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Editorial

EL TRANSPORT PER CARRETERA,
SECTOR ESTRATÈGIC

S

Joan Moreno
Secretari General de la Federació de Transports,
Comunicacions i Mar de la UGT.

empresarial i el foment d’empreses que aportin valor afegit a
l’activitat, i inverteixen en R+D+I. Cal l’establiment d’un
sistema transparent de la gestió de les borses de càrrega i dels
mecanismes per a l’establiment dels preus.

i d’alguna cosa han servit les
mobilitzacions dels transportistes és
per traslladar a la societat la
importància vital que té el
transport per carretera, i molt
especialment els autònoms del
transport. Les grans empreses de
subministradors i carregadors han
pogut comprovar que la desregulació del
sector i la imposició de les seves pròpies tarifes -que tant els
interessen per reduir els seus costos en logística- poden ser
letals quan estan sustentades en una externalització de
serveis, atomitzada en petits transportistes autònoms, amb
una competència deslleial generalitzada, que fa
pràcticament impossible repercutir els increments dels
costos de producció en el valor
del servei que presten.
El transport per carretera
pateix un problema de caràcter
estructural que necessita una
regulació que pugui servir per a
tots. Si bé els acords amb el
Ministeri satisfeien a més del
80% del sector, pel 20% restant
no assolia una resposta
suficient a les seves
reivindicacions. És aquest un
sector molt sensible a factors
externs, l’estat de les
infraestructures, el sistema de
finançament i cobrament, la
dependència energètica, etc.

Alhora, és imprescindible seguir avançant de manera
decidida en la modernització del marc de relacions laborals,
en una regulació eficaç dels temps de treball i descans
sense excepcions, en els sistemes d’inspecció, en la
reducció de l’accidentalitat i en l’augment de la seguretat
i la salut a la feina.

Hem pogut comprovar la ineficàcia dels instruments actuals
d’interlocució com el Comitè Nacional del Transport, que
demostren que es fa del tot imprescindible desenvolupar
nous marcs de negociació i
diàleg, en els quals hi participin
els agents econòmics i socials del
Cal una reforma estructural
sector sense exclusions (també
del transport per carretera,
els sindicats), per poder establir i
concertar un nou pla de
que tingui entre els seus
reestructuració i futur del
transport per carretera en un
objectius un adequat
entorn plenament liberalitzat.

dimensionament del sector
el suport a la concentració
empresarial i el foment
d’empreses que aportin
valor afegit a l’activitat.

D’altra banda, el conflicte del
transport ha evidenciat la
conveniència de regular els
tancaments patronals, per
garantir els serveis essencials per
la comunitat, tal com ho estan en
el dret de vaga dels treballadors
per compte d’altre.

No es pot confondre el dret a la vaga, regulat i protegit
constitucionalment des del respecte a la concurrència, amb
altres drets constitucionals, garantint els serveis essencials per
la societat, amb un tancament patronal.

Hem pogut comprovar aquests dies com l’escalada de preus del
carburant té un efecte demolidor en el transport per carretera.
S’ha posat de manifest més que mai que cal una reforma
estructural del transport per carretera, que tingui entre els seus
objectius un adequat dimensionament del sector, fruit de l’ajust
entre l’oferta i la demanda, el suport a la concentració
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Sobre la mobilitat i la sostenibilitat

Si ens preguntem, Què és la mobilitat?
Segons la Carme Miralles (Directora de l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona) i l’Àngel Cebollada (Professor de la UAB i
Investigador del Grup de Treball de Mobilitat, Transports i Territori), la mobilitat
és la suma de desplaçaments que fan els ciutadans per accedir als treballs,
béns i serveis necessaris per al seu quefer quotidià.
JOAN MUNTADA I HARS

A

quests desplaçaments es realitzen amb mitjans
també s’hi han d’incloure els elements definits com exterdiferents que presenten unes condicions d’ús
nalitats (des d’un punt de vista econòmic) o impactes (des
que els caracteritzen socialment. Així, els mitd’un punt de vista ambiental i social) (MADDISON et al.,
jans no motoritzats tenen un caràcter univer1996). Aquest exercici permet que aflorin la totalitat dels
sal; els transports d’ús col·lectiu, democràtic;
costos que es desprenen de la mobilitat amb independència
i els transports privats, selectiu.
de qui els assumeixi (l’individu o la societat), de quan es geJa fa molt més d’una dècada que experts en medi ambient
nerin (durant el desplaçament o en la fase de construcció
de tot el món alerten reiteradament sobre els efectes negatidel vehicle, per exemple) i de com es comptabilitzin (en
us dels nostres modes de transport sobre el planeta, des de la
unitats monetàries, temporals o d’altres).
UGT també. Al principi, el discurs de la sostenibilitat no lliLa construcció d’un territori urbà basat en l’ús del cotxe
gava en absolut amb l’anomenat “dret
no ha estat una evolució neutra, sinó
a la mobilitat” de les persones, o no es
que ha respost a estratègies dissenyasabia com lligar-lo, de fet, una certa codes amb aquesta finalitat. El resultat
moditat instal·lada en discursos fàcils,
ha estat unes ciutats on els habitants
però a l’hora arcaics, impedia avançar
de les quals depenen del vehicle prien la línia adequada.
vat per resoldre les seves necessitats
Els patrons “moderns” que associaquotidianes de desplaçament. No obsven la independència, un cert status
tant això, en el territori conviuen
social, i la llibertat a l’ús del cotxe, a
àrees amb característiques urbanes diser possible gran i potent..., ha dififerents, de manera que el grau de capcultat sobre manera el discurs de la
tivitat respecte al cotxe variarà signifimobilitat sostenible. El cotxe ha escativament d’un lloc a l’altre.
devingut l’element hegemònic de la
L’esforç inversor que la construcció
mobilitat, perquè s’ha construït un discurs intel·lectual,
d’infraestructures requeria i la crisi del petroli de l’any
moral i polític al seu entorn que l’ha legitimat com a
1973 van desencadenar la percepció que l’adaptació total de
l’eina idònia per resoldre les necessitats de mobilitat senla ciutat i la vida quotidiana al vehicle privat era summase ser-ho (Miralles). A més de les restriccions socials, l’ús
ment costosa. Això va marcar un punt d’inflexió respecte a
massiu del cotxe genera impactes ambientals i ecològics
l’organització de la mobilitat en l’entorn urbà i ressorgiren
importants i actualment suposa un dels problemes més
diferents projectes de construcció de xarxes de transport
greus de detriment de qualitat de vida amb què s’han
d’ús col·lectiu, mentre s’abandonaven projectes de noves
d’enfrontar les ciutats (WHITELEGG, 1997). No és
autopistes urbanes (MIRALLES, 2002). Fou aleshores que
d’estranyar, doncs, que en les auditories ambientals munies va adoptar una estratègia selectiva pel que feia a la reincipals i en els processos d’Agenda 21 local, aquesta probletroducció dels mitjans de transport d’ús col·lectiu, dirigida,
màtica ocupi un lloc destacat.
també, a garantir la viabilitat del vehicle privat a la ciutat.
Tot plegat fa que el model de mobilitat basat en el vehicle
Ha costat molt, moltíssim, però poc a poc una “nova culprivat presenti uns costos molt elevats si es comptabilitzen
tura de la mobilitat” s’està instal·lant en les consciencies
la totalitat dels costos socials, ambientals, temporals i models ciutadans i ciutadanes de Catalunya i dels nostres gonetaris, que l’economia neoclàssica tradicionalment ha cavernants, als quals, tradicionalment els costa agafar el pols
muflat. Cal imputar totes les variables que es relacionen
del país que han de governar-gestionar. De fet, solen legisamb el sistema de transport
lar una dècada tard! En
d’una manera global (com
qualsevol cas, la UGT no és
El segle XX ha finalitzat amb
ara la construcció del vehialiena a aquest canvi de
cle o de les infraestructures,
mentalitat, i des de la nostra
l’ús del vehícle privat com
per exemple) i no només les
organització portem anys
a mitjà hegemònic
derivades del desplaçament;
treballant en aquest sentit.
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“Els màxims avantatges per als nostres Afiliats”
IMPORT MENSUAL
DE L’ASSEGURANÇA

Home

Dona

De 0 a 65 anys

35 E

35 E

Perquè la salut és el primer, aquesta pòlissa et garanteix la assistència sanitària a tots els nivells, desde medicina
primaria fins les tècniques i tractaments més avançats. Perquè guanyar en atenció és guanyar en qualitat de vida,
aquesta assegurança et proporcionarà un tracte còmode, ràpid, personalitzat, amb totes les avantatges que tu i la teva
salut es mereixen. Posem a la teva disposició un extens quadre metge que et proporcionarà:
>> FACILITAT D’ÚS: Targeta sanitària, personal i intransferible que et permet
>> LLIURE ELECCIÓ DE METGE DE CAPÇALERA I ESPECIALISTES:
rebre l’assistència sanitària d’una forma ràpida i eficaç. Sense necessitat de volants,
Amb l’horari que més et convingui i sense suportar cues.
.
>> RAPIDESA EN L’ATENCIÓ D’ESPECIALISTES, PROBES I INTERVENCIONS: talonaris, o sol licitar autoritzacions.
Sense patir les extenses llistes d’espera.
>> CLÍNIQUES PRIVADES: Amb la tranquil.litat d’una habitació individual amb
llit d’acompanyant i visites amb horari ampli. Atenció personalitzada en els parts,
amb una còmoda hospitalització i amb anestesia epidural. I en les millors clíniques:
CIMA, Teknon, Corachán, Tres Torres, Hospital de nens de Barcelona, Centre mèdic
Delfos, Clínica Infantil Stauros, Hospital general de Catalunya etc... en la província
de Barcelona (per altres províncies consultar).
>> SEGONA OPINIÓ**: A través de centres especialitzats de gran prestigi i accés
a red hospitalaria dels Estats Units d’Amèrica.
>> ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN VIATGE: En qualsevol lloc del món.

>> CONTRACTE VITALICI: L’asseguradora no podrà rescindir el contracte per
motius d’ús dels serveis ni per la vellesa de la persona assegurada.
>> ATENCIÓ PERMANENT I PERSONALITZADA: Gràcies als telèfons
d’assistència a l’assegurat les 24 hores del dia.
>> NO HI HA DESPESES DE CONTRACTACIÓ
>> NO HI HA COPAGO
>> SENSE CARÈNCIES FINS ELS 65 ANYS.
EXCEPTE EN EL PART
(carència de 10 mesos)

>> CONTRACTE VITALICI
>> COBERTURA PER ACCIDENT: També queden coberts tots els serveis tant per
>> ASSEGURANÇA SALUT DENTAL: Inclosa
accident laboral com per accident de trànsit.

Assegurança retirada del carnet per punts
El complement ideal a la nova llei del carnet per punts. Ajuda econòmica quan no poguis conduir. Amb l’assegurança
de retirada del carnet rebràs un subsidi mensual. T’oferim dues modalitats perque poguis escollir la més adient a les
teves necessitats.

Assegurances
pensades
en la conducció
de tot tipus
de vehicles

CARNET CONDUCTOR PLUS
>> PAGAMENT D’UN SUBSIDI MENSUAL. (segons opció escollida)

>> DEFENSA CRIMINAL. (fins a 1.500 €)

>> AJUDA ECONÓMICA EN CAS DE REVOCACIÓ.
(opció escollida durant 6 mesos)

>> ASSISTÈNCIA AL DETINGUT A UN TELÈFON 902.
>> FIANCES. (fins a 30.000 euros)

>> DESPESES DE MATRICULACIÓ A CURSOS DE FORMACIÓ
FINS A 500 €.

>> RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS.
(fins a 1.500 €)

>> ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÓNICA 24 HORES.

>> EVALUACIÓ MÈDICA DELS ACCIDENTATS.
(fins a 1.500 €)

>> TRASLLAT DEL VEHÍCLE CONDUIT PER L’ASSEGURAT FINS A LA BASE
DE LA GRUA O FINS AL DOMICILI DE L’ASSEGURAT.
>> RECURS CONTRA LA VARIACIÓ INCORRECTE DE PUNTS.
>> CURS DE RECUPERACIÓ PARCIAL DE PUNTS FINS UN MÀXIM DE 250 €.
>> GESTIÓ DE LES INFRACCIONS DE TRÀNSIT EN VIA ADMINISTRATIVA.
>> CONTENSIOS ADMINISTRATIU DE LA LLEI DE SECURETAT VIAL. (inclós)

T’OFERIM TOT TIPUS D’ASSEGURANCES:
• automòbils • motos • camions • llar
• comerços • salut • vida • accidents • decessos
• subsidis • dental • defensa jurídica Arag
v responsabilitat civil • comunitats de propietaris

>> AMPLIACIÓ INTERNACIONAL.
(inclós)

EXEMPLES DE COBERTURA
Subsidi mensual
(euros)

Total del rebut
(euros)

600

61,07

900

79,44

1.200

97,84

1.800

133,31

ICPA, corredoria d’assegurances, s.a.
A Barcelona (central): c/ Sant Oleguer, 17 - 08001 Barcelona - Tel.: 93 601 10 63 - Fax: 93 601 10 67 - e-mail: icpa@icpa.es - www.icpa.es
Nº de Registre de DGPF j233gc concertada assegurança de Responsabilitat Civil segons article 6 Decret 347/1995, de 28 de desembre i 15 Llei 9/1992 de 30 d’abril
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Jornada logística

Operadors logístics
Als últims anys s’ha
produït a Catalunya un
important increment en
el nombre d’empreses
dedicades al transport
de mercaderies per carretera, és a dir, han augmentat els anomenats
operadors logístics. La
necessitat d’oferir
noves respostes a les
demandes d’un mercat
cada dia més exigent,
l’increment dels preus
dels combustibles, la
globalització, les noves
tecnologies, els nous
sistemes de comunicacions, i un llarg etcètera, han comportat un
increment de la complexitat del sector del
transport per carretera,
de manera que els operadors logístics s’han
vist en la necessitat de
buscar solucions, com
ara agrupar-se en centres logístics modals i
intermodals per poder
garantir un servei eficaç
i de qualitat.

Sector emergent en el
transport per carretera

A

mb aquests contexts, el passat 13 de juny es van celebrar les primeres jornades sobre operadors
logístics en el transport
per carretera a Catalunya, que van
comptar amb la participació de membres destacats de l’Administració pública, de les associacions empresarials
i dels companys del nostre sindicat.
L’objectiu de l’acte, concebut com
una jornada participativa, era redescobrir el present i projectar el futur del
sector de la logística al nostre país,
aprofundint en el coneixement dels
operadors logístics més importants,
així com el seu impacte en el territori,

xarxa de plataformes logístiques que
ja estan en funcionament i els futurs
cims són una peça clau per l’equilibri
territorial del nostre país, però que el
sector de la logística es un sector mol
vulnerable a factors externs, i els dèficits d’infraestructures del nostre país
afecten molt directament a la seva
productivitat, resultant del tot imprescindible executar la millora dels
accessos viaris als ports catalans, el
quart cinturó, i apostar per l’eix transversal, com a corredor logístic alternatiu a la concentració metropolitana i
al corredor del litoral. Per Manel Villalante, director general del Transport
Terrestre de la Generalitat de Catalu-

La jornada va aprofondir en el present i
futur d’aquest sector emergent, tant
necessari pel transport de carretera
donat que avui en dia, els operadors
logístics representen la nova imatge
de la cadena de transport gràcies a la
força que li donen els diferents sectors productius que genera
l’economia del nostre país i
Els 140 assistents a les jornades van
poder gaudir de les diferents intervencions, que bàsicament van posar al
descobert el fort creixement sectorial
anual que té la logística i les necessitats puntuals i immediates que
s’haurien de donar perquè el sector
dels operadors fes el salt qualitatiu
que es mereix.
La jornada que va girar en torn a dues Taules rodones: Present i futur dels
operadors logístics i La logística al
territori, un nou escenariVa ser inaugurada pel Secretari de la FNTCM de la
UGT de Catalunya, Joan Moreno, que es
va pronunciar dient que l’aposta per la
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nya, va remarcar las necessitats d’un
sector que està creixent contínuament
i les actuacions que es fan des de la
Administració i des de la taula nacional del transport.
La primera taula, Present i futur dels
operadors logístics, moderada per
Juan José Pérez, responsable del Sector
de Carreteres de la FNTCM-UGT Catalunya, va contar amb la participació de
Josep M. Fortuny, subdirector general
d’Ordenació i Inspecció, del Transport
Terrestre de la Generalitat de Catalunya, Gonzalo Sanz, president de LOGICA, Eduardo Hernández, secretari
d’Acció Sindical de la FETCM–UGT.
A la segona taula, La logística al territori, un nou escenari, hi van assistir,
Eugeni Mañes, secretari general de
TRANSCALIT, Manuel Ruiz, alcalde de
Santa Perpètua de Mogoda, Ignasi Ragàs, director general de CIMALSA i Lu-
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s

is Cabrera, secretari de Política Sindical
de millorar les infraestructures,
els principals objectius que ha
i Salut Laboral de la FNTCM-UGT Catal’eficàcia del transport i la intermodad’afrontar el sector hi ha la necessària
lunya i va ser moderada per Joan Piqué,
litat. Per això es requereix un conjunt
inversió en R+D+I, la millora en les
secretari d’Organizació de la FNTCMd’actuacions bàsiques resumides en
condicions de seguretat i salut, i
UGT Catalunya.
els punts següents:
l’autoregulació del sector a partir
El president de LOGICA (Organizad’acords entre patronal i sindicats.
ción de Operadores Logísticos), GonEls reptes de futur del sector passen
La creació d’un espai comú de diàleg,
zalo Sanz, va posar de manifest la neper la creació d’empreses regionals caon és necessària una visió conjunta de
la logística i el transport, de les seves
cessitat de fer un gir en el negoci
da vegada més fortes, que proporcionin
necessitats, iniciatives i marc
logístic tal com l’entenem, amb
avantatges en serveis i costos, impulsar
d’actuació política, amb un objectiu
l’objectiu de millorar l’eficiència i la
la internalització de les companyies, i
clar cap a la integració en què és nerendibilitat de les empreses del sector,
aprofitar el màxim potencial dels noscessari per part de l’Administració
destacant la importància de proportres ports com a ruta d’entrada de la
crear un marc legal estable.
cionar una formació permanent i conmercaderia provinent d’Àsia i
Promoure un entorn d’igualtat social i latinuada als treballadors del sector.
d’Amèrica del Sud.
boral en un mercat que continuarà creiTambé va assenyalar la recerca de criAl nostre país, l’atomització del sector
xent en els pròxims anys basant-se en
teris de producció flexibles, que possiés el principal escull per al ple desenvoels eixos: la immigració, les dones i la
prolongació de la vida laboral.
bilitin economies d’especialització, llulupament d’aquesta activitat, ja que pel
ny de les tradicionals economies
que fa a instal·lacions, tecnologia, formaEstabliment de mecanismes de converd’escala, integrant les diferents activició, estem al mateix nivell que els nosgència i homogeneïtzació de criteris i
conceptes de tots els intervinents en el
tats amb independència d’on i qui les
tres competidors. La supervivència en el
sistema, fent-ho extensible a les àrees
executi, passar a considerar el persosector passa per la globalització, que nosocials i legislatives.
nal de les empreses com un actiu immés pot venir de la concentració
portant i no com un cost, i per això és
d’empreses, o l’especialització, ja que
necessari aconseguir una negociació
aquests conceptes constitueixen el facDes del nostre sindicat considerem
col·lectiva moderna i una formació
tor diferenciador. En definitiva, la disque l’activitat de la logística mereix el
contínua eficaç.
minució del risc inversor, l’increment
reconeixement com a sector estratègic
Per la seva part, Ignasi Ragàs, direcde la productivitat sense disparar els
que ha assumit un gran pes específic
tor general de CIMALSA, i Josep M.
costos i una major capacitat de resposta
en l’activitat econòmica del país. Entre
Fortuny, subdirector geals canvis de l’oferta i la
neral d’Ordenació i Insdemanda són alguns
Els reptes de futur passen per la
pecció del Transport Terdels avantatges que han
restre, en el transcurs de
causat el gran impuls
creació d’empreses regionals cada
les seves intervencions
d’aquesta evolució del
vegada més fortes
van exposar la necessitat
sector de la logística.
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Fires

El SIL 2008

cierra su
a
X edición

generando una cifra de negocio de 2.050 millones
Esta edición ha sido la más multitudinaria de la historia con una asistencia de
50.136 personas y más de 1.000 empresas participantes

L

a décima edición del Salón Internacional de la Logística y de
la Manutención cerró sus puertas el pasado 6 de junio y
según las primeras estimaciones ha logrado generar un volumen
de negocio de 2.050 millones de euros
entre las compañías participantes y
sus visitantes. Esta edición del SIL
2008 ha sido la más multitudinaria de
su historia. Para Enrique Lacalle, Presidente del Salón “El SIL ha sido un año
más, el punto de encuentro de la logística nacional e internacional”, consolidando su posición de liderazgo en España y Europa. Además, continúa
Lacalle, “Barcelona se ha convertido de
nuevo en la capital de la Logística Europea, por lo que el SIL 2009 será más
grande y más internacional, ese es
nuestro objetivo”. Los visitantes profesionales han alcanzado la cifra de
50.136 personas, mientras que las empresas presentes han superado el millar, de las cuales el 60% eran nacionales y el 40% internacionales.
En el SIL 2008 puede considerarse
el más internacional de la historia.
Así, han acudido representantes de 66
países. Brasil ha sido el país invitado
del SIL y Turquía el país invitado del
6º Forum Mediterráneo de Logística
y Transporte. Aparte, Francia ha contado con 38 empresas representadas,
Bélgica con 14, Italia con 13, Brasil
con 12 y Alemania y Portugal con 9
empresas cada una. Por lo que se refiere a los 315 actos y jornadas paralelos organizados en el marco del certamen lograron reunir a 2.800
personas. Esta edición del Salón también ha sido uno de los mayores espacios de Europa dedicado al intercambio comercial y al conocimiento con

más de 80.000 m2 de superficie. De hecho, ha puesto a disposición de empresas expositoras y visitantes una área
sectorizada en el que los diferentes ámbitos relacionados con la gestión logística han estado representados, como
son los transportes, infraestructuras e
inmobiliaria; almacenaje, equipamientos y manutención; RFID, servicios tec-
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nológicos y sistemas de gestión, información y comunicación; operadores logísticos, transporte por carretera y vehículo Industrial. De cara a 2009,
Enrique Lacalle ya ha confirmado que
Panamá será el país invitado de la 11ª
edición del Salón, reafirmándose así
que el Salón repetirá su fórmula de éxito un año más.
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Informe

La nova directiva europea d
és regressiva per als drets dels t
Si la nova proposta de Directiva de temps de treball aprovada per el Consell
de la UE “Ocupació, Política Social, Salut i Consumidors” s’aprovés pel
Parlament Europeu per que entri en vigor en les condicions preteses, serà la
primera directiva social que introdueixi una regressió en la protecció dels
treballadors I treballadores, sense oferir un acord acceptable sobre la
modernització i innovació en l’organització del temps de treball.

L

x

Envia un mail als
eurodiputats en
contra de la jornada
laboral de 65 hores
setmanals

a renovació de la Directiva sobre
mes amplia a les persones treballadores, enTemps de Treball, és clarament
lloc d’avançar cap a les 35 hores. Amb
negativa sobre els continguts
l’excusa de ser més productius serà precís
que havien estat modificats de
allargar la jornada setmanal fins a les 48 o
l’anterior, i suposa una greu re60 hores depenen els supòsits.
culada en els drets dels treballadors i treA l’ordenament jurídic espanyol s’han inballadores, a més de no protegir-los contra
troduït una sèrie de normes que d’una forma
els perills que provocaran en la seva salut i
camuflada intentant trencar la homogeneïtat
seguretat les llargues jornades, i ser un greu obstacle per a
i la massificació de l’estructura laboral que fins aleshores preela conciliació de la vida professional i personal.
xistia, és a dir, els treballadors indefinits i temporals. Ara ens
Aquests acords que s’estan assolint a l’àmbit Europeu tenen
trobem amb noves formes i tipologies de treballadors que esnom propi: “pèrdua de reconeixement de drets”, acostant-se
tan sorgint com a una forma de fugir de l’aplicació del Estatut
més a les reivindicacions conservadores vers les progressistes.
dels Treballadors. Aquest és el cas dels Treballadors Autònoms
La línia neoliberalista té un pes molt específic en la Unió
Dependents, l’externalització de les relacions laborals a través
Europea i les seves propostes estan triomfant davant les de
de les subcontractes, la relació laboral especial d’advocats que
caràcter progressista. El punt de mira de la Unió Europea
presten serveis retribuïts per compte aliena.
s’ha desviat, i els drets fins ara reconeguts a les persones
En definitiva, estem davant d’una fragmentació del mercat de
treballadores estan en recessió i/o regressió.
treball, en la qual es vol configurar un nou escenari en el que
La doble velocitat (protecció social o neoliberalisme) de
predominin les figures atípiques que son les mes desprotegides.
la qual s’havia estat parlant de forma incessant i reiterativa
Les dades estadístiques del conjunt de la Unió Europea demosa l’àmbit del món laboral està sent una realitat, però malautren una realitat contrastada: A menys hores treballades major
radament la tendència no és la més favorable per a les perproductivitat. La correlació d’aquests dos indicadors està a favor
sones treballadores ja que s’està imposant la individualitzade les tesis sindicals que d’una forma incessant i constant hem
ció de les relacions laborals vers la col·lectivitat. No podem
estat reivindicant: “A per les 35 hores” i “A les sis a casa”.
obviar que en la negociació individual el poder empresarial
La flexibilitat horària no s’entén com una ampliació de la
és superior vers el poder del treballador, la qual cosa debilijornada laboral sinó d’una reducció de la jornada que permeti
ta la relació laboral en favor de l’empresari.
conciliar la vida laboral i personal. La productivitat no es pot
Recentment a Catalunya es va presentar el Llibre Verd “Momesurar pel nombre d’hores que s’està a l’empresa, més aviat
dernitzar el Dret Laboral per afrontar els reptes del segle XXI”.
al contrari. S’han de cercar incentius que motivin als treballaLa finalitat, no ha estat una altra que la d’introduir elements
dors i formes d’organitzar el temps que permetin conjugar alde flexibilitat interna i externa que facilitin a l’empresari distres drets inherents a les persones com són: el dret a l’oci, a la
posar de mà d’obra en funció dels cicles productius. Aquest és
cultura, a la família, a la salut, etc., elements que son clau per a
un altre “punt de batalla” que
tot ciutadà i ciutadana.
s’haurà de superar si volem gaL’experiència d’altres països euLa renovació de la Directiva
rantir els drets col·lectius de les
ropeus ha de ser reflex i una rede Temps de Treball és
persones treballadores.
ferència que amb les adaptaCom a colofons, ara, se’ns
cions
que es precisin podrien
clarament negativa
vol imposar una jornada molt
traslladar-se a la resta d’Europa.
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a de temps de treball

s treballadors i treballadores
QUE SUPOSARIA
L’APLICACIÓ
DE LA DIRECTIVA
La regressió dels drets laborals i en particular de
les condicions de treball dels treballadors a l’àmbit
Europeu
La pèrdua de conquestes assolides a l’àmbit català
com ara l’establiment de jornades laborals que es
situen al voltant de les 37,5 h. setmanals

La UGT, en línia amb la Confederació Europea de Sindicats, està disposada a emprendre totes les accions legítimes
per a aconseguir que la futura directiva sigui d’acord amb
els tractats europeus i amb la carta dels drets fonamentals
de la UE i no suposi una reculada en les condicions de vida
i de treball dels ciutadans europeus.
Per la seva banda, l’Avalot -Joves de la UGT de Catalunyaha posat en marxa una cibercampanya en contra de aquesta Directiva sobre temps de treball que amplia la jornada laboral a 60 ó 65 hores setmanals.
Des del blog www.hazteelsueco.org s’ha creat un aplicatiu
que permet enviar un correu electrònic als 54 eurodiputats
espanyols demanant-los que votin en contra de la directiva.
El text de la carta, que s’envia en català i en castellà, diu així: “Us envio aquest escrit per demanar-vos que voteu en
contra de la directiva que amplia la jornada laboral fins a
les 60 hores setmanals. Com a treballador i ciutadà de
l’Estat que representeu no puc acceptar el retrocés significatiu que suposa tornar a una situació de començaments de la
industrialització respecte a l’organització del treball i la jornada laboral. La flexibilitat laboral no significa que puguem
retrotreure’ns a l’època de les colònies fabrils i abandonar el
contracte social que hem construït els europeus. Espero que
el vostre vot sigui negatiu quan es faci una segona lectura al
Parlament Europeu per rectificar les agressions als drets fonamentals que implica aquesta directiva”.

L’increment de la jornada laboral de les persones
treballadores mes enllà de les 48 hores. Fins ara,
els empresaris tenen el límit de 48 hores en el
transcurs de 7 dies
L’ampliació de la jornada pot suposar un perjudici
greu per a la salut, dels treballadors. Ens trobaríem
davant d’un índex elevat de malalties a causa dels
elevats ritmes de treball, l’estrès, etc.
La pèrdua dels denominats períodes de guàrdia en
el lloc de treball, que fins aleshores computa com a
temps actiu
Debilitaria la negociació col·lectiva i impulsarà la
individualització de les relacions laborals
La dificultat de delimitar el nombre d’hores ordinàries de les extraordinàries. Amb la qual cosa difícilment es podran determinar sistemes de compensació per l’excés d’hores.
Suposa la limitació intencionada del pacte entre
els Agents Socials sobre la flexiseguretat. Pactes
concertats a nivell d’empresa en la qual es puguin
crear borses d’hores a utilitzar en els cicles productius de major intensitat. El fet d’individualitzar
la relació laboral farà que aquests acords no suposin una eficàcia real en les relacions laborals.
Atempta deliberadament contra la conciliació de la
vida laboral i personals dels treballadors. Les extenses jornades no permetrien conjugar aquests
dos drets.
L’enduriment de les estratègies i actuacions sindicals en pro de conquerir i/o recuperar drets, a través de la pressió sindical col·lectiva que podria
configurar un escenari social crispat.
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Sector Aeri

La apuesta de Iberia

por el mantenimiento e
Es una realidad que los últimos años no han sido los más acertados para los
intereses de la compañía Iberia en el aeropuerto de Barcelona. Desde las
desafortunadas declaraciones de su presidente Fernando Conte, sobre el
posible abandono de líneas y destinos en el aeropuerto catalán, tanto la
Administración como la sociedad civil catalana han visto con desencanto el
futuro del aeropuerto debido a los planes de la aerolínea de bandera española.

P

ero el tiempo parece demostrar que Iberia sí pretende apostar por el aeropuerto de El Prat, tal y
como se apresuraron a declarar posteriormente desde la dirección de la compañía y sus inversores,
con el anuncio de la construcción de
un hangar de mantenimiento.
Así, el pasado mes de abril, en el acto
de puesta de la primera piedra del nuevo hangar de Iberia en el aeropuerto de
Barcelona, el alcalde de la ciudad Jordi

Hereu, manifestaba que “Iberia cumple
con un compromiso adquirido con nuestra ciudad con la creación del primer
hangar de mantenimiento, que dota al
aeropuerto de Barcelona de un elemento clave para la potenciación de la industria aeronáutica.”
El nuevo hangar será la primera instalación de mantenimiento aeronáutico de El Prat y de Catalunya para aviones comerciales de más de 100
pasajeros, ya que dará cabida a aeronaves tanto de largo recorrido como
de corto y medio.
La nueva instalación, supone una
inversión de 24 millones de euros y
generará más de 200 puestos de
trabajo directos la mayor parte de ellos de alto contenido
técnico. Será el único hangar en España, junto con
los de Iberia en Madrid, con capacidad
para los Airbus A340,
lo que contribuirá al
desarrollo de rutas
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de largo recorrido desde Barcelona. El
nuevo edificio contribuirá a potenciar
el aeropuerto barcelonés al dotarle de
un servicio esencial para su desarrollo, ya que permitirá dar mantenimiento a las aeronaves de Iberia y
también a las de otras flotas que operen en el aeropuerto y que contraten
el servicio, ya que tendrá capacidad y
equipamiento para realizar el mantenimiento de los aviones de cualquiera
de las casi 80 aerolíneas que operan
en el aeropuerto de Barcelona.
Los 24 millones de euros que se invertirán surgen de un acuerdo en la
constitución de una sociedad promotora entre la compañía aérea y el Consorcio de la Zona Franca, (entidad para la promoción económica y
empresarial de Barcelona) cuyo capital social será de Iberia en el 75 por
ciento y del Consorcio en el 25 por
ciento restantes.
Además de un diseño arquitectónico
singular, las nuevas instalaciones estarán equipa-
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o en Barcelona
das con los últimos avances
especialmente en el sector
Iberia es la primera empresa
tecnológicos y de eficiencia
aeronáutico. Además, está
energética y permiten el maprevisto que el hangar tenespañola en el mantenimiento
yor aprovechamiento posible
ga un crecimiento constanaeronáutico de aviones
de energías renovables.
te en volumen de producEl nuevo hangar estará fición en los años siguientes
nalizado a finales de 2009 y se levantaDe hecho, puede albergar al avión
a su inauguración y a medio plazo,
rá sobre una parcela de más de 25.000
más grande de la aviación comercial
acorde al plan director de la compañía
m2, situada en la cabecera de la pista
actual, el Airbus A380, y en él se
Iberia que presenta como clara apues20 del aeropuerto de Barcelona.
puede dar servicio de mantenimienta de futuro la inversión en el manteEl edificio pretende aunar tres conto simultáneamente, por ejemplo, a
nimiento aeronáutico.
ceptos claves que, además, suponen
dos aviones Airbus A340, o a cuatro
Iberia es la primera empresa de Esuna novedad para una instalación
del tipo Airbus A320. En concreto,
paña en el mantenimiento aeronáutipropia de tipo industrial: un diseño
en el nuevo hangar se podrán realico lo que comporta, reparación, alta
arquitectónico singular, una aplicazar reparaciones, trabajos especiales
tecnología y modificación de aviones,
ción integral de las últimas tecnolode Directivas, Boletines, y revisiones
la segunda compañía aeronáutica esgías y unas infraestructuras de alta
de todo tipo para todos los operadopañola en ingresos y plantilla y la noeficiencia energética y ecológica, esperes del aeropuerto. En estas instalavena empresa de mantenimiento e incialmente punteras en el reciclaje de
ciones se llevarán a cabo, entre otras,
geniería a nivel mundial.
residuos y la utilización de energías
las revisiones A y C, en la flota de
Iberia Mantenimiento da servicio a
renovables. Una de las características
A320 y A340 de Airbus. Las primela flota de Iberia y también a más de
más relevantes del nuevo hangar será
ras son inspecciones generales de
100 clientes de todo el mundo, como
su arquitectura de vanguardia. Al consistemas, componentes y estructuras
compañías aéreas de otros continentrario que en otros hangares, cuya suque suelen realizarse cada 600 horas
tes, fabricantes de aviones y motores,
perficie suele ser de forma rectangular,
de vuelo y las segundas son revisioaviones de Estado y aparatos militaen este caso se proyectará una planta
nes más completas y extensas que
res, entre otros.
ovalada de 12.600 m2 insertada en una
suelen realizarse cada 18 meses. La
En definitiva, para la UGT esta nueparcela de 25.200 m2, que permitirá un
revisión C, que se realiza cada 18
va aventura inversora de Iberia en
aprovechamiento eficaz de la luz solar
meses y requiere hasta 6.000 horas
Barcelona es la clara demostración
al disponer de zonas acristaladas, exde trabajo, es una de las más imporque el aeropuerto del Prat es un foco
cepto en la parte donde más incida el
tantes en el programa de mantenigenerador de expectativas de futuro.
sol. Las instalaciones tendrán una almiento de un avión pues se inspecFuturo que debe repercutir para los
tura exterior de 36 metros y una altucionan, y reparan si es preciso,
trabajadores en creación de empleo
ra interior libre de 25 metros. La lonprácticamente todos los componenestable y de calidad con empresas solgitud de paso libre para aeronaves es
tes y sistemas del avión.
ventes que no vendan expectativas
Con total seguridad, el nuevo ediirrealizables que a la larga no generan
ficio, se convertirán en referenmás que precariedad laboral.
te del mantenimiento de aeronaDesde la UGT hemos demostrado
ves en el sur de Europa y en el área del
claramente nuestro apoyo a aquellas
Mediterráneo. El mantenimiento de aeempresas que potencien la creación
de 151,73 metros, con una superficie
ronaves es una actividad rentable y de
de empleos de calidad con condicioútil para aviones de 12.100 m2, alredealto contenido tecnológico, y el nuevo
nes de trabajo adecuadas y que,
dor del doble del terreno de juego del
hangar es un proyecto necesario para
igualmente, generen un futuro inverCamp Nou, más otros 4.300
el desarrollo de El Prat, del transporte
sor que revierta sobre la sociedad cam2repartidos en dos plantas y destiaéreo, y de la actividad económica e intalana en general y los trabajadores
nados a talleres, almacenes y oficinas.
dustrial en Catalunya en general, pero
en particular.

Para UGT esta nueva iniciativa de Iberia es la clara demostración de
que el aeropuerto de El Prat es un foco de expectativas de futuro
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Servicios turísticos

El sector de alquiler
de vehículos en Catalunya
El sector de alquiler de vehículos es un elemento clave de todo el tejido
empresarial relacionado con el sector turístico en Catalunya. Las empresas de
alquiler de vehículos, con y sin conductor, se encuentran en una situación
favorable relacionada directamente con la situación del turismo receptivo
español, que año tras año supera las cifras de visitantes, y que es uno de los
principales demandantes de este tipo de servicios.

S

egún datos de la Federación Nacional Empresarial
de Alquiler de Vehículos
(FENAVAL), la principal patronal del alquiler de coches
de España, las empresas de alquiler de
coches facturaron en los últimos años
en la totalidad del estado español más
de 800 millones de euros anuales, y
esperan que estas cifras se incrementen en los próximos ejercicios si continúan las previsiones optimistas para
el conjunto del sector turístico.
En Catalunya, el número de empresas
que se dedican a este tipo de actividades
supera el medio centenar, siendo en su
gran mayoría pequeñas empresas, en
muchos casos de carácter familiar, que
conviven junto con las redes de las
grandes empresas internacionales como Europcar, Avis y Hertz y alguna
gran empresa española como ATESA.
Con el volumen y la importancia de
este concreto sector de actividad, es absolutamente impensable que el mismo
esté absolutamente falto de la necesaria
regulación laboral y que cerca de un
millar de trabajadores en Catalunya, no
gocen de regulación convencional alguna por la cual se rijan sus condiciones
de trabajo y salariales, o que si cuentan
con la aplicación de algún marco convencional, este no tengan nada que ver
con la actividad que propiamente desarrollan. Si bien es cierto que las grandes empresas internacionales cuentan
con sus propios convenios de empresa,
en Catalunya el grueso de los trabajadores del sector se encuadra en un impor-

tante número de empresas sin convenio de aplicación específico de la actividad que desarrollan.
La situación de la negociación colectiva en el territorio español es totalmente
dispersa, paralelamente con los convenios colectivos de las grandes empresas, existen comunidades autónomas
en donde existe un convenio colectivo
que regula las relaciones laborales de
este sector en su comunidad autónoma,
tal es el caso de Madrid o de las Illes
Balears, el resto de autonomías carecen
de ello y tampoco existe un convenio
colectivo estatal de sector; el último y
fallido intento de negociación colectiva
se remonta a 1996, fecha en la que se
dicta el Laudo Arbitral como solución a
los posibles vacíos de cobertura que se
producen como consecuencia de la pérdida de vigencia de la Ordenanza Laboral para las Empresas de Transporte
por Carretera de 1971 en lo que se refiere al sector Alquiler de Coches y ante
el conflicto derivado en el proceso de
sustitución negociada de la mencionada ordenanza derogada originado por
la incomparecencia de la representación empresarial a través de su Federación Nacional Empresarial de Alquiler
de Vehículos lo que demostraba la total
ausencia de voluntad negociadora de
dicha patronal.
Se hace necesario abordar de manera
definitiva la negociación de un convenio colectivo que regule las condiciones
laborales y económicas de este sector,
bien sea desde el conjunto del estado,
bien sea desde Catalunya, nuestra op-
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ción. La regulación convencional de las
condiciones laborales, no sólo ha de producir que sean las mejores posibles que
las partes legitimadas para negociar
puedan llegar acordar, nuestra máxima
pretensión como sindicato, sino que al
crear un marco de referencia para el
conjunto del sector, acabará con la actual diversidad de salarios y condiciones
que se dan, lo que a su vez motivará
una homogeneización de los costes que
los empresarios han de soportar y repercutir y evitará de alguna manera la competencia desleal que algunos empresarios practican al aplicar, por falta de
regulación, las condiciones que les resultan más ventajosas. La fuerte competencia dentro del sector, el grave problema de intrusismo, con nuevas empresas
de alquiler cuyos objetivos principales
no son alquilar vehículos sino acogerse
a beneficios fiscales y la falta de la regulación laboral convencional a la que hacíamos referencia, redunda en un detrimento de las condiciones laborales que
tienen los trabajadores y al que hemos
de poner punto con la negociación de
un convenio colectivo de sector.
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Plataforma UGT: Convenio
Colectivo Agencias de Viaje
Recientemente se han iniciado las negociaciones del nuevo convenio colectivo
estatal de Agencias de Viajes por parte del Sector Federal Ferroviario y
Servicios Turísticos de UGT.
La negociación de este convenio ha
comenzado, para un mejor desarrollo
de las negociaciones, con la creación de

tres mesas de trabajo: clasificación
profesional, aspectos sociales y la
económica y de jornada. Las propuestas

de UGT han estado presentadas en su
Plataforma de Negociación y de
manera sucinta son las siguientes:

DOS AÑOS DE
VIGENCIA TEMPORAL

ADAPTACIÓN DE LA JORNADA LABORAL
POR MOTIVOS PERSONALES O FAMILIARES

Negociación de una nueva Clasificación
Profesional orientada a la creación de Grupos
Profesionales, concretando las funciones a
desarrollar de cada Categoría Profesional y
establecimiento de un sistema de promoción
interna por méritos en igualdad de condiciones.
Supresión de Nivel de Responsabilidad número
6 a efectos económicos.

Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres.
Incorporación de las
cláusulas y adecuación de
todo el texto del Convenio a
la citada Ley.

Reducción de la jornada anual a 1.704 horas
(Consolidación de 32 días de vacaciones
anuales con reducción proporcional de la
jornada anual y establecimiento de 4 días de
asuntos propios y el sistema de su disfrute).
Cumplimiento del horario de cierre en todas
las oficinas. Si por cualquier causa se
produjesen excesos de jornadas puntuales o
habituales, derivados de una mejor atención a
clientes o por motivos de gestiones
administrativas, los trabajadores afectados
tendrán derecho a acumular el tiempo de exceso
de jornada diaria y que dicha acumulación sea
compensada por tiempos similares de descanso
al finalizar cada semestre.

Maternidad:
Duración del permiso de
maternidad y cuantía de la
prestación. Disfrute del
padre. Exámenes prenatales
y preparación al parto.
Partos prematuros.
Prestación por riesgo
durante el embarazo.
Lactancia.
Derecho posterior de
disfrute de vacaciones
cuando coincida con IT por
embarazo, parto o lactancia
natural, o con la suspensión
del contrato por maternidad
o paternidad.
Regulación en las
reducciones de jornada por

cuidado de hijos o personas
dependientes.
Paternidad: Duración del
permiso y cuantía de la
prestación. Forma del
disfrute del permiso.
Jubilación y Plan de
Pensiones. Las empresas
que tengan constituido el
Plan de pensiones vendrán
obligadas a mantenerlo y
desarrollarlo de forma
conjunta con la
representación de los
trabajadores.
Seguridad y Salud en el
Trabajo. Creación de un
órgano especifico sectorial
para la promoción de la
salud en el trabajo.
Sometimiento al sistema de
Solución Extrajudicial de
Conflictos en el ámbito de
cada Comunidad Autónoma.

ASPECTOS ECONÓMICOS
Incremento salarial
IPC real del año
anterior + punto
para cada año.
Cláusula de revisión
salarial.

Equiparación del
plus de transporte
en los mismos
valores para todos
los actuales niveles
de responsabilidad.
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Supresión a nivel
salarial del nivel de
responsabilidad
número 6.

Supresión de la
Cláusula de
Compensación y
Absorción en todos
los niveles de
responsabilidad.
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Notícies
MARÍTIM

ORGANITZACIÓ
6è COMITÈ CONFEDERAL DE LA UGT

D

urant els dies 4 i 5 de juny, s’ha celebrat a Madrid, el 6è
Comitè Confederal de la Unió General de Treballadors.
Aquest comitè, que ha estat presidit pel secretari
general de la nostra federació estatal TCM, Miguel Ángel
Cillero, té una especial rellevància ja que en el mateix s’ha
resolt convocar el 40è Congrés Confederal de la UGT, que
tindrà lloc a Madrid els pròxims dies de l’1 al 4 d’abril de 2009.
El Congrés estarà composat per 800 delegats, dels quals el
60% correspondran a les Federacions i Unions Estatals, i el
40% a les Unions de Comunitat Autònoma.

El comitè Confederal va analitzar la situació actual, valorant
les possibles repercussions de la desacceleració econòmica,
tant des del punt de vista de l’ocupació com del creixement
econòmic. Així mateix es van valorar els resultats dels
eleccions sindicals, i les perspectives del diàleg social anunciat
pel president del govern en el debat de la seva investidura.

ELECCIONS SINDICALS

UGT

es consolida com la primera força sindical
a Telefónica Mòbils España (Movistar), a
Catalunya i a la resta de l’Estat.
Com a resultat de les eleccions sindicals celebrades en
l’Empresa Telefónica Mòbils, la UGT ha estat la força sindical
més votada, per un contundent marge de delegats i delegades
tant en el conjunt de l’Estat, com a Catalunya.
A Catalunya, els resultats han estat els següents:

MOBILITZACIONS
AL SECTOR PESQUER

D

arrerament s’han convocat mobilitzacions
per part d’algunes confraries de pesca a Catalunya, argumentant la pujada de preus del combustible. Davant de aquesta situació, la Federació
Nacional de Transports, Comunicacions i Mar de
la UGT de Catalunya, entén que:
El problema del sector és un problema estructural, i el preu del gasoil és només una petita
part més dins de la greu situació del sector. Les
ajudes i subvencions que es donen per part de
les administracions, (mínimes) -en el cas de Catalunya 4,1 milions de Euros- només arriben als
armadors i aquests es neguen a repartir-les
amb els mariners que en paguen fins al 60%.
Des de la UGT reclamem, amb la mediació
de la Generalitat, la constitució immediata
d’una taula de negociació amb el sector a
on es tractin temes de vital importància
com garantir el Salari Mínim Interprofession a l ( S M I ) , re t r i b u c i o n s a l t e r n a t i ve s a
l’actual (a la part), les condicions de treball,
la negociació col•lectiva i es busquin mesures per tal de que els treballadors del sector
no gastin l’atur en períodes d’aturada biològica, entre d’altres.
Davant de la manca de captures del seitó,
avalat per un recent estudi de la Generalitat,
s’arbitrin mesures de xoc i urgència per
pal·liar el greu problema humà que estan patint els treballadors del Port de Tarragona.
Des de aquesta organització esperem arribar
a acords i prendre mesures al respecte amb
el Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, Joaquim Llena.

UGT de Catalunya: 5 delegats (4 de Barcelona i 1 de Girona)
SIME: 4 delegats (de Barcelona)
STC: 3 delegats (de Barcelona)
CARRETERES I TRANSPORTS URBANS
CCOO: 3 delegats (2 de Barcelona
i 1 de Lleida)
CONVENIO COLECTIVO DEL METRO
Pel que fa al conjunt de l’Estat, el
marge ha esta encara més ampli i
el nostre sindicat ha aconseguit
majoria absoluta, amb els següents
resultats:
UGT: 55 delegats
CCOO: 19 delegats
SIME: 16 delegats
STC: 9 delegats
CGT: 7 delegats

El pasado 20 de junio se firmó el XXV Convenio Colectivo del Ferrocarril
Metropolitá de Barcelona, fruto de las secciones sindicales de UGT, CCOO,
CPT y CIM, que conforman la mayoría de la Mesa Negociadora y del Comité
de Empresa, después de más de 6 meses de negociaciones.
La firma se efectuó tras las correspondientes asambleas de afiliados por
parte de los distintos sindicatos. La Sección Sindical de UGT de Metro
realizó su asamblea el 18 de junio, en la que más del 90% de los afiliados
dieron su beneplácito a la firma del Convenio.
La vigencia es de 4 años, 2008-2011, en la que la jornada laboral actual de 1.690
horas se reduce en 16 horas, 8 horas en cada uno de los dos últimos años.
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INTERNET
La FNTCM-UGT
estrena nuevo
diseño de página
web, con nuevas
secciones y una
navegación más
ágil y práctica para
los usuarios.
Además, podrás
acceder al canal
de TV-Internet de
UGT, todas las
noticias de
nuestra
federación, chat,
etc. Esperamos
que nuestra nueva
web sea un
instrumento útil
para todos los
afiliados y afiliadas
de nuestra
federación.
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Formació

PER ELS AFILIATS/DES DE LA FNTCM

CURSOS DE FORMACIÓ 2008
Anglès I

50 hores

Anglès 2

50 hores

Títol de Bussejador/a Bàsic

50 hores

Títol de Bussejador/a Avançat

50 hores

Títol de Patró d’Embarcacions d’Esbarjo (PER)

90 hores

Carnet de conduir turismes (classe B)

130 hores

Carnet de conduir camions (classe C)

90 hores

Carnet de conduir autobusos (classe D)

90 hores

Carnet de conduir camions amb remolcs (classe C+E)

130 hores

Perfeccionament en la conducció de turismes

20 hores

Perfeccionament en la conducció de vehicles lleugers

20 hores

Perfeccionament en la conducció de autobusos

20 hores

Perfeccionament en la conducció de camions

20 hores

CURSOS A DISTÀNCIA
▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Anglès Bàsic

256 hores

Anglès Intermig

256 hores

Anglès Avançat

256 hores

Alemany Bàsic

256 hores

Alemany Intermig

256 hores

CURSOS PRESENCIALS

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

CURSOS PRESENCIALS

Comencem un any nou amb grans novetats formatives:

CURSOS DE FORMACIO PER A
TRANSPORTISTES AUTÒNOMS I TAXISTES
▲▲▲

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Direcció General de Ports i Transports

Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies lleugeres
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies
Perfeccionament de conducció per a professionals del gremi del taxi

TOTALMENT GRATUÏTS

A més a més, us recordem la formació continua especifica que tenim per els nostres autònoms:

CREDENCIAL DEL TAXI
CAPACITACIÓ PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES A CATALUNYA
Informació: CETTC 93 301 93 46
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col·labora amb / colabora con / co-operates with

Arriba el príncep
més desitjat
Quantes vegades t’has preguntat on serà el meu príncep blau? Doncs no busquis
més perquè és aquí, al Zoo. Es tracta de les granotes Dendrobates azureus,
una espècie en perill d’extinció que el Zoo, seguint el programa europeu de
conservació ESB, ha portat per fer cria en captivitat.
I és que costa molt de trobar prínceps blaus com aquests. Però això sí, no
provis mai de fer-los un petó perquè, encara que no ho semblin, el seu color
blau indica que són verinosos.

