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Editorial

CRISI EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA?

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

a crisi global provocada pel
tica ha tingut un comportament de sector refugi dels
sector financer, sumada en el cas
desocupats provinents de la construcció, segons es
del nostre país a l’explosió de la
desprèn d’un estudi de l’empresa holandesa Randsbombolla immobiliària, esta afectad, elaborat a partir de les contractacions de les
tant tots els sectors de la producció,
empreses durant el primer semestre de l’any.
la indústria i els serveis. I en el cas de
Catalunya, de forma
En tot cas, i malgrat la reducció del valor del barril de
demolidora, al sector
cru i la seva tímida repercussió en el preu dels carde la indústria autoburants, les perspectives per a la logística --igual que
mobilística, que per les seves pròpies característiques
per a la resta de sectors de la producció-- no són gens
genera en cascada afectació a les indústries auxiliar i,
falagueres.
evidentment, a la logística de
l’automoció.
Des de la UGT estem prepaPerò en general, en aquesta
rats per afrontar la situació,
En general, la
primera fase de la crisi, de
plantejant alternatives i docaracterístiques imprevisinant resposta a les demandes
logística ha tingut un
bles i que ha posat en evidels companys que es puguin
comportament
de
dència al sistema financer
veure’s afectats com a concapitalista, amb l’excepció de
seqüència de la crisi.
sector refugi dels
l’automoció, la logística esta
desocupats provinents
suportant bé les primeres
De moment, en la logística de
andanades generades per la
l’automoció ja tenim feina,
de la construcció.
caiguda del consum i el retall
però està garantit que no rodel crèdit per part de les instimandrem impassibles davant
tucions financeres, situacions
de la destrucció d’ocupació,
que afecten a la societat en el seu conjunt.
ni deixarem que amb l’argument fàcil de la crisi “alguns” facin el seu agost.
Més aviat podríem afirmar que, en general, la logísEN MARXA.
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Conflicte laboral

Desconvocada la vaga al sector del
transport de mercaderies per carretera
Els sindicats UGT (majoritari en el sector), CCOO i la patronal del
transport ASETRANS, reunits a la seu dels Serveis Territorial del Departament
de Treball a Girona, van assolir a mitjans d’octubre un acord de mínims
que va permetre desconvocar la vaga de sector prevista per als dies 30
i 31 d’octubre i els dies 2 i 4 de novembre com a conseqüència de la
negociació del conveni de Transport de Mercaderies per Carretera.
l conveni estava denunciat
des del mes de setembre de
2007, ja que caducava el 31
de desembre del mateix any.
L’acord va arribar després de
la convocatòria de vaga amb motiu del
trencament de les negociacions provocada per la immobilitat de la patronal gironina del Transport ASETRANS davant
les reivindicacions de la UGT de Catalunya i els treballadors i treballadores
afectats, uns 1.500 a les comarques gironines, que esperaven que el nou conveni
del sector del Transport de Mercaderies
per Carretera donés resposta a les seves
demandes.
La convocatòria de vaga es va decidir
després de la reunió mantinguda entre
els sindicats i la patronal el passat 29
de juliol i que va acabar amb el trencament de les negociacions del què havia
de ser el nou conveni provincial del sector i en el qual tenien dipositades grans
esperances tots els treballadors i les
treballadores afectades per aquest. En
aquest conveni, la patronal pretenia fer
una important retallada de condicions
laborals dels treballadors i treballadores
al voler desregular treballadors tradicionalment afectats pel conveni, el que
contribueix encara més a desregular el
sector, desvincular la logística del conveni col·lectiu i no asseL’acord de pròrroga tindrà una vigència de dos anys, temps
gurar el poder adquisitiu, entre d’altres. Tot aquest seguit de
durant el qual el text del conveni col·lectiu es mantindrà
circumstàncies i sobretot la “immobilitat” de la patronal en les
intacte fins a finals del 2009, data en que les parts tornaran
seves posicions davant les reivindicacions va abocar a la part
a seure per negociar. Els treballadors del sector veuran gasocial de la Comissió Negociadora a assumir la responsabilitat
rantit el seu poder adquisitiu per quant l’acord preveu augd’aquesta convocatòria de vaga
ments d’acord amb l’IPC real
per assolir uns objectius, que
estatal. El nombre d’empreses
Els treballadors del sector
en aquest cas, no són altres
que es veuen afectades per
aquest acord és de 425 amb un
que garantir el poder adquisiveuran garantit el seu poder
nombre aproximat de 2.358
tiu i la millora dels drets dels
adquisitiu
durant
dos
anys
treballadors i treballadores.
treballadors.
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Transporte por carretera

Nuevo Certificado de Aptitud Profesional
El nuevo Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para conductores profesionales
que acredita que han superado los cursos y los exámenes exigidos para
la formación obligatoria desde la Unión Europea es, desde el pasado 11 de
septiembre de 2008, requisito obligatorio para todos los conductores que
obtengan un permiso de conducción D1, D1+E, D o D+E (viajeros). Para todos
aquellos conductores que obtengan un permiso de conducción C1, C1+E, C o
C+E (mercancías), será obligatorio a partir del 11 de septiembre del 2009.

a Directiva 2003/59/CE del
la actividad de transporte a que se dedilugar de que se trate.
Parlamento Europeo y del Concan profesionalmente los conductores.
El contenido del programa de masejo, de 15 de julio de 2003, reLa aplicación de la Directiva se ha
terias que recoge la Directiva está en
lativa a la cualificación inicial y
realizado mediante el Real Decreto
muchos aspectos relacionado con la
1032/2007, que entró en vigor en agosa la formación continua de los conducseguridad vial, por lo que resulta pertores de vehículos destinados al transto de 2007 y que regula la nueva forfectamente coherente con lo señalado
porte de mercancías o de viajeros por
mación, determinando la estructura y
por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por
carretera, establece esta nueva formael contenido de los cursos dirigidos a
la que se regula el permiso y la licención obligatoria para algunos conductoobtener los certificados y los conductocia de conducción por puntos para los
res profesionales. La nueva formación
res que están obligados a ello, así como
cursos de sensibilización vial destinaobligatoria difiere de la actual tanto en
las excepciones. Asimismo, establece
dos a la recuperación de puntos en resu estructura como en su contenido y
las pautas para la habilitación de los
lación con los permisos o licencias de
destinatarios. Por una parte, se establecentros de formación y de los cursos
conducción. Por este motivo, se han
ce una cualificación inicial que debe obconcretos, así como la regulación de
incluido en este real decreto la totalitenerse con independencia del permiso
los exámenes que deberán convocarse
dad de los contenidos de los menciode conducción y, por otra parte, una
por las autoridades competentes en el
nados cursos, de tal forma que, en los
formación continua dirigida a
términos que a tal efecto se
mantener actualizados los coestablecen, el cumplimiento
La Directiva establece una
nocimientos inicialmente exide los requerimientos en magidos. Las materias sobre las
teria de formación continua
nueva formación para algunos
que se exigen conocimientos
permita, además, la recuperaconductores profesionales
afectan fundamentalmente a
ción de puntos.
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LAS CLAVES DEL CAP
¿A quién afecta?
Los conductores afectados por esta nueva formación
obligatoria son los conductores profesionales de
transporte por carretera, tanto de mercancías como
de viajeros de las categorías C1, C1+E, C o C+E y
D1, D1+E, D o D+E, de empresas establecidas en
países miembros de la Comunidad.

C1+E, C, C+E (mercancías), expedido antes del 11 de
septiembre de 2009. El conjunto de conductores profesionales que hayan obtenido el permiso antes de estas
fechas y, por lo tanto, exentos de la cualificación inicial,
deberán pasar por una formación continua como muy
tarde en el periodo 2011-2016 (la fecha límite dependerá del tipo de permiso y del número que tenga). Los
conductores deberán superar cada cinco años un curso
de formación continua.

¿A quién NO afecta?
Lo dispuesto en el real decreto no será de aplicación
a los conductores de los siguientes vehículos:
a) Aquellos vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros por hora.
b) Los que se utilicen por los servicios de las Fuerzas Armadas, Protección Civil, bomberos y Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, o bajo el control de estas
fuerzas y organismos.
c) Los que estén siendo sometidos a pruebas en
carretera para fines de mejora técnica, reparación o
mantenimiento, o bien sean nuevos o transformados y
aún no se hayan puesto en circulación.
d) Los utilizados en situaciones de emergencia o que
se encuentren destinados a misiones de salvamento.
e) Los utilizados en las clases prácticas destinadas a
la obtención del permiso de conducción o del certificado de aptitud profesional.
f) Los utilizados para realizar transporte privado
particular de viajeros o mercancías definido según
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su
Reglamento de desarrollo.
g) Los que transporten material o equipos para el uso
del conductor en el ejercicio de su profesión, siempre
que la conducción del vehículo no represente la actividad principal de dicho conductor.

¿Quién expide el CAP?
Será expedido por los órganos competentes para el
otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la realización de transporte público discrecional de viajeros y
mercancías por carretera. En Catalunya este organismo
será el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, que expedirá tanto el certificado como la tarjeta
de cualificación, que tendrán que llevar obligatoriamente
en el vehículo. En Catalunya se realizarán, como mínimo, seis convocatorias anuales de examen donde los
conductores tengan su residencia.
¿En qué consiste?
Los conocimientos que se deberán tener en cuenta tanto para la cualificación inicial del conductor como para
la formación continua deberán referirse a las materias
siguientes: formación avanzada sobre conducción
racional basada en las normas de seguridad; aplicación
de la reglamentación. Conocimiento del entorno social
del transporte por carretera y su reglamentación; y salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y logística
(conciencia de los riesgos de la carretera y los accidentes de trabajo).

¿Desde cuándo es obligatorio?
Desde el 11 de septiembre de 2008 para los permisos D1, D1+E, D o D+E (viajeros); y desde el 11 de
septiembre de 2009 para los C1, C1+E, C o C+E
(mercancías). Por el contrario están exentos de realizar un curso de cualificación inicial los conductores
que sean titulares de estos permisos de conducción
en las siguientes fechas: de una de las categorías D1,
D1+E, D, D+E (viajeros), expedido antes del 11 de
septiembre de 2008; y de una de las categorías C1,

¿Quién dará la formación?
Los cursos únicamente podrán impartirse en centros
autorizados por las administraciones públicas competentes. El Centre d’Estudis del Transport i les Telecomunicacions de Catalunya (CETTC), vinculado a la
FNTCM de la UGT de Catalunya, ha realizado todos los
trámites para la obtención de la autorización, estando
a la espera al cierre de esta edición de la comunicación
de autorización por parte del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
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Sector aeri

AENA, UGT i CCOO signen un conveni
per assegurar totes les garanties
laborals de la Terminal-Sud
Una Comissió Consultiva farà el seguiment de les contractacions de
serveis externs de la nova terminal de l’Aeroport de Barcelona.
ena, la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya han
signat un conveni de col•laboració amb l’objectiu de
garantir que la posada en funcionament de la nova
terminal Sud de l’Aeroport de Barcelona es faci amb
totes les garanties laborals necessàries. El conveni signat contempla la creació d’una comissió consultiva que estarà integrada
per les tres parts que han signat l’acord, on es podran formular
propostes i recomanacions. La comissió serà també un fòrum
d’intercanvi d’experiències i des d’on es farà el seguiment de les
actuacions que es realitzin per a la posta en servei de les noves
instal·lacions. De forma específica, aquesta comissió consultiva
realitzarà el seguiment de com es desenvolupen les noves contractacions dels serveis externs necessaris per al funcionament
de la nova terminal. L’objectiu que es persegueix amb aquesta
comissió és garantir l’adequat compliment, per part de les empreses contractistes, de la legislació laboral vigent, prioritzant
l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació. L’acord ha estat signat
a l’Aeroport de Barcelona pel director general d’Aena, Javier
Marín; el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M.
Àlvarez, i el secretari general de CCOO de Catalunya, Joan Coscubiela, amb l’assistència del delegat del Govern a Catalunya,
Joan Rangel.
Les més de 100 actuacions contemplades en l’ampliació de
l’Aeroport de Barcelona suposen una inversió per part del Ministeri de Foment de 5.200 milions d’euros, dels quals quasi
900 milions corresponen a la nova terminal. En la inversió global de 5.200 milions també s’hi contemplen actuacions realitzades recentment i que han permès dotar l’aeroport de noves
infraestructures que garanteixen el creixement futur. Entre
aquestes cal destacar la nova torre de control, la tercera pista,
la remodelació integral de la terminal B, les obres d’ampliació
de la plataforma d’estacionament d’aeronaus, l’ampliació de
la terminal C o la construcció dels edificis d’aparcament que

es convertirà en una de les principals empreses ocupadores de
Catalunya. En aquest sentit, actualment hi ha 360 empreses que
desenvolupen la seva activitat empresarial de manera directa a
l’aeroport de Barcelona, bé a través de la prestació de serveis o
concessions. Pel que fa al volum de riquesa, les instal·lacions
aeroportuàries de Barcelona representen el 6,2% del PIB de Catalunya.
La nova terminal, que estarà operativa durant la temporada
d’estiu del 2009, permetrà a l’aeroport arribar a la xifra dels 55
milions de passatgers a l’any i realitzar 90 operacions d’aeronaus
cada hora. La terminal tindrà més de 525.000 m2 de superfície,
dels quals més de 28.000 es destinaran a botigues, restauració i
oci, amb un total de 96 punts de venda. A més, la terminal disposarà de 43 passarel·les amb accés directe als avions, 100 portes d’embarcament, 28 controls de seguretat, 168 mostradors
de facturació, 15 cintes de recollida d’equipatges i sis edificis
d’aparcament amb un total de 10.000 places cobertes.

El Ministeri de Foment ha
invertit 5.200 milions,
900 d’ells en la nova terminal
estan situats al davant de les terminals A i C.
L’entrada en servei d’aquesta nova infraestructura, prevista per a l’estiu del 2009, suposarà inicialment la creació d’uns
10.000 llocs de treball directes que se sumaran als 15.000 que
hi ha actualment a l’aeroport barceloní, de manera que el Prat
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Jornada sectorial

El sector aeronàutic a Catalunya
La UGT de Catalunya, conjuntament amb la Federació de Transport,
Comunicacions i Mar, va organitzar el passat 19 de setembre una
jornada sobre la situació del sector aeronàutic a Catalunya a la qual
es va analitzar la formació dels professionals i com aquest sector pot
representar una bona oportunitat de promoció econòmica del territori.
ue el sector aeronàutic
compta amb un gran potencial econòmic i de creació
d’ocupació al nostre país és
una realitat que no es pot
obviar. No es pot oblidar el debat social
que es va originar arrel de la definició
del model aeroportuari a Catalunya i las
possibilitats de promoció econòmica
que, d’un model o un altre, es podien
derivar per al país. S’ha de destacar que
la revisió del 2008-2011 de
l’Acord estratègic per a la
internalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana,
contempla en la mesura 39
el convertir Catalunya i els
seus aeroports en la porta de
l’est i de l’Euromediterrani.
La jornada, la inauguració
de la qual va anar a càrrec
de Juan José Casado, secretari general de la UGT
al Baix Llobregat, i de Joan
Moreno, secretari general
de la Federació de Transports, Comunicacions i
Mar, va intentar posar de
relleu aquestes potencialitats a partir
de l’anàlisi del sector amb els diferents
agents implicats, i a la vegada, proposar
i consensuar noves actuacions que permetin augmentar el volum d’activitat
generada per aquest sector a Catalunya.
A la primera taula rodona, La formació
de professionals en el sector aeronàutic,
moderada per Francesc Rica,
secretari general de la UGT a
l’Anoia, Penedès i Garraf, hi
van intervenir Alícia Gutiérrez,
directora de Programes del
Servei d’Ocupació de Catalun-

ya, Salvador Baig, gerent del Centre de
Formació Ocupacional La Paperera de
Vilanova i la Geltrú, Jordi Berenguer
Sau, director de l’Escola Politècnica
Superior de Castelldefels i Joan Llargués Montaña, cap del Departament
d’Aeromecànica de l’IES Illa dels Banyols del Prat de Llobregat.
Durant la taula rodona es va fer especial menció de les necessitats de professionals que en un termini molt breu la

indústria requerirà per donar abast a
aquest creixent sector que, hores d’ara,
ja pateix d’una important mancança de
treballadors i treballadores qualificats,
però que en un futur immediat es veurà
agreujada de manera considerable davant el desenvolupament que el sector
ha d’assolir a Catalunya amb el nou des-

La jornada va voler posar
de relleu les potencialitats
del sector a Catalunya
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plegament dels aeroports catalans. També es va posar de manifest una certa desinformació, i a les hores descoordinació,
des de l’Administració catalana respecte
a la formació que en matèria aeronàutica s’està impartint al país, per la qual
cosa es va demanar mes implicació de
l’Administració en aquesta matèria, on
existeixen diferents normatives que regulen l’aviació civil i les condicions en
les que s’ha de desenvolupar.
A la segona taula rodona,
El sector aeronàutic, una
oportunitat per a la promoció econòmica del territori,
moderada pel secretari de
Política Institucional de
l’FNTCM de l’UGT de Catalunya, Omar Minguillón,
es va voler donar un equilibri de participació tant a
l’administració pública com
a les empreses privades del
sector. Hi van participar
José Luis Ruiz de Castañeda, director de Producció de
Manteniment i Enginyeria
d’Iberia, i José Mariano López-Urdiales, general manager de Barcelona Aeronautics & Space
Association (BAIE), en representació tant
del sector industrial aeronàutic, com del
manteniment i les empreses auxiliars
del sector. Per part de l’administració
van participar Carles Ruiz, alcalde de Viladecans i president del Pacte Industrial
de la Regió Metropolitana de Barcelona
i Joan Miquel Hernández, director de l’Observatori de Prospectiva Industrial del Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa de la Generalitat de
Catalunya.

A aquesta taula es va posar de relleu
que més del 75% de la producció de la
indústria aeronàutica catalana es concentra en la fabricació de components
per a aeronaus i que aquesta indústria
va facturar més de 120 milions d’euros
l’any passat, el que suposa un increment
del 15% respecte l’any anterior, un augment que fa que Catalunya es trobi en
el cinquè lloc del rànquing espanyol.
Cinquena posició que també ocupa la
indústria aeronàutica d’Espanya en el
conjunt d’Europa, on es realitza el 39%
de la indústria aeronàutica mundial tan
sols superada pels Estats Units amb un
53% de la producció mundial.
La indústria aeronàutica és un dels
sectors més atractius per a la inversió
pública, en ser particularment intensiu
en I+D+I, de creixement elevat i poc

1.000 haurien de ser
professionals amb formació superior.
Durant aquesta taula
rodona va quedar palesa la importància del
manteniment al sector aeronàutic. Les
companyies aèries nord-americanes,
per exemple, inverteixen uns 8.500 milions d’euros anuals en manteniment.
L’aeroport de Barcelona, amb la nova
Terminal-Sud, és un clar potencial per
a la indústria catalana en totes les seves vessants. Des de l’UGT s’ha apostat
per la necessitat de generar als voltant
de l’aeroport un hangar per al manteniment i reparació dels aparells que aterren a Barcelona. Diverses companyies
aspiraven a plantejar projectes semblants, però només una empresa, Ibe-

disseny innovador i sostenible. El nou
equipament tindrà capacitat per avions
de més de 100 passatgers, ja que donarà
cabuda a aeronaus de llarg recorregut.
Catalunya pateix, però, una mancança
de professionals del manteniment aeronàutic així com d’indústries auxiliars
en general que obliga a Iberia a realitzar
un doble esforç en la posada en marxa
de l’hangar. La indústria aeronàutica
és un clar generador d’ocupació estable
i de qualitat, així com un clar potencial industrial amb una deslocalització
mínima ja que la realització industrial

susceptible a la deslocalització indusria, va tenir clara la necessitat de la creaaeronàutica gaudeix d’uns terminis
trial, habituals últimament en altres
ció d’un hangar per a la potenciació de
d’execució molt. Així mateix la indústria
sectors productius, i amb elevada qual’aeroport barceloní. Iberia és la segona
aeroespacial agrupa activitats de molt
lificació en la mà d’obra. Per a milloempresa en ingressos pel manteniment
alt contingut tecnològic i un important
rar la situació actual donant suport a
aeronàutic darrera d’Airbus-Casa, amb
component d’inversió en I+D+i, encara
una indústria amb futur i amb un gran
prop d’un centenar de clients a més del
que no és mes cert que d’un temps ençà
potencial tant econòmic com de creamanteniment de les seves pròpies aela rellevància adoptada per esta indústria
al nostre país és mínima. En el 2004 es
ció d’ocupació de qualitat, el govern
ronaus. El nou hangar serà la primera
espanyol va realitzar el passat octubre
instal·lació de manteniment aeronàutic
va crear el Centre Tècnic per a la Indúsdel 2007 el Pla estratègic per al sector
de Catalunya amb una inversió de més
tria Aeronàutica i de l’Espai a Catalunya
Aeronàutic espanyol 2008-2016, que té
de 25 milions d’euros i la creació d’uns
i posteriorment L’Espai Econòmic i Tecl’aspiració de què la indústria aeronàu200 llocs de treball directes. Té una sunològic d’activitats Espacials Aeronàutitica arribi durant la seva vigència a l’1%
perfície de 12.098’50 m2, a més d’un
ques i de Mobilitat, tots dos situats a
del PIB del nostre país. En
Viladecans. La jornada va finaaquests moments el sector es
litzar amb un torn de paraules
El Govern espanyol preveu la
troba entorn del 0,4% del PIB.
dels assistents i amb la cloenda
Igualment el Pla preveu la
a càrrec de Camil Ros, secretari
creació de 3.000 professionals
creació de més de 3.000 prode Coordinació Sectorial de la
d’aquí a l’any 2016
fessionals dels quals més de
UGT de Catalunya.
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Transporte por carretera

Notícies
COMUNICACIONES
Principios que informa el Expediente: el expediente de regulación de empleo que se presenta esta
basado en los principios de Universalidad, Voluntariedad y NO discriminación.

UGT FIRMA LOS ERE
PARA TELEFÓNICA MÓVILES
Y TELEFÓNICA SOLUCIONES

Formación. Programas específicos cuyo objetivo estratégico será la adecuación de los trabajadores a los
nuevos retos que asume el sector de las comunicaciones y que se pondrán en marcha como consecuencia del presente plan abordándose en la comisión de
seguimiento siendo una competencia de esta.

GT ha suscrito la firma de los expedientes de regulación de empleo que afectan, a las empresas
Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles, pertenecientes al Grupo Telefónica.
El pasado 21 de octubre, la UGT, presentes en las dos
mesas negociadoras del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) que afectan de manera independiente a
Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, aceptó la propuesta final de la dirección empresarial una vez que ésta
accedió a las peticiones de nuestra organización para
las dos entidades pertenecientes al Grupo Telefónica y
que se sostienen sobre tres condiciones irrenunciables
para nuestra organización: voluntariedad del trabajador para adscribirse al ERE, no discriminación y
universalidad.

Pacto de Garantías. La empresa se compromete
a no utilizar medidas unilaterales en materia de reestructuración de empleo. En caso de que llegaran
a producirse situaciones que afecten al volumen de
empleo se procederá a dar participación y negociación con la representación de los trabajadores
para buscar las mejores soluciones, con acuerdo,
en su caso.
A su vez, considerábamos también fundamental que se
potencie la Comisión de Seguimiento en cada una
de las empresas del Expediente de Regulación de Empleo con participación sindical, para velar por el desarrollo del mismo.
Por su parte, el texto firmado para Telefónica Soluciones
recoge la actualización del salario regulador sobre el IPC
real, una vez que se conozca, y la inclusión de la retribución variable a 2008, entre otros aspectos.

FERROVIARIS
CARLSON WAGONLIT TRAVEL ACOMIADA
A TREBALLADORS EMPARANT-SE EN LA
CRISI ECONÒMICA
Para UGT, las garantías de adscripción voluntaria, y la
estabilidad y la empleabilidad del resto de trabajadores
y trabajadoras, han sido cuestiones primordiales durante
las negociaciones del Expediente de regulación de Empleo, y por lo tanto, una vez aseguradas, el condicionante para que por nuestra parte fuera aprobado.
Asumidas estas premisas por los negociadores empresariales de T. Móviles y T. Soluciones, UGT entiende que se
dan las condiciones apropiadas para proceder a la firma
de ambos expedientes de regulación, tras conseguir que
se ajuste en todos sus puntos a los parámetros establecidos en otros procesos similares habidos en el Grupo
Telefónica.
Sin profundizar en las particularidades de cada ERE, el
PLAN SOCIAL que los acompaña recoge, básicamente
lo siguiente:

l comitè intercentres de Carlson Wagonlit Travel, majorista de agències de viatges vinculada a Carlson
Wagonlit, es va reunir el passat dia 15 de setembre per
a abordar la situació que s’ha creat en l’agència de viatges
després dels acomiadaments de treballadors que ha decidit
executar l’empresa emparant-se en la crisi econòmica. Des
de UGT conjuntament amb la resta de sindicats denuncien
l’arbitrarietat de tals acomiadaments a l’haver obtingut Carlson Wagonlit importants beneficis durant els passats exercicis i, particularment, en el present any 2008.
Més de 1.000 empleats treballen en les diferents delegacions
que la corporació té en tot el territori nacional i, de moment,
l’empresa ja ha anunciat l’acomiadament de sis treballadors
de la delegació de Bilbao.
Altres empreses d’agències de viatges estan aplicant mesures organitzatives laborals per a suportar la situació de crisi
general i que comença a afectar ja al sector de viatges.
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Fomento elabora el Real Decreto
para transponer la Euroviñeta
sólo en autopistas concesionadas
l ministerio de Fomento
ha elaborado un proyecto
de Real Decreto por el que
transpondrá la Directiva de
la Euroviñeta aprobada en
2006, en el que establece que “mantendrá la situación actual en la que sólo
las autopistas explotadas en régimen
de concesión están sujetas al pago de
peajes”, cumpliendo, de esta manera,
con el acuerdo sobre tarificación de infraestructuras adquirido con el sector
del transporte en las medidas que se
alcanzaron tras el paro de junio. Según
el Director General de Transportes por
Carretera, Juan Miguel Sánchez, “España renuncia a poner en marcha una

Euroviñeta, es decir, a extender su aplicación a las autovías y redes gratuitas”,
pero, por contra, “está en la obligación
de transponer la Directiva”.
El borrador de este documento, que
ha sido enviado a las asociaciones representantes del Comité Nacional del
Transporte, determina los criterios
para modificar los peajes sobre los
vehículos de transporte con una masa
máxima autorizada superior a 3,5 toneladas, dependiendo del coste de
construcción y mantenimiento de la
autopista, la categoría medioambiental del vehículo, su número de ejes y
el horario en el que utiliza esta autopista. La nueva normativa se aplicará

en las nuevas autopistas privadas que
se vayan a construir y en el caso de las
ya existentes, comenzará a aplicarse
cuando se renueve o modifique el contrato con la empresa.
Las diferentes asociaciones del sector se muestran satisfechas con este
documento y coincidieron en destacar que responde al compromiso de
los acuerdos del 11 de junio. Desde
Fenadismer ya se ha anunciado que
no se realizarán alegaciones al texto,
al entender que es la mejor aplicación
de la Directiva de Euroviñeta posible,
mientras que desde CETM se valorará
la posibilidad de realizar un informe
al respecto.

Pesca

El govern aprova el projecte de
Llei de Pesca i Acció Marítima
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el passat 9 de
setembre el Projecte de Llei de Pesca i Acció Marítima que, una vegada
aprovat pel Parlament, permetrà que tot el sector pesquer de Catalunya
estigui regulat mitjançant una única normativa amb rang de llei.
‘objectiu de la Llei és, segons el Govern, aconseguir
el desenvolupament sostenible del sector, de manera que s’afavoreixi una explotació responsable dels
recursos, es fomenti la rendibilitat i es millorin les
condicions socioeconòmiques de les persones i de les poblacions dedicades a la pesca. En concret la Llei de Pesca i Acció
Marítima regula les següents qüestions:
• La pesca marítima professional i recreativa, el cultiu de
marisc i l’aqüicultura;
• L’ordenació del sector pesquer, les activitats marítimes i la
capacitació i formació professional per a l’exercici de aquestes activitats marítimes;
• La recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica en les matèries de pesca i acció marítima;
• L’establiment del règim de control i sancionador en les
matèries de pesca i acció marítima.
Entre les novetats recollides en el nou text, en l’àmbit de la
pesca i el cultiu de marisc destaquen l’objectiu de permetre
una explotació racional i sostenible dels recursos marins, la
obligatorietat de la preceptiva llicència de pesca o de cultiu
del marisc per a tots els vaixells dedicats a la pesca marítima
professional en aigües interiors o al marisqueig i també per
la pràctica professional del marisqueig sense.
El projecte regula la manca d’activitat de pesca o cultiu del
marisc per causa no justificada, amb l’objectiu de conèixer
en tot moment l’estat real de l’explotació dels recursos marins i permetre la seva sostenibilitat. La manca d’activitat de
pesca podrà ser considerada com a renúncia del seu titular a
aquesta, i es procedirà a la baixa en el Registre de Pesca de
Catalunya del vaixell.
rang de llei en aquesta matèria, es podran ordenar directaEl projecte també crea plans específics de gestió per a la
ment per part de la Generalitat de Catalunya les autoritzacioconservació i recuperació dels recursos pesquers i per vetns i concessions així com establir les directrius de planificació
llar per l’explotació sostenible dels recursos marins i per perde l’aqüicultura. els cànons que s’apliquin a les concessions
metre la seva conservació, conjuntament amb mesures de
i, si s’escau, a les autoritzacions es destinaran a finançar poprotecció i de regeneració dels recursos. En aquest sentit, es
lítiques i mesures de modernització i millora de la pesca i de
podran declarar zones de protecció pesquera o de cultiu de
l’aqüicultura.
marisc amb la finalitat d’afavorir la regeneració dels recursos
En l’àmbit d’ordenació del sector pesquer, les novetats
marins. També es podran establir mesures específiques de
destacables són a l’àmbit de la construcció, modernització i
gestió de la pesca marítima recreativa en àrees concretes del
reconversió de vaixells, on es regula des de la mateixa llei
litoral català per millorar els
la qüestió de les baixes equirecursos marins i potenciar el
valents per no incrementar
La nova Llei té com a objectiu
desenvolupament sostenible
l’esforç pesquer a Catalunya.
d’aquesta activitat.
Es contempla també la possiaconseguir el desenvolupaEn l’àmbit de l’aqüicultura,
bilitat de diversificar les activiment sostenible del sector
en disposar d’una norma amb
tats de la pesca, mitjançant la
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pesca-turisme, d’acord amb el Dictamen 12/2008 del Ple del
Consell de Treball, Econòmic i Social sobre l’Avantprojecte
de llei en el que es va recomanar que es reguli de forma específica la pesca turisme com a activitat o modalitat pesquera.

Finalment, pel que fa a la intervenció i règim sancionador,
s’adequa a la tasca desenvolupada per la Direcció General de
Pesca i Acció Marítima en matèria inspectora i instructora
durant aquests anys. Pel que fa a les sancions, es distingeix
entre professionals i recreatius, mantenint el mateix nivell
per als professionals i rebaixant-lo per als recreatius.
La nova Llei pretén també donar cobertura legal a un ens que
actualment ja té una certa presència dins l’àmbit del sector
pesquer i al qual se li ha donat suport des d’aquest sindicat,
com és el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya.
Així mateix, es crea un registre administratiu, el Registre de
Pesca i Aqüicultura de Catalunya, que agrupa tots els registres vinculats al sectors de la pesca a Catalunya.
Amb aquesta llei es pretén substituir la normativa vigent,
que es va aprovar fa més de 20 anys, i adaptar-la a les condicions actuals en las que es desenvolupa la pesca. En aquest
sentit, es fa necessari fer una nova llei que respongui als canvis de les últimes dècades, a les necessitats del sector i a les
noves circumstàncies que es donen a l’entorn de la pesca i
l’acció marítima.
No obstant això, des d’aquest sindicat es considera que s’ha
de produir una renovació de la flota per tal de modernitzarla i millorar-la, i que encara falta que des del conjunt de les
Administracions es prenguin altres mesures i canvis normatius necessaris per modificar les condicions laborals i socials
dels treballadors i treballadores del mar, ja que no es poden
oblidar els sistemes de treball i les condicions laborals dels
professionals de la pesca, i la necessària i urgent necessitat
d’afrontar un canvi profund d’aquests sistemes productius i
de remuneració.
Així doncs, s’han de buscar mecanismes que permetin poder accedir a una necessària formació en aquells moment en
els que no realitzen les seves jornades habituals, com són els
períodes de veda o aturada biològica, de manera que l’accés a
la formació suposi a més un plus que comporti que, mentre
duri aquesta formació, es rebi alguna prestació econòmica i
no es consumeixi la prestació per desocupació.

La Generalitat ordenarà les
autoritzacions i concessions
en matèria de aqüicultura

El Govern vol adaptar
la normativa a les condicions
actuales de la pesca
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Jornada de formació i salut laboral

“Millors cobertures i preus més competitius”

La formació en seguretat i salut
laboral en el sector pesquer

La salut no té preu
Perquè la salut és el primer, aquesta pòlissa et garanteix la assistència sanitària a tots els nivells, desde medicina
IMPORT MENSUAL
Home Dona
primaria fins les tècniques i tractaments més avançats. Perquè guanyar en atenció és guanyar en qualitat de vida,
DE L’ASSEGURANÇA
aquesta assegurança et proporcionarà un tracte còmode, ràpid, personalitzat, amb totes les avantatges que tu i
De 0 a 65 anys
35 E 35 E
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.
>> CONTRACTE VITALICI: L’asseguradora no podrà rescindir el contracte per
motius d’ús dels serveis ni per la vellesa de la persona assegurada.

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).

>> 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)

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

Assegurança vida

La màxima tranquil.litat per a ells...
La màxima tranquil.litat per a tu

>> MÀXIMA TRANQUIL.LITAT: Perquè no hi ha res millor que gaudir de la
Vida amb tota tranquil.litat. Posem al teu abast una gran Assegurança de Vida
per cobrir qualsevol imprevist. Una gran cobertura en tot moment per a tu i,
sobretot, per a ells.

>> RAPIDESA: Assegurança amb possibilitat de vigència fins els 70 anys.
Edat màxima de contractació: 60 anys.
>> COBERTURES ESPECIALS: La nostra Assegurança de Vida et permet també
afegir a la cobertura principal altres garanties. Com ara:
• les malalties greus.
• duplicar el capital per accident.
COBERTURES*
• triplicar el capital per accident de circulació.

>> FACILITATS: Simplicitat en el tràmit d’adhesió (en condicions normals, fins
a 150.000 € i 45 anys d’edat, només cal omplir una simple declaració de salut).

PRIMES ANUALS*
50.000 €

100.000 €

150.000 €

EDAT

HOME

DONA

HOME

DONA

HOME

DONA

HOME

DONA

25 anys

91,03 E

46,27 E

182,06 E

92,53 E

273,09 E

138,8 E

364,11 E

185,07 E

30 anys

88,17 E

54,23 E

176,34 E 108,47 E 264,51 E

162,7 E

352,68 E

35 anys

95,38 E

64,44 E

190,75 E 128,89 E 286,13 E

193,33 E 381,5 E

40 anys 116,33 E 77,57 E

232,65 E 155,14 E 348,88 E

45 anys 181,60 E 114,46 E 363,2 E

228,02 E 544,81 E

50 anys 260,55 E 140,26 E 521,11 E 280,51 E 781,66 E

DEFUNCIÓ

200.000 €

INVALIDESA
PERMANENT
I ABSOLUTA

216,93 E
257,77 E

232,72 E 465,3 E

310,29 E

343,38 E 726,41 E

457,84 E

420,77 E 1042,22 E 561,02 E

55 anys 471,06 E 269,68 E 942,11 E 539,35 E 1413,17 E 809,03 E 1884,22 E 1078,71 E
RECORDA: contractar la teva Assegurança de Vida amb la teva entitat bancària
NO ES OBLIGATORI, amb nosaltres segur que pagaràs menys.

* Per altres edats i cobertures
consultar preus

a Federació Nacional del Transport, les Comunicacions i el
Mar de la UGT de Catalunya va
participar el passat 16 d’octubre
a la jornada de difusió i presentació de la
Guia de suport per al formador de formació contínua en seguretat i salut laboral
en el sector pesquer que ha desenvolupat l’Institut per al Desenvolupament
de la Formació i l’Ocupació (IDFOUGT). L’estudi s’ha realitzat dins del
programa d’accions complementàries
i d’acompanyament a la formació dins
del marc de la convocatòria 2007 del
Fons Social Europeu i del Consorci per
a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya. Aquesta jornada va
tenir com a finalitat analitzar i debatre
els resultats objecte de la investigació
alhora que difondre i posar a l’abast de
tothom el producte final de l’acció complementària.
La benvinguda i presentació de la Jornada va anar a càrrec d’Antonio
Martín, director de l’Institut per
al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO). En
la presentació també van participar Carlos Torres i Santiago

Ordàs i en la taula rodona posterior va
actuar de moderador Dionís Oña, secretari de Salut Laboral i Medi Ambient de
la UGT a Catalunya. La guia, presentada
por Frederic Valls, director/gerent de
l’Escola de Capacitació Nauticopesquera
de Catalunya, vol aconseguir una millora qualitativa en les metodologies i els
recursos a disposició dels formadors
de formació continua en prevenció de
riscos laborals del sector pesquer. Els
objectius específics de la guia són els
següents:
• Proporcionar al formador de seguretat i salut laboral un material de suport
i unes eines dissenyades específicament
per al sector pesquer;
• Contribuir a una millora de la competitivitat i qualitat en la formació en
prevenció de riscos laborals;
• Definir i recopilar les metodologies
formatives que facilitin als treballadors
del sector pesquer l’aprenentatge dels

La guia vol aconseguir una
millora qualitativa de la
seguretat laboral al sector

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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coneixements propis de seguretat i salut
laboral;
• Identificar els riscos de l’activitat pesquera i prioritzar-los en atenció als constants canvis que es produeixen i sensibilitzar als professionals de la pesca de
la conveniència d’incorporar la cultura
preventiva en las seves tasques.
Els ponents que van analitzar l’estudi
de la necessitat de la guia van ser Adela
Carrió, secretària de Formació i Educació de l’FNTCM de la UGT a Catalunya, Miguel Caparrós, president de
l’Organització d’Armadors de Pesca de
Catalunya, Josep Hernández, coordinador de l’Àrea de Promoció de la Prevenció del Departament de Treball i Jose
Ignacio Galeano, tècnic de Prevenció
de Riscos Laborals, delegat del Grupo
Interlab a Catalunya. Joan Piqué, secretari d’Organització de l’FNTCM, va
clausurar la jornada agraint l’assistència
i la participació a aquesta jornada que
contribueix a difondre la necessitat de prevenir els accidents i
a vetllar per la salut laboral dels
treballadors del mar, una de les
preocupacions més importants
de la federació.

Formació

Llistat de cursos:
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