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Editorial

2008 BALANÇ DECEBEDOR

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

o ha estat un any precisament fàcil, cap ho és,
però ningú podia preveure a
principis del mateix, que després
de diversos anys de creixements
econòmics continuats, a Catalunya
i Espanya, per damunt del 3,5% del PIB, poguéssim acabar el
2008 pràcticament en recessió econòmica. 2008 ens ha portat
la primera crisi econòmica global i ha portat al poder als EUA al
primer president negre. Sol per aquestes dues grans sacsejades
–incertesa i “esperança” per a 2009, el turbulent any que acaba passarà
a la història “a lo grande”.

Els salaris han augmentat per sota de la inflació, amb la qual
cosa el salari real dels treballadors i treballadores ha disminuït en
el temps. Tenim a Catalunya un milió dos-cents mil companys
i companyes, amb salaris per sota dels mil euros, i una taxa de
temporalitat en el conjunt de l’estat de prop del 30%, el doble de
la Unió Europea. És per això que l’impacte sobre l’ocupació ha
estat en el nostre país molt mes virulent que a la resta d’Europa.
Hem passat a principis d’aquest any Olímpic, just abans del
triomf electoral del PSOE, d’estar en la “Champions League” de
l’economia i promeses de “plena
ocupació” a prop de tres milions
d’aturats. D’un Estatut que havia
de resoldre els problemes econòmics de Catalunya, a incompliments reiterats, per a l’acord de
finançament autonòmic i la gestió
de les infraestructures (Aeroport,
Rodalies i Regionals, etc.). Ens
queda per davant una tasca feixuga
en la defensa dels interessos dels
treballadors i les treballadores, que
no son els responsables de la situació que patim, i per tant no han de
ser els “paganos” de la crisi. Ara es l’hora del sindicalisme de
debò, el de les verdes. Via fora, companys, via fora.

“Ens queda per davant

una tasca feixuga en la

En un model econòmic, com el
nostre, basat en la construcció i
el consum, la crisi financera ha
derivat en una crisi immobiliària,
en primer lloc, per estendre’s a
la resta de sectors a continuació.
Els continus escàndols financers
posen clarament en evidència que
no coneixem la veritable dimensió
de la crisi i el que és més greu,
les conseqüències són del tot imprevisibles. No s’ha aprofitat la
generació de riquesa per invertir en sectors, capaços de consolidar una economia forta, estable i de futur, i per avançar en el
necessari canvi del model productiu.

defensa dels interessos
dels treballadors i
treballadores”
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Sector Aeri

La UGT de Catalunya i la Federació
de Transports, Comunicacions i Mar
s’oposen a la llei d’aeroports perquè
preveu la seva privatització
l sindicat UGT s’ha oposat a
la llei d’Aeroports i Heliports
de Catalunya perquè preveu la
privatització dels aeròdroms
catalans i ha defensat que es gestionin
des de societats públiques. Segons un
comunicat del sindicat, en la votació del
dictamen del Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC), UGT ha emès el
seu vot particular en contra de la possibilitat de privatitzar els aeroports i
aeròdroms catalans que preveu l’avantprojecte de llei.
Aquest avantprojecte de llei d’aeroports
preveu la creació de societats mercantils que gestionaran els aeroports i aeròdroms catalans amb una participació
pública majoritària que s’aconseguirà a
través de l’ens Aeroports de Catalunya.
També preveu que aquestes societats
gestores puguin explotar els aeroports
i aeròdroms directament, o bé realitzar
una concessió a una empresa privada
perquè gestioni i exploti aquest servei.
Per a nosaltres, aquesta última fórmula de gestió privada no és l’adequada
perquè la participació pública majoritària en la gestió directa dels aeroports és
imprescindible per garantir la defensa
dels interessos col•lectius per damunt
de qualsevol altre. La possibilitat que la
gestió d’aeroports com els de Girona o
Reus pugui ser “atorgada a un operador privat” rebaixa la transparència, la
publicitat i el concurs públic a l’hora de
contractar les empreses que oferiran
els serveis d’assistència en terra.
A més, la concessió de la gestió de l’aeroport a un únic
deixat molt clar al respecte que “abans Aena es privatitzaoperador i la subcontractació per part d’aquest de certs serria sense prèvia descentralització, que la Generalitat donés
veis d’assistència en terra sense concurs públic, “pot reduir
un aeroport a la gestió privada”. Des de la nostra Federala qualitat d’aquests serveis
ció entenem que cal modificar
per la falta d’una competènl’avantprojecte de llei perquè
La concessió de la gestió a
cia efectiva entre els diferents
la gestió dels aeroports de la
operadors”. El conseller de
Generalitat sigui executada
un únic operador por reduir la
Política Territorial i Obres
directament per les societats
qualitat dels serveis
Públiques, Joaquim Nadal, ha
gestores.
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Relacions Laborals

Plans d’igualtat a les

rran de la implantació de la
servir a tots per tal que els plans d’igualnamental en el procés de disseny del pla
nova llei d’igualtat, que intat no serveixin a les empreses únicad’igualtat, a una consultoria externa que
clou l’obligatorietat de negoment per a comunicar-ho a l’exterior
no demanarà l’opinió dels representants
ciar plans d’igualtat a les emi fer-ho servir com a propaganda de la
dels treballadors, i que sigui també la
preses de més de 250 treballadors, ja són
seva política social, per a millorar la seva
pròpia direcció juntament amb aquesta
moltes les empreses que estan iniciant
imatge corporativa sense suposar de veconsultoria qui faci el disseny del pla de
la posada en marxa d’aquests plans, que
ritat millores tangibles envers l’objectiu
igualtat, amb una certa celeritat perquè
han d’ésser un conjunt de mesures desfonamental, que és la igualtat entre hoaixí ho requereixi la subvenció que la
tinades a aconseguir la igualtat d’oportumes i dones al món laboral.
mateixa empresa hagi demanat.
nitats entre homes i dones a la empreDes de la UGT volem manifestar que
Una bona diagnosi permetrà conèixer
sa. Des de la Secretaria de Polítiques de
considerem molt positius els Plans de
de veritat quina és la realitat de la planDona i Igualtat de la UGT de Catalunya
Responsabilitat Social Corporativa destitilla i les seves necessitats, i això permes’han dut a terme, durant el mes de nonats a la gestió de la igualtat, la diversitat
trà a la vegada dissenyar un pla realista
vembre passat, algunes accions formatii la conciliació, dintre dels quals s’emi adaptat a la situació. Els delegats sinves i de posada en comú d’experiències,
marquen els plans d’igualtat que les emdicals haurien de formar part del procés
dirigides a aquelles persones represenpreses endeguin, però el que no volem és
des del principi, tal com contempla la
tants sindicals que es troben implicaesdevenir només espectadors en aquesta
llei, i que les seves opinions siguin vindes en processos de negociació de plans
funció. Correm el risc de trobar-nos amb
culants per a definir les accions que el pla
d’igualtat a les empreses.
que la direcció de l’empresa encarrega el
d’igualtat prevegi per tal que aquestes no
L’objectiu d’aquests seminaris és aclaprocés de diagnosi, que és una fase fosiguin només enunciats de bones intenrir dubtes i resoldre problemàcions sinó mesures concretes
tiques que es plantegen en el
que realment suposin canvis en
Una bona diagnosi permetrà
moment de la concreció de la
el funcionament de l’empresa.
nostra participació als plans
El pla hauria de contenir :
conèixer de veritat quina és la
d’igualtat. D’aquestes accions
Perquè totes aquestes mesurealitat de les plantilles
han sorgit idees que ens han de
res siguin realment efectives i
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s empreses
mes i dones aportin recursos i habilitats diferents, que no faran sinó augmentar la productivitat de l’empresa, reduir els
riscos psicosocials i millorar les relacions laborals.
Amb aquest recull d’idees volem ajudar a aquells que es trobaran, en el dia a dia de la seva empresa, a tenir una visió global de com haurien de ser les coses que després cadascú haurà

PLA D’IGUALTAT
1. Mesures referides als processos de contractació
i accés a la feina que esdevinguin en processos
de selecció amb garanties d’equitat, on es valorin
únicament aspectes del currículum com la formació
i l’experiència, i s’excloguin de les entrevistes temes
personals que puguin afectar les decisions dels
encarregats de la selecció.

Aquesta llei ha de servir perquè
les dones puguin desenvolupar
una vida professional digna

2. Mesures pel que fa a la classificació professional,
la formació i la promoció dels treballadors, per tal
que tothom gaudeixi d’idèntiques condicions. Garantir
l’accés a la formació de tothom fent que els cursos
es duguin a terme dintre de les jornades laborals i,
per tant, respectin la regulació del temps de treball.
La conciliació facilitarà, a la vegada, la promoció
professional d’aquestes persones, ja que formació i
promoció són termes directament lligats.

d’adaptar al que realment es trobi al seu centre de treball. És
responsabilitat de les empreses complir amb la llei i responsabilitat dels que representem a les treballadores i treballadors, i
vetllar perquè això sigui així.
Esperem que aquesta llei serveixi perquè la realitat canviï de
manera efectiva i que les dones puguin desenvolupar una vida
professional digna, justament remunerada i d’acord amb el
seu projecte de vida.

3. Mesures en matèria de retribució perquè, encara
que sembli mentida, avui dia podem trobar diferències
salarials per a llocs de treball iguals si aquests són
ocupats per homes o dones.
4. Mesures per l’organització i regulació del temps de
treball, impediment important per a l’accés de les dones
als llocs de responsabilitat. La conciliació de la vida
familiar i laboral no pot ser només una qüestió de dones,
i en això ens hem de responsabilitzar totes i tots.
5. Incloure un protocol a dur a terme en casos
d’assetjament sexual i discriminatori. Encara que en el
moment de la diagnosi i disseny del pla no es doni cap
cas a l’empresa, ha d’existir un protocol establert.

quedin instaurades al funcionament de l’empresa s’haurien de
traslladar també al marc de la negociació col·lectiva, incloure
en els diferents convenis col·lectius tant dels sectors com de
les empreses, articles que instrumentin les accions dels plans
d’igualtat i que aquests no siguin només tractats de bones
pràctiques.
Per a l’èxit d’un pla d’igualtat és fonamental que tant el personal directiu de l’empresa en qüestió com el conjunt de la
plantilla siguin conscients de l’avantatge que suposa que ho-
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Carreteres

Catalunya no té prou infraestructures
per assumir un augment de taxes
avant els anuncis fets per l’aprovació del Congrés de la
proposta catalana per crear un fons per homogeneïtzar, rescatar i subvencionar els peatges; i de que ACESA plantegi que els peatges siguin selectius davant les
aglomeracions puntuals de vehicles als peatges, és a dir, a més
demanda més elevat serà el cost a pagar, cal tenir present que en
un futur no molt llunyà haurà d’aplicar-se la directiva europea sobre homogeneïtzació de peatges. Cal destacar que el Llibre Blanc
Europeu del Transport no només advertia de la possibilitat de que
aquesta modalitat suportés una major fiscalitat per part dels diferents estats membres com a fórmula per a fomentar la utilització
d’altres modes, sinó que recomanava aquest sistema per a mantenir un nivell d’infraestructures i frenar la creixent demanda.
Aquest ha estat un plantejament que no ha estat contestat pels
agents socials ja que s’entenia que es prioritzaven els principis de
sostenibilitat i intermodalitat del transport, tant de viatgers com
de mercaderies, principis que des de fa temps el nostre sindicat
defensa en tots els àmbits. La UGT de Catalunya defensa un model de peatges que actuï com a gestor de la mobilitat, no com a
l’actualitat on no hi ha cap altre criteri que l’econòmic. L’augment
dels peatge no hauria d’anar a les concessionàries, sinó a les administracions que mantenen la xarxa convencional i a la millora
del transport públic. Alhora, aquestes inversions haurien d’anar
acompanyades de mesures per al foment d’una mobilitat sosteni-

ble, com la gratuïtat d’ús per als vehicles amb plena ocupació.
Segons el que planteja Salvador Alemany, Conseller Delegat
Grup Abertis, això només seria possible en un context o situació
òptima de mitjans i xarxes alternatives suficients i adequades per
a no traslladar les congestions d’una via a una altre. El mateix
passaria amb l’aixecament de barreres que va produir-se el passat
estiu. Aquest tipus de mesures poden provocar un efecte crida
augmentant encara més la congestió i empitjorant les condicions
generals. L’únic que minimitza la congestió és la reducció de vehicles i això s’aconsegueix de dues maneres, escalonant les sortides de vehicles i amb la reducció efectiva dels mateixos, pel que es
fa del tot necessari fomentar l’alta ocupació.

“Las infraestructuras
que necesitamos”

roportuarias y portuarias entre otras. Quedó claro que la falta de
inversión histórica en el mantenimiento y mejora de estas infraestructuras y la escasez de construcción de nuevas, así como la
dilatación en el tiempo de las previstas, nos ha llevado a una situación en que nuestro tejido infraestructural no responde a las
necesidades sociales y productivas actuales. El Pacto Nacional
de Infraestructuras supone un gran avance, como mínimo para
consensuar qué infraestructuras son las prioritarias y estratégicas. Pero tras el consenso entre los grupos políticos y los agentes
sociales no debería quedar estancado, sino que debería ser una
herramienta útil que salve las dificultades para su realización
y por tanto alcance los objetivos necesarios para su finalización.
El secretario general de la UGT de Catalunya, Josep María
Álvarez, clausuró las jornadas dejando claro que la UGT tiene
un alto interés en los proyectos para comenzar a trabajar en
su futura ejecución. Álvarez también quiso resaltar que para
la UGT es fundamental que las infraestructuras se realicen
para un bien social y que fomenten una mejora económica
que revierta en toda la sociedad. En este sentido, la UGT no
aceptará la puesta en marcha de un plan que privatice las infraestructuras con la intención de precarizar más los puestos de
trabajo. Por el contrario si trabajará con un plan que vertebre
la sociedad, beneficie la economía y equilibre los beneficios
socioeconómicos y el impacto que las infraestructuras, inevitablemente, pueden generar.

na puesta en escena a modo de tertulia televisiva
daba inicio, el pasado 10 de Noviembre a la jornada
con el título “Las infraestructuras que necesitamos”.
Moderados por la Secretaria de Política Institucional
de la UGT de Catalunya, Eva Granados, los dos ponentes Manel
Nadal, Secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya y
Pere Macias Presidente de la Fundación Circulo de Infraestructuras, iniciaron un interesante debate en torno a las necesidades
infraestructurales de Cataluña. Distintas visiones, por parte de
ambos invitados, de cómo encauzar y potenciar las infraestructuras en Catalunya, pero una realidad común en ambos discursos: las infraestructuras son un elemento clave para conseguir el
cambio en nuestro modelo productivo y para garantizar la cohesión social y el equilibrio territorial de nuestro país.
El pacto nacional de infraestructuras, con sus 31 objetivos y sus
136 medidas, se visualizó desde un inicio como eje central del
debate. Medidas que engloban inversiones en infraestructuras
energéticas y del agua, comunicaciones, ferroviarias, viarias, ae-
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Drets laborals

El Parlament Europeu rebutja
la jornada de les 65 hores per
majoria absoluta
l Parlament Europeu ha bloquejat la norma que permet ampliar la jornada laboral màxima a
65 hores setmanals, que va ser
aprovada pels ministres de Treball dels
27 el mes de juny passat. Aquest vot de
l’Eurocambra obre ara un nou període de
negociació de 90 dies entre el Parlament
i el Consell Europeu. Si no s’aconsegueix
un acord en aquests tres mesos, es rebutjarà la directiva .
Els eurodiputats han aprovat per
majoria absoluta una sèrie d’esmenes
que exigeixen que en un termini màxim de 3 anys se suprimeixin totes les
excepcions a la jornada laboral de 48
hores setmanals.
A més, l’Eurocambra ha exigit que es
consideri temps de treball la totalitat del
temps de guàrdia, fins i tot el període
inactiu. Aquest punt qüestiona també
l’acord a què van arribar els 27, segons
el qual el període inactiu de la guàrdia
(per exemple quan un metge de guàrdia
dorm a l’hospital) no s’ha de considerar
com a temps de treball tret que la legislació estatal, un conveni col•lectiu o un
acord entre interlocutors socials disposi
el contrari.
Les esmenes fonamentals necessitaven
la majoria absoluta de 393 vots perquè
tiressin endavant, però han obtingut un
suport molt més ampli, de més de 500
vots. Això significa que, a més dels socialistes i els grups d’esquerres, també han
rebut el suport de molts eurodiputats del
Partit Popular Europeu, inclosos els espanyols.
ANTECEDENTS
Abans d’aquesta resolució, la Comissió
d’Ocupació i Assumptes Socials del Parlament Europeu va rebutjar les propostes
del Consell d’estendre la jornada laboral
més enllà de les 65 hores. El resultat de
la votació va ser de 35 vots a favor, 13 en
contra i dues abstencions. La UGT de

Catalunya va considerar, aleshores,
encertada la decisió presa per la
Comissió. El Consell de ministres de la Unió Europea
va adoptar al juny de
2008 diverses propostes per a revisar la
Directiva relativa
a l’Ordenació del
Temps de Treball que són
rebutjades
pel
moviment sindical europeu
ja que suposen una
greu retallada social.
Aquestes
propostes
no respecten els drets
i interessos
dels
treballadors i les
seves famílies i
infringeixen els
principis contemplats en els Tractats
de la Unió Europea i
en la Carta de Drets fonamentals.
Aquesta va ser la primera
desautorització que va rebre la decisió presa el passat mes de juny per
part del Consell d’Ocupació, política Social, Salut i Consum de la Unió Europea
(EPSCO), i avantsala de la decisió presa
el 17 de desembre per part dels eurodiputats, que s’han oposat majoritàriament a
la proposta de modificació de la Directiva
d’ordenació del temps de treball.
Un dia abans d’aquesta històrica decisió, la Confederació Europea de Sindicats
(CES) va protagonitzar una gran mobilització sindical per pressionar i fer paleses

horas
semana
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les postures de gairebé tots els sindicats europeus
davant aquesta directiva.
La UGT de Catalunya creu que en
aquest procés caldria aprofitar-ne l’oportunitat per derogar la clàusula “opt-out”,
actualment aplicable al Regne Unit, que
permet el pacte individual entre treba-
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llador i empresari per
a estendre la jornada
a les 65 hores. Aquesta fita suposa un revés
que han tingut que encaixar els Estats més
conservadors d’Europa i,
alhora, un èxit per al moviment sindical europeu
que diàriament estan lluitant
per a què no tiri endavant les
modificacions retrogrades proposades pel consell.
Sembla ser que els moviments
dels més progressistes estan donant
fruit i la preservació de l’Europa Social
és possible en el context actual. Una de les
lluites més ferotges contra la directiva de les
65 hores s’ha lliurat a Internet. Des que a mitjans de juny l’Avalot Joves de la UGT de Catalunya va
posar en marxa la cibercampanya contra la Directiva de les
65 hores, els eurodiputats espanyols ja han rebut un total
de 341.010 correus electrònics perquè en votin en contra al
Parlament Europeu.
En total, 6.315 ciutadans i ciutadanes s’han adherit a la cibercampanya i han enviat un correu electrònic als 54 eurodiputats
espanyols perquè votin en contra de la Directiva sobre temps
de treball des del blog creat per l’Avalot - Joves de la UGT de
Catalunya, www.hazteelsueco.org.

Comunicacions

La plantilla d’Ono a Catalunya rebutja l’ERO
a empresa Cableuropa SAU,
que pertany al Grup ONO,
va anunciar el mes d’octubre
passat la seva intenció de dur
a terme un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació) que l’operador de
cable ha presentat i que afectarà a un
màxim de 1.300 treballadors a Espanya, d’un total de 4.300 empleats --el
30% de la plantilla--, davant l’actual
situació de crisi econòmica. Dels prop
de 1.300 treballadors que s’ha plantejat en l’ERO temporal, l’impacte de
l’ajust d’ONO a Catalunya pot acabar
afectant uns 200 treballadors dels 500
empleats amb que compta l’empresa
al nostre territori.
Les mobilitzacions de la plantilla
dels dos centres de treball d’ONO als
carrers Pallars i Àvila, a Barcelona,
en rebuig a l’ERO i per la defensa i
el manteniment de l’ocupació van
començar amb una concentració a la
plaça de Sant Jaume de Barcelona el
passat 10 de novembre, i van continuar els dies 20, 21 i 24 del mateix mes
amb aturades de quatre hores, amb
un seguiment del 60% de la plantilla. Les manifestacions van continuar
a Barcelona, on uns 200 treballadors

que amb xiulets i pancartes van fer
talls esporàdics de trànsit, manifestant-se davant de la seu que aquesta
empresa té al carrer Pallars. A més a
més, es van fer dues jornades de vaga
de 24 hores a principis d’aquest mes
de desembre.
UGT, sindicat majoritari a l’empresa, ha recordat que de tirar endavant
aquest expedient, aquest serà el cinquè ERO presentat per la companyia

en vuit anys al llarg de les diferents fusions i absorcions empresarials iniciades des del 2001 (Retevisión, Menta,
Auna, Tenaria y Ono). Pel nostre sindicat, la “mesura de sanejament” que
vol utilitzar ONO va en sentit contrari
d’un pacte previ amb l’empresa, i és
absolutament rebutjable. L’únic que
ha fet la companyia és posar els seus
problemes econòmics “en mans de
l’administració” sense donar impor-

El ex ministre de Treball, Jesús Caldera, després d'una reunió amb els
companys de Comunicacions de Lleida.
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tància als seus treballadors
Des de el sindicat s’ha denunciat que
l’empresa, presentant aquest expedient, incomplirà un pacte signat el 13
d’abril, segons el qual es comprometia
a no utilitzar cap ERO com a mesura
de sanejament de l’empresa i que, en
cas de necessitat de fer-ho, utilitzaria
altres alternatives. El comitè d’empresa va presentar un escrit a la Direcció
General de Treball del Ministeri, demanant la improcedència d’aquest
ERO per incomplir l’esmentat acord.
Per a la UGT la mesura de sanejament
que vol utilitzar ONO va en sentit contrari del pactat, i és absolutament rebutjable. A més, la companyia presenta l’expedient com si es tractés d’un pla
de viabilitat i, pel que sembla, tampoc
té cap mena d’intenció de negociar-lo
amb els agents socials.
ONO vol presentar l’expedient per
sanejar el deute acumulat que té, i que
està xifrat en més de 4.000 milions.
Una de les causes que han provocat
aquesta situació té a veure amb l’origen del capital de l’empresa, que des
d’un principi s’ha sostingut en fons
d’inversió. Aquesta circumstància,
afegida a la pèssima gestió que els directius han fet de la companyia, ha donat com a resultat que ara l’operadora
no pot fer front als pagaments endarrerits, i cada nou client els genera un
deute. Durant molt de temps ONO només s’ha preocupat de millorar el seu
valor borsari “per vendre-la millor”.
Per al nostre sindicat, aquesta crisi
és fruit de la mala gestió de l’empresa,
que suporta un gran deute, i del poc
compromís d’uns socis que són fons
d’inversió especulatius. Per això s’ha
demanat a l’empresa un pla de viabilitat que inclogui quins socis es faran
càrrec del capital d’ONO i com s’amortitzarà el deute.
Fins i tot els delegats i delegades de
la UGT de Catalunya a ONO van participar a Madrid a la manifestació de rebuig a l’Expedient de Regulació d’Ocupació presentat per l’empresa. A hores
d’ara, les dues reunions celebrades a
Madrid entre el comitè d’empresa i
la direcció de l’operadora han acabat
sense avenços destacats.

Derechos sindicales

Grup Everest despide a ocho trabajadores
por presentarse a las elecciones sindicales
as empresas Contenidors Públics de Catalunya y Foment del Reciclatge, ambas dependientes de Grupo
Everest, han demostrado recientemente que sus prácticas laborales no han sufrido reciclaje alguno y continúan siendo de épocas más represivas. Los hechos se produjeron a raíz del intento de nuestro sindicato en el Vallés Occidental
de realizar elecciones sindicales en las dos empresas del grupo,
una práctica absolutamente normal y extendida en las empresas
de nuestra federación, pero que a los responsables de Grupo
Everest, acostumbrados a una línea de dirección más caciquil,
les pareció absolutamente novedoso ya que en la reunión que
mantuvieron con representantes de nuestro sindicato a fin de
comunicar nuestras intenciones, expresaron que si se llevaba a
cabo tal acción se producirían acciones rotundas.
Y así fue. Tras haberse desplazado un grupo de trabajadores hasta los locales de UGT en Sabadell para informarse de cómo promover las elecciones sindicales, fue despedido el cabeza de lista
por la UGT de Catalunya al Grupo Everest, antes incluso de poder
llegar a presentar su candidatura. Posteriormente, el mismo día

en el que se presentó el preaviso a la empresa a través de un burofax, fueron despedidos cuatro miembros de la candidatura en una
de las dos empresas y, finalmente, fueron despedidas otras tres
personas que presentaron su candidatura en la otra empresa del
grupo. En total han sido ocho los trabajadores despedidos. La Federació ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa
Grupo Everest al considerar absolutamente ilegal y una evidente
persecución sindical el despido de los ocho trabajadores que habían anunciado que se presentarían en las elecciones sindicales.
Asimismo, el pasado día 2 de diciembre se movilizaron cerca
de un centenar de compañeros y compañeras de nuestra federación, concentrándose ante el centro de trabajo de las empresas del Grupo Everest para denunciar la actitud de esta firma y
mostrar nuestro rechazo ante las mismas. Paralelamente, se ha
procedido a demandar a Grupo Everest ante el Juzgado de lo
Social, exigiendo la nulidad de los despidos. Desde la Federació,
consideramos esta actitud de la empresa más propia de épocas
franquistas y actuaremos contra las mismas con todos los medios jurídicos y sindicales a nuestro alcance.

Entrevista

“La falta de compromiso sin
endémico al que nos enfren
Sandra Cañete

Vengo de una empresa con una marcada cultura sindical, y en
el momento en el que salí elegida como delegada de UGT fui
consciente de que iniciaba un camino del cual me sería muy
difícil retroceder. Con el tiempo, mi implicación en la organización del sindicato se fue haciendo más intensa, y eso no gustó
demasiado ni a mis responsables directos, ni a los responsables

Secretaria General del Sindicat Territorial de Transports,
Comunicacions i Mar del Vallès-Maresme.

n Marxa inicia con esta entrevista un ciclo de conversaciones con diferentes personas que tienen cargos de responsabilidad dentro del ámbito de nuestra Federación.
Las características de una Federación como la nuestra, con diferentes Sectores y organizada por Sindicatos Territoriales, hace
que la labor sindical se lleve a cabo en centros muy diversos, lo
que a veces dificulta al resto de la Federación el conocimiento
cercano de las personas que desarrollan estas funciones. Desde las páginas de nuestra revista intentaremos acercarnos un
poco a ellas para conocerlas de primera mano, así como sus
opiniones e ideas. Empezamos en este número conversando
con Sandra Cañete, Secretaria General del Sindicat Territorial
de Transports, Comunicacions i Mar del Vallès-Maresme desde
el año 2006. Con 35 años, Sandra, trabajadora de la empresa de
transporte por carretera DHL Express situada en el CIM VALLÈS, ha asumido con ilusión y fuerza su cargo en el Sindicato,
que simultanea con el de Secretaria General de la Sección Sindical de su empresa.

“La polivalencia sindical es una
virtud que poseen todos los
miembros de la Federación”
de éstos. Vi como congelaban mi sistema de incentivos y vetaban cualquier tipo de promoción. Al ir adquiriendo más responsabilidades sindicales, debidas en parte al importante proceso de armonización en el que se encontraba el Grupo DHL, y
tras sufrir bastante presión por la Dirección de la empresa para
que abandonase estas responsabilidades, tuve que elegir entre
UGT o mi puesto de trabajo, lo cual creo que explica en gran
medida lo que ha afectado mi integración en el sindicato a mi
carrera profesional.

¿Cuándo empezó tu relación con el sindicato y cómo recuerdas
que fueron esos inicios?
Fue allá por el año 2000. Yo siempre he sido una persona sin
miedo a decir lo que pienso, con inquietudes y bastante extrovertida, con lo cual el sindicato fue para mí la herramienta de
denuncia y lucha con la que trabajar para mejorar las condiciones de trabajo, que por aquellas fechas era una tarea prioritaria y complicada en el centro de trabajo donde me encontraba.
Llegué a DHL en el año 1997 cuando la empresa guipuzcoana

¿Cuál es el ámbito de actuación del Sindicato que tú diriges
dentro de la Federación y cuáles son las secciones sindicales
más importantes en vuestro territorio?
La polivalencia sindical es una virtud que poseen todos los
miembros tanto de la Federación como del sector al que pertenezco, con lo que en la comarca —como no podía ser de otra
manera— ejercemos esa polivalencia en el ámbito de actuación
pasando a ejercer una figura con fuerte compromiso social e
institucional, como el ejercicio de la acción sindical, o en políticas de Seguridad. Sin duda, el Grupo DHL tiene una gran
importancia tanto en la comarca del Vallès Occidental como en
la comarca del Vallès-Maresme, con más de siete centros de
trabajo, pero también contamos con empresas tan importantes
como AZKAR o TDN dentro del transporte de mercancías, y
TMESA, o el grupo SARBUS en el ámbito del transporte de
viajeros.

“Me encontré con situaciones
que me hicieron sentir la
necesidad de hacer algo”
en la que trabajaba se fusionó con el grupo DHL y me encontré
con situaciones, como por ejemplo, la realización de horas extras que no se cobraban, que me hicieron sentir la necesidad de
hacer algo para que cosas como esa cambiaran.

Dinos alguno de los problemas con los que os encontráis ahora
mismo en la comarca que afecten directamente a vuestro territorio.
Tenemos, por ejemplo, el ERE (expediente de regulación de empleo) de la empresa EGARA-REPART, franquicia de UNIPOST
en Terrassa, y un conflicto con el GRUPO EVEREST en Sabadell con unas elecciones que no se han podido llevar a cabo.

Cuando tomas esta decisión imagino que eres consciente de
que no será un camino fácil ¿Cómo ha afectado tu implicación
sindical en el desarrollo de tu vida laboral?
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ndical es el mal
ntamos día a día”
do y multiplicado. Los sindicatos no hemos bajado la guardia ni un momento respecto a años anteriores, y aunque es
cierto que nos vemos inmersos en procesos que no eran tan
habituales, siempre hemos tenido empresas con planes de
regulación y problemas como los que ahora tenemos.
Siendo mujer y con un cargo de responsabilidad dentro de
un sindicato, es inevitable preguntar tu opinión sobre la nueva ley de igualdad y la progresiva implantación de los planes
de igualdad en las empresas. ¿Crees que servirán realmente
para avanzar hacia una igualdad real dentro del mundo laboral?
El simple hecho de que haya sido necesaria la creación de
una Ley de Igualdad pone en evidencia la sociedad en la que
vivimos, que ciertamente proviene de una cultura patriarcal.
El sector del transporte es una pequeña muestra de nuestra
sociedad, donde hay una cierta tendencia a feminizar y masculinizar tareas, categorías, etc. En los dos territorios en los

“No conozco más que tres
empresas en las que las mujeres
tengan responsabilidad”
cuales trabajo, se hacen más evidentes estas carencias. No
conozco más que tres empresas en las que sean mujeres las
que ostentan cargos de responsabilidad. Y eso se puede extrapolar al ámbito sindical, tanto en sus dirigentes como en sus
integrantes. La falta de delegadas es cada vez mayor, puesto
que la conciliación de la vida laboral/sindical con la personal
es a veces un importante hándicap a vencer.
Por último, ¿hay alguna cuestión que te preocupe especialmente, qué te gustaría que cambiase o mejorase en un futuro
próximo?
Sin duda, la falta de compromiso sindical es el mal endémico
frente al que nos encontramos en nuestro día a día. La falta de implicación se hace latente sobre todo en los procesos
electorales. Incluso tras su elección, l@s Delegad@s son reacios a hacer uso de su crédito sindical. Me cuesta entender
ese tipo de actitudes y más en la situación actual en la que
se encuentra el país, donde la influencia que pueden ejercer
los sindicatos en los cambios tanto sociales como laborales,
es de vital importancia. Creo que es un gravísimo error, pues
con ello debilitamos la estructura del sindicato y no trabajamos para garantizar su continuidad.

¿De qué manera modifica la tarea sindical la actual situación
de crisis que vivimos?
Más que modificar nuestra labor, diría que la ha intensifica-
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“Millors cobertures i preus més competitius”
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
36,50
la teva salut es mereixen. Posem a la teva disposició un extens quadre metge que et proporcionarà:
>> LLIURE ELECCIÓ DE METGE DE CAPÇALERA I ESPECIALISTES: Amb l’horari >> COBERTURA PER ACCIDENT: També queden coberts tots els serveis tant per
accident laboral com per accident de trànsit.
que més et convingui i sense suportar cues.
>> RAPIDESA EN L’ATENCIÓ D’ESPECIALISTES, PROVES I INTERVENCIONS: >> FISIOTERÀPIA i REHABILITACIÓ: S’estableix sense límits de sessions (sempre
que sigui autoritzada per la Direcció Mèdica).
Sense patir les extenses llistes d’espera.
>> CLÍNIQUES PRIVADES: I en les millors i més prestigiosos hospitals/cliniques
concertats en tot el territori nacional incluyent totes aquestes garanties:
• Quadre de metges excepcional en tots els camps / • Medicina General i Pediatres
a domicili / • Urgencies de metges i ATS a domicili / • Preparació al part / • Cobertura
nacional e internacional / • Homeopatia,acupuntura i medicina esportiva.
>> SEGONA OPINIÓ**: A través de centres especialitzats de gran prestigi i accés
a red hospitalaria dels Estats Units d’Amèrica.

>> LITOTRÍCIA: S’estableix sense limitacions de tractament.
>> QUIMIOTERAPIA I ONCOLOGIA RADIOTERAPIA
>> ATENCIÓ PERMANENT I PERSONALITZADA: Gràcies als telèfons d’assistència
a l’assegurat les 24 hores del dia.
>> NO S’ESTABLEIX CAP LIMITACIÓ DE CAPITAL
PER MALALTIA O ACCIDENT.

>> REEMBOLSAMENT PER LES ESPECIALITATS
DE GINECOLOGIA I PEDIATRIA FINS ELS LÍMITS
>> FACILITAT D’ÚS: Targeta sanitària, personal i instransferible que et permet ESTABLERTS, EN LA MODALITAT DEL 80%.
rebre l’assistència sanitària d’una forma ràpida i eficaç. Sense necessitat de volants,
>> SENSE CARÈNCIES FINS ELS 65 ANYS.
talonaris, o sol.licitar autoritzacions.
EXCEPTE EN EL PART (carència de 10 mesos)
>> CONTRACTE VITALICI: L’asseguradora no podrà rescindir el contracte per motius
>> NO HI HA COPAGAMENT
d’ús dels serveis i per la vellesa de la persona assegurada.

>> ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN VIATGE: En qualsevol lloc del món.

>> SALUT DENTAL: Inclosa.

>> NO HI HA DESPESES DE CONTRACTACIÓ

Assegurança retirada del carnet
per punts

Assegurances pensades
en la conducció de tot tipus de vehicles

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.

CARNET CONDUCTOR PLUS
>> PAGAMENT D’UN SUBSIDI MENSUAL. (segons opció escollida)
>> AJUDA ECONÓMICA EN CAS DE REVOCACIÓ.
(opció escollida durant 3 mesos)
>> DESPESES DE MATRICULACIÓ A CURSOS DE FORMACIÓ
FINS A 500 €.
>> ASSISTÈNCIA JURÍDICA TELEFÓNICA 24 HORES.
>> 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.
>> GESTIÓ DE LES INFRACCIONS DE TRÀNSIT EN VIA ADMINISTRATIVA.
>> CONTENSIOS ADMINISTRATIU DE LA LLEI DE SECURETAT VIAL. (inclós)
>> DEFENSA CRIMINAL. (fins a 1.500 €)
>> ASSISTÈNCIA AL DETINGUT A UN TELÈFON 902.
>> FIANCES. (fins a 30.000 euros)

>> RECLAMACIÓ PER DANYS CORPORALS.
(fins a 1.500 €)
>> EVALUACIÓ MÈDICA DELS ACCIDENTATS.
(fins a 1.500 €)
>> AMPLIACIÓ INTERNACIONAL.
(inclós)

EXEMPLES DE COBERTURA
Subsidi mensual
(euros)

Total del rebut
(euros)

600
900

61,07
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

Carreteras

Jornada sobre salud laboral y
prevención de riesgos laborales
en el sector de autopistas

l 18 de noviembre de 2008 se
tuvo presidida por Dolors Hernández
tura preventiva en el Grupo CINTRA, a
celebró en Zaragoza la primera
Navarro, Secretaria Confederal de Sacargo de Sara Blanco, Directora de PRL
jornada dedicada a la prevenlud Laboral y Medio Ambiente de UGT,
de Grupo CINTRA.
ción de riesgos laborales en
Santos Paricio Sebastián, Secretario
Tras una pausa para la comida, cerca
el sector de autopistas. Bajo el título
General de la FRTCM-UGT Aragón,
de un centenar de compañeros, proce“Salud laboral y prevención de riesgos
y Antonio Ruspiro Morraja, Director
dentes del conjunto de autopistas eslaborales en las autopistas de peaje”,
General de Carreteras del Gobierno de
tatales y autonómicas, participaron en
UGT organizó esta jornada en el marco
Aragón. Tras la apertura se presentaron
la mesa de trabajo centrada en la Acdel Convenio de Colaboración suscrito
cuatro interesantes ponencias: , a cargo
ción sindical y Prevención de Riesgos
con el Instituto Nacional de Seguridad e
de Daniel Sancha Sánchez, ResponsaLaborales en las autopistas de peaje,
Higiene en el Trabajo (INSHT), y en la
ble de Autopistas de UGT en el Sector
mesa que fue moderada por Eduardo
que, a su vez, nuestro sindicato presenestatal de Carreteras y Urbanos de UGT;
Hernández, Secretario de Acción sintó dos publicaciones relacionadas con
La Gestión de la prevención en ACESA,
dical de FETCM-UGT, y Joan Muntada
este ámbito: una guía de riesgos laboa cargo de Alberto Jiménez Iglesias,
i Hars, responsable de Autopistes de
rales y un cartel de difusión de buenas
Jefe de la Unidad de PRL y Sistemas
Catalunya, en la que se abordaron las
prácticas. Este conjunto de actuaciones
de calidad de ACESA; Riesgos laborales
cuestiones fundamentales de la coorse enmarca en una iniciativa pionera en
viales en las autopistas, a cargo de José
dinación sindical en este sector, apreEspaña, y en la que la Unión General
Luís Pedragosa, Inspector de Trabajo y
ciándose interesantes colaboraciones
de Trabajadores viene trabajando desde
Seguridad Social de Barcelona; y La culrealizadas por delegados de UGT de
hace tiempo ya que, hasta el
autopistas de Galicia, Burgos,
momento, no existía ningún
Catalunya, Aragón, Navarra y
Esta iniciativa sienta un
referente en el ámbito de la
Madrid. En esta misma jornaprevención de riesgos laborales
da, Daniel Sancha Sánchez fue
precedente en el ámbito de la
en el sector de las autopistas.
elegido Coordinador del Grupo
prevención en las autopistas
La apertura de la Jornada esABERTIS.
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Formació

CURSOS DE FORMACIÓ 2009
PER ELS AFILIATS/DES DE LA FNTCM
Comencem un any nou amb grans novetats formatives:
• Capacitació professional: Obtenció titol de bussejador/a nivell bàsic
• Capacitació professional: Obtenció titol de patró d’embarcació d’esbarjo
•
• Carnets professionals i carnets de conduir:
obtenció del permis de conduir de les classes: a, b, c i d
• Perfeccionament de la conducció i seguretat de vehicles turisme,
professionals transports mercaderies i autobusos
• Operacions de carretons conductor de carretons elevador
• Carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada canvi de categoria del “A” al “B”
• Manipulacio de mercaderies perilloses
• Homologació de soldadura, soldadura a l’arc. general, mag general,
tig general, i tig perfeccionament
• Disseny assistit per ordinador 3d
• Oficial de 1a administratiu
• Plans per a la igualtat en les empreses
•
• Idiomes: anglès bàsic i intermig

NOVETAT
• Certificat d’aptitud professional per transport de viatgers per carretera (modalitat accelerada)
• Formació permisos d1/d i certificat d’aptitud professional per transport de viatgers de carretera
(modalitat accelerada)
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