meva família. Tinc
una gran convicció social, que ha
orientat la meva carrera a defen-
dre els principis i els drets que ens
són propis, a més és en el treball
on passem la gran part de la nos-
tra vida, i per això és tan impor-
tant reivindicar-se i lluitar per
unes condicions de treball dignes. 

Si mirem la història, veiem que
els grans canvis socials sempre
han nascut del moviment obrer.

Quina finalitat creus que ha
de tenir un sindicat?

Jo crec que els sindicats han
de tenir dos vessants, un laboral
i un altre de sociopolític.

En el vessant laboral, ha de
garantir les millors condicions
laborals, cercant un equilibri
entre els interessos econòmics i
mercantilistes de les empreses i
els interessos socials i salarials
dels treballadors.

Per una altra banda, el sindi-
cat influeix directament en els
canvis de la societat, i té un pa-
per sensibilitzador i d’expansió
de la consciència social.

Grans fites socials assolides
del nostre temps, com la Llei
d’igualtat o la Llei de dependèn-
cia, han estat possibles gràcies,
entre d’altres, a l’actuació dels
sindicats.

Què n’opines, de la violència
de gènere? 

La violència de gènere és una
de les pitjors lacres socials de la
nostra època. Encara que en
l’àmbit de la legislació hem
avançat molt, en l’àmbit educa-
tiu i de conscienciació queda un
llarg camí per recórrer.

On es troba avui la dona en
la seva lluita?

Des del meu punt de vista, la
dona d’avui es troba en un mo-
ment clau per aconseguir una
igualtat efectiva en tots els àmbits
(laboral, familiar, social, econò-
mic...). Sent cada cop menys ne-
cessari parlar d’igualtat, ja que el

discurs comença a estar interio-
ritzat en l’activitat diària.

Quina és la teva opinió de les
dones i el sindicat?

Ser delegada sindical a CCOO
és fàcil.

Afortunadament, CCOO és
una organització sindical en la
qual els principis d’igualtat es-
tan integrats tant a nivell orga-
nitzatiu com reivindicatiu.

Cada cop som més les dones
que optem per treballar activa-
ment en el sindicat. On realment
ens trobem amb dificultats és a
les empreses. En els processos de
negociació col·lectiva hem de fer
grans esforços per aconseguir el
respecte y la credibilitat vers els
directius empresarials.

A més, en els sectors que en-
cara estan molt masculinitzats,
com en el meu, el sector ferro-
viari, la presència d’una dona
sindicalista és estranya.

Ser dona i anar a visitar cen-
tres de treball o realitzar assem-
blees on la majoria o la totalitat
dels treballadors són homes no

és fàcil: has de desenvolupar
més les habilitats personals que
un home.

Què n’opines, de la situació
de crisi actual?  

La situació actual no és més
que la conseqüència del món
capitalista en el qual vivim, que
es regeix per interessos pura-
ment econòmics. És necessari
que tant l’Estat com la societat
civil exerceixin un control sobre
la gestió econòmica que realit-
zen les entitats financeres.

Economia i societat són dos
conceptes que han d’anar sem-
pre al mateix ritme. La solució a
la crisi econòmica actual no ha
de recaure sobre les espatlles
dels treballadors, ja que són la
principal víctima de la situació.

La falta de liquiditat efectiva
en les empreses no pot suposar,
com pretén la CEOE, una reduc-
ció en els drets adquirits pels
treballadors, ni molt menys una
congelació salarial.

Tal vegada hauríem de cana-
litzar el marge de beneficis ob-

tinguts, als quals els empresaris
no estan disposats a renunciar, i
caminar cap a un model de co-
gestió, o bé d’un major control
per part de l’Estat.

Com us afecta la crisi en el
vostre sector?

Suposa una clara tendència a
la privatització dels serveis pú-
blics, cercant menors costos, me-
nor creació de llocs de treball, co-
sa que dóna com a conseqüència
l’empitjorament del servei que es
dóna a la ciutadania.

Quina és la teva opinió sobre
el divorci entre la classe políti-
ca i la societat, en general? 

Aquest és un tema clàssic de
discussió. Tots som en part res-
ponsables d’aquesta situació. La
política és percebuda en la so-
cietat com quelcom llunyà i dis-
tant de la vida diària, la política
no és exclusiva dels polítics que
apareixen en els mitjans de co-
municació. “Tots fem política en
el dia a dia” quan defensem els
nostres drets en el treball, quan
ens manifestem contra la guerra
d’Iraq, quan protestem per la
pujada dels preu o quan exigim
una sanitat pública, quan opi-
nem sobre la possibilitat de de-
manar una reducció per fruir del
fills, prenent un cafè. Això també
és fer “política”.

Letícia Martínez, que ara té 34 anys, va entrar a treballar al Metro de Barcelona al març
del 97, una empresa amb més de 3.000 treballadors i treballadores. Més d’una dècada en-
tre estacions, vagons i passatgers. La Letícia, que es va afiliar a CCOO també fa més d’una
dècada, actualment és agent d’atenció al client, i té al seu càrrec la responsabilitat de les
instal·lacions de l’estació, la informació als passatgers, si s’escau la conducció de trens, i
la seguretat per un bon servei, i a tot això s’afegeix la seva participació activa en una im-
portant secció sindical (més de 600 afiliats i afiliades) i la seva dedicació al Comitè d’em-
presa com a delegada de CCOO. Amb la Letícia, una dona que s’entusiasma amb la lectu-
ra, els viatges, l’escalada i el senderisme, parlem de per què ser de CCOO, i d’altres moltes
coses lligades a la seva visió del sindicat i el sindicalisme.

La violència de gènere és una de les  pitjors lacres 
socials de la nostra època.  Encara que en l’àmbit de la

legislació hem avançat molt, en l’àmbit educatiu i de
conscienciació queda un llarg camí per recórrer

Leticia Martínez


