EN MARCHA

Federació Nacional de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya

Número 41 Octubre 2006

Elecciones sindicales

Amb tu
Pàgina 8

Reforma
laboral
Contra la
temporalidad
Pàgina 4

Centenario
Autobuses
con solera
Pàgina 18

Editorial

UN PAS ENDAVANT, PER UNA NOVA ETAPA.

E

Federació Nacional de Transports,
Comunicació i Mar de la UGT
de Catalunya
sgotat el període estival,

XXI, encara no disposen de una representació sin-

comencem la tardor amb

dical que permeti la defensa dels treballadors en el

un clar objectiu: revalidar la

si de l’empresa, garantint l’aplicació dels convenis

majoria sindical de la

col·lectius, les normes de seguretat i salut i, en defi-

FNTCM-UGT en l’àm-

nitiva, unes condicions de treball dignes.

bit del Transport, les

La gran importància que tenen les eleccions sin-

Comunicacions i el Mar de Catalunya.

dicals no es limita, però, sols a l’àmbit de l’empre-

La gran majoria de delegats, delegades i membres

sa; dels resultats que obtinguem en les mateixes,

de comité d’empresa acaben el seu mandat de qua-

depén la nostra presència en les meses negociado-

tre anys coincidint amb aquest últim trimestre i,

res dels convenis col·lectius, depén la representació

sobretot, durant el proper any 2007. Cal, per tant,

de la nostra organització en les institucions, depén

renovar la representació dels treballadors i treballadores amb un nou
procés d’eleccions sindicals que
ocuparà , molt especialment, l’activitat sindical de la nostra organització els mesos vinents. Hem de
convocar eleccions sindicals en
centenars d’empreses per tornar a

Aquesta és una
magnífica oportunitat
per estendre la nostra
presència a empreses
sense representació
sindical.

elegir els mes de 1.600 delegats i

el poder disposar de mes mitjans i recursos humans per la
millor defensa dels treballadors
en general, i dels nostres afiliats
i afiliades en particular.
Tenim, doncs, molta tasca pel
davant. Hem de mobilitzar tots
els nostres mitjans per assolir el
que serà el principal objectiu de

delegades que, sota les sigles de la Unió General de

la FNTCM-UGT durant aquests propers mesos. Les

Treballadors, representen a mes de 70.000 treballa-

aportacions i la dedicació de tots i cadascún dels

dors de Catalunya.

nostres quadres sindicals, de les nostres seccions

A la vegada, aquesta és una magnífica oportuni-

sindicals, de tots els nostres afiliats i afiliades, són

tat per estendre la nostra presència i sindicalitzar

la garantia del nostre èxit en les eleccions sindicals.

aquelles empreses que, tot i que ja som al segle

Ara toca treballar. Apa, som-hi!!! EN MARCHA.
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Dossier

L’impacte de la reforma laboral
L’any 2004 es va iniciar el procés de concertació (conegut incorrectament com a
“reforma laboral”) sota el títol “Més i millor ocupació en un nou escenari socioeconòmic: per una flexibilitat i seguretat laborals efectives”. Aquest procés aglutina matèries de molta consideració, que demanen un elevat compromís de les parts negociants per tal d’assolir un acord satisfactori. Vegem-ne algunes de les principals.

E

n el sempre espinós tema de la contractació temporal, s’afegeix un nou paràgraf a l’article 15 de
l’Estatut dels Treballadors (ET), en el qual es determina que, quan un mateix treballador a la mateixa empresa ocupa el mateix lloc de treball, amb dos o
més contractes, amb o sense continuïtat, inclosos els d’ETT,
durant un termini superior a 24 mesos en un període de
dos anys i mig, al treballador se li ha de reconèixer automàticament la condició d’indefinit. Si la comparació es fa per
al mateix lloc de treball, per a la mateixa empresa, però
amb diferents treballadors, la negociació col·lectiva serà qui
n’establirà els requisits.

mancat de base objectiva, i es retorna al contracte per la
formació a la regulació anterior a la reforma del 2001 (és
a dir, es configura de nou com un instrument d’inserció
laboral per a joves, lluny de l’actual regulació que igualava
edats i ampliava la seva aplicació a d’altres col·lectius).
Pel que fa al contracte de relleu, i a falta del redactat definitiu que s’està ultimant a la Taula de Protecció Social, es preveu que la jubilació parcial pugui produir-se amb una relació de jornada laboral de 85% - 15% entre rellevista i
rellevat, sempre que es compleixin les següents condicions:
Que el treballador que es jubili parcialment tingui 6 anys
d’antiguitat a l’empresa, 30 anys cotitzats, i que l’empresa
contracti el rellevista amb contracte indefinit a jornada
completa.
En aquests casos, l’edat
del treballador rellevat
pot ser de 60 anys, tingui o no cotitzacions
anteriors a 1967.
Les modificacions estatutàries en relació
a la cessió il·legal de
treballadors i la subcontractació també
són importants. Els
supòsits de cessió
il·legal de treballadors es defineixen
amb més concreció a
l’article 43.2:
- quan es tracti d’una
mera posada a la disposició de treballadors

Respecte a les modalitats contractuals, cal destacar la protecció que es garanteix als treballadors fixos-discontinus:
en aquest cas l’acord
suposa un avenç significatiu, ja que la Llei
de la Seguretat Social
considerarà també beneficiaris de la protecció d’atur aquells que
realitzin feines fixes i
periòdiques que es repeteixin en dates incertes. És a dir, al
col·lectiu de treballadors considerats a
temps parcial, inclosos a l’article 12.1 de
l’ET, que actualment
no gaudien, de manera injusta, d’aquest
dret.
Desapareix també el
contracte d’inserció,

[

Cal destacar la protecció d’aquells que realitzin feines fixes
i periòdiques que es repeteixin en dates incertes.
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al mercat de treball

- quan les empreses que
cedeixen treballadors no
tinguin una activitat o organització pròpia i estable,
- quan no tinguin els mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, o no exerceixin les
funcions inherents a la
condició d’empresari.

per aquest col·lectiu a la
Seguretat Social, alhora
que s’amplia la cobertura
per desocupació als socis
treballadors temporals de
cooperatives.
D’altra banda, s’amplia
(article 33) la quantia màxima del salari a abonar
pel FOGASA del doble del
salari mínim interprofessional diari al triple d’aquest salari mínim. S’eleva el nombre de dies
màxims de salari pendent
de pagament a abonar pel FOGASA, de 120 a 150 dies, i
s’inclou en l’abonament d’aquest fons la part proporcional
de les pagues extraordinàries.

Respecte a la subcontractació, s’afegeix l’apartat 6 a
l’article 42 de l’ET, que reconeix que els treballadors
de les empreses contractistes i subcontractistes, quan no tinguin representació legal,
tindran dret a formular als representants dels treballadors
de l’empresa principal qüestions relatives a les condicions
d’execució de l’activitat laboral, mentre comparteixin centre de treball i manquin de representació.

En relació a la contractació indefinida ordinària i les bonificacions a la contractació indefinida s’acorda executar un
pla de xoc contra la temporalitat i potenciar la contractació
indefinida inicial.

A més, “els representants legals dels treballadors de l’empresa principal i de les empreses contractistes i subcontractistes, quan comparteixin de forma continuada centre
de treball, podran reunir-se a l’efecte de coordinació entre
ells”. Tanmateix, es modifica l’article 81, per tal de reconèixer la possibilitat que aquests puguin fer ús dels locals
que l’empresa hagi posat en disposició dels delegats i/o
comitès d’empresa. També es disposa l’obligació que les
empreses principals tinguin un llibre de registre (sempre i
quan l’empresa principal i les contractistes comparteixin
de forma continuada un mateix centre de treball) en què
s’haurà de reflectir la següent informació: nom o raó social de l’empresa contractista o subcontractista, objecte i
durada de la contracta, lloc d’execució, nombre de treballadors ocupats, mesures de coordinació d’activitats...
Aquest llibre haurà d’estar a disposició dels representants
dels treballadors.

[

Pel que fa a la Inspecció de Treball, s’acorda reforçar-ne els
efectius i els mitjans tècnics, així com crear un òrgan de
participació dels interlocutors socials, de caràcter tripartit i
paritari, amb possibilitat que les comunitats autònomes puguin desenvolupar també instàncies de participació en
aquesta matèria. Finalment, s’acorda constituir un grup de
treball per desenvolupar la Llei d’ocupació i tractar la modernització dels serveis públics i de les polítiques actives i
intermediació.
Al marge de valoracions sobre aspectes concrets, cal destacar, com a principal avenç, el retorn a la regulació anterior
a la reforma unilateral del 2001 pel que fa al sistema de
contractació, que havia quedat força tocat, i el fet que per
primer cop a l’Estatut dels Treballadors es regulen matèries
tan importants per evitar la degradació de les condicions laborals com és la representació dels treballadors de les empreses subcontractades, o una millor definició dels supòsits
en què s’incorre en cessió il·legal de treballadors.

En relació a la millora de les prestacions, l’acord recull estendre el subsidi de sis mesos als majors de 45 anys sense
responsabilitats familiars. A més, es considerarà la Renda
Activa d’Inserció (RAI) com un dret subjectiu i es cotitzarà

S’acorda executar un pla de xoc contra la temporalitat
i potenciar la contractació indefinida inicial.
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Reforma de la Seguretat Social

Un acord que garanteix
el futur del Sistema de les

Prestacions Socials

D

esprés de gairebé dos anys
d’haver-se iniciat el procés
de diàleg social entre el
Govern, la UGT, CCOO i les
organitzacions empresarials, per plantejar i analitzar diverses mesures al voltant de la protecció social, finalitza
aquest procés de concertació amb l’Acord, de juny de 2006, de mesures en
matèria de Seguretat Social.
En general, es tracta d’un bon acord
que ha anat precedit d’altres mesures
ja compromeses o acordades en altres
taules de negociació i que, en el seu
conjunt, ens permeten dir que hem
aconseguit importants avenços socials.

Entre aquestes mesures
que milloren la nostra
protecció social destaquem:

Acords en matèria de dependència: instauració d’un nou dret social del qual se’n beneficiarà més
d’un milió de persones a tot l’estat
espanyol i més de 300.000 a Catalunya, quan estigui desenvolupat.
Acords en matèria d’igualtat: permís de paternitat, ampliació a 2
anys del període d’excedència per
cura de fills considerat com a cotitzat, reconeixement d’una prestació
no contributiva per maternitat, i
ampliació de la protecció per a
embarassades i durant el període
de lactància.
L’increment de les pensions mínimes en un 26% al llarg d’aquesta
legislatura.

Es repara el greuge als prejubilats
amb anterioritat del 2002, als quals
no es va aplicar la millora dels coeficients reductors.
Es redueix del 8% al 7,5% el coeficient reductor als jubilats anticipadament amb 34 o menys anys cotitzats.
Trenca amb la dinàmica del Govern
del PP i s’augmenta el poder adquisitiu de les pensions mínimes: en
aquests 2 últims anys han augmentat molt més que en el conjunt dels 8
últims anteriors.
S’aconsegueix comprometre l’Estat a
assumir el finançament dels complements a mínims en el 2013.
En conclusió, és un acord que posa
l’accent en l’ampliació del camp de la
protecció social, especialment pel que
fa a les prestacions mínimes, i alhora
introdueix mesures moderadores de la
despesa, no traumàtiques, amb períodes transitoris amplis, per a contribuir
a la sostenibilitat futura del sistema.

- Es produeix una major redistribució cap a
les persones amb rendes més baixes, es
milloren les prestacions mínimes i s’inclouen
nous col·lectius amb garanties de mínims.
- Es reconeix el dret a les parelles de fet
d’accedir a la pensió de viduïtat.
- Increment de la pensió d’orfandat.
- Reducció del període mínim de cotització
per accedir a la pensió d’incapacitat permanent als treballadors menors de 31 anys.
- La incapacitat temporal (IT) deixarà de consumir l’atur.
- La pensió de jubilació requerirà un període
de carència de 15 anys efectius.
- Reducció de l’edat de jubilació en determinades ocupacions penoses, tòxiques o perilloses.
- Es crea una nova llista de malalties professionals.
- Es millora la situació dels prejubilats.
- Es realitzaran les modificacions legals
oportunes per a qualificar com a involuntària qualsevol extinció laboral produïda per
expedient de regulació d’ocupació.
- Pel que fa a la jubilació parcial s’ha aconseguit millorar la proposta inicial de
l’Administració. De manera general, l’edat
d’accés a la jubilació parcial serà de 60
anys per als treballadors mutualistes (cotitzants abans del 1967) i de 61 anys per a la
resta de treballadors.
Més informació, www.ugtcatalunya.es

És un acord que posa l’accent en l’ampliació
del camp de la protecció social.

A més, aquest acord suposa
una millora per als que
menys tenen i rectifica
reformes de l’Acord de
Pensions de 2001:

No es modifica el càlcul de les pensions, ni mitjançant l’ampliació del
nombre d’anys ni modificant els
percentatges per anys de cotització.
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ALTRES MILLORES DE LA REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL
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El tema del mes

Comptem amb tu

para ganar las

elecciones sindicales
Durante el periodo 2006- 2007 tendrá lugar la mayor concentración de procesos
electorales en las empresas de Catalunya. Casi el 70% de los delegados y
delegadas tendréis que volver a plantear programas y alternativas para renovar
la confianza que vuestros compañeros y compañeras os otorgaron hace cuatro
años. Ante este importante proceso, el sindicato ya ha diseñado los ejes
fundamentales de la campaña que servirá de apoyo a todas y todos los
miembros que formaràn las candidaturas de la UGT de Catalunya.

T

al como se acordó en el
Congreso de Lleida, el sindicato considera una absoluta prioridad continuar
insistiendo en la necesidad de profundizar en un doble mensaje: la proximidad y el compromiso con las trabajadoras y los trabajadores a los que representamos. Sólo desde la cercanía diaria
y desde el compromiso eficaz en la

[

defensa de sus intereses podremos
mejorar nuestra acción reivindicativa
en el seno de la empresa o de los sectores y, a la vez, continuar ofreciendo los
servicios de nuestra organización.
Los candidatos tendréis a vuestra disposición todo el material habitual:
dípticos, carteles, productos de merchandising y todo aquello que os permita atraer la atención de vuestros

compañeros y compañeras dentro del
centro de trabajo. En la web del sindicato encontraréis, además, el apoyo
que necesitáis para resolver dudas de
procedimiento legal, acceder a los
materiales de la campaña e incluso un
fórum a través del que nos podéis
hacer llegar las más diversas cuestiones sobre todo el proceso de elecciones sindicales.

AMB TU, es el lema de la campaña y resume nuestro compromiso
directo y explícito con nuestros compañeros y compañeras.
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ELECCIONES SINDICALES

E

n estos momentos del
año, y cuando todavía falta un trimestre para la finalización del mismo, el balance
de las elecciones sindicales es
generalmente positivo, con territorios como el de Lleida donde
se ha incrementado en un 100%
la elección de delegados respecto al mismo periodo del año
2002. En el cómputo dinámico
de nuestra Federación seguimos
con 65 delegados por delante
respecto de CC.OO., y por lo
que se refiere a nivel general de
la UGT de Catalunya se ha recortado la diferencia con CC.OO.,
hasta el punto que existe una
equidad técnica respecto al número de delegados a nivel autonómico. Pero somos conscientes de que queda un largo
trecho por andar y que el grueso
de las elecciones se prevé para
el año 2007.
En este marco de acontecimientos, es inevitable que en algunos
centros de trabajo se produzcan
tensiones en el momento de confeccionar una candidatura, ya no
sólo por las reticencias históricas de los empresarios, sino por
el hecho de que, en algunos casos, nos hemos encontrado con
la desagradable sorpresa de que
ciertos sindicatos también ponen trabas a que los compañeros/as se presenten libremente
bajo las siglas de la UGT. Parece
ser que la pluralidad esta mal
vista por aquellos que mantienen
sus prebendas por encima de
los intereses de los trabajadores/as. Los datos indican que
esta tendencia está cambiando y
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que es sólo cuestión de tiempo
que la UGT demuestre que con
el trabajo, la constancia y, sobre
todo, la honestidad en el planteamiento de nuestras ideas --lejos
de discursos demagogos y falsamente reivindicativos--, se pueden ganar unas elecciones sindicales sin necesidad de utilizar
tretas ni engaños.
Nuestros/as delegados/as van a
contar con todo el apoyo de
UGT en los procesos de renovación de los diferentes procesos
electorales, tanto a nivel de material como humano. A aquellos
compañeros/as que crean que
es el momento de que su voz
sea escuchada a través de la
UGT, que sepan que esta es la
casa de todos y que contarán
con todo nuestro apoyo. Y en
aquellas empresas donde los
trabajadores/as aún no tengan
la representación necesaria para
transmitir sus reivindicaciones
con todas las garantías y bajo la
protección que legalmente ofrece la figura de representante sindical, la UGT le ofrece el asesoramiento
y
seguimiento
oportuno para que se presente
con nuestras siglas.
Las elecciones sindicales establecerán el marco de las negociaciones durante los próximos
cuatro años en el seno de las
empresas. Por ello es muy importante valorar qué opción se
procede a votar en el momento
decisivo. A los candidatos, o posibles candidatos/as, sólo les
pedimos voluntad. El resto lo pone UGT, podéis estar seguros.

Notícies
ACTUALIDAD

MOVILIDAD

LAS VÍCTIMAS
MORTALES SE
REDUCEN UN 20%
DESDE LA ENTRADA
EN VIGOR DEL PERMISO POR PUNTOS

Nuevos conceptos para la distribución de

urante los meses de julio y
agosto, en las carreteras
españolas, se han producido un
total de 463 accidentes mortales,
en los que han fallecido 528 personas, 271 han resultado heridas
graves y 272 heridas leves. Estos
datos representan un descenso
de 139 muertos (-20,84%), con
respecto al verano del pasado
año. Y de un -38% con respecto
al verano de 2003, en el que se
registraron 851 muertos.
El 22% de los fallecidos se han
registrado en accidentes en los
que la velocidad era uno de los
factores concurrentes (117
casos), en el 40% de los casos
la infracción a norma de circulación fue considerada factor concurrente en el accidente mortal
(209 casos) y en el 44% de los
casos se apreció como factor la
distracción (235 casos).

D

MERCANCÍAS EN BARCELONA
l creciente trafico de mercancías en la
ciudad condal obliga a encontrar formulas para gestionar la entrega de mercancías en la vía publica, de manera que afecte en la menor medida a la fluidez de la
circulación. Tras un estudio se desprende que
el número total de plazas de carga y descarga
no es el más óptimo y la disponibilidad de horarios y la localización de éstas no responde a
las necesidades de algunos operadores.
Se han buscado diversas soluciones que implican más flexibilidad en el horario y la ubicación. El ejemplo de la instalación del carrilmultiuso en Travessera de Gràcia, amplía a
3.3 Km. la extensión total de este carril en la
ciudad y extiende el equivalente a 44 plazas

E

de aparcamiento libre en espacio para carga
y descarga durante las franjas prescritas en
horas valle. En horas punta el uso es como
carril bus con una frecuencia de 25 autobuses por hora.
Destaca una iniciativa entre el ayuntamiento y
algunas operadoras de centros comerciales
potenciando la descarga nocturna y el uso de
métodos de descarga “silenciosos” (por debajo de 3 dB). Desde un punto de vista operativo la valoración es positiva. Esta muestra
deduce que 7 entregas en horario diurno,
con congestión, se convierten en 2 entregas
nocturnas con vehículos más grandes y adaptados, compaginando el descanso de los vecinos y las labores de descarga.

Aprobado el Plan de Infraestructuras

TERRESTRE DE CATALUNYA
l Departament de Política Territorial y Obras Publicas, a través de la Secretaría para la
Movilidad, ha elaborado el Plan de Infraestructuras del Transporte de Cataluña, que supone una importante innovación en el ámbito de los planteamientos de este Departamento,
y que por primera vez integra en un mismo documento la planificación viaria y ferroviaria.
Tras un largo periodo de consultas y gran participación de instituciones y agentes sociales, el
pasado día 25 de julio el Govern de la Generalitat aprobó el documento. Destacar que el mismo
fue transmitido a 946 ayuntamientos y 97 entidades del ámbito de la movilidad, así como a 41
consejos comarcales.
Fruto de esta información pública se han tramitado 442 alegaciones de las distintas entidades
incluyendo la UGT, con propuestas de todo tipo: Sistemas de plataformas logísticas y terminales
ferroviarias, seguridad viaria, movimientos de mercancías, fomento del transporte publico, política de peajes, ampliación y mejora de tramos de la red viaria y ferroviaria, etc.

E

LA UGT, A LA DIADA
NACIONAL DE CATALUNYA
mb motiu de la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya, l’Onze
de Setembre, la direcció de la UGT de
Catalunya, encapçalada pel seu secretari general, Josep M. Àlvarez, va fer la
tradicional ofrena floral al monument de
Rafael Casanova. Van participar en l’ofrena una àmplia representació de la
UGT i de la Federació de Transports
Comunicacions i Mar, a més de l’Avalot,
CTAC, l’AMIC i el SAP.
Un cop més, la Diada Nacional de
Catalunya va constituir un dia de reivindicació i, a la vegada, d’afirmació d’identitat i de manifestació explícita de
la voluntat de progrés que com a
poble tenim.

A

-11-

Sinistralitat

El 85,4% dels accidents
de trànsit amb víctimes són

accidents laborals
Un de cada tres accidents laborals mortals és “in itinere”. Els accidents en
el trajecte a la feina superen els de qualsevol dels sectors productius. La UGT
de Catalunya denuncia els riscos del sistema de mobilitat actual i exigeix més
inversió per dotar de transport públic i col·lectiu als centres de treball.

Així, durant el 2005, del total de
20.965 accidents de circulació amb
víctimes (ferits o morts) produïts a
Catalunya , 17.907 van ser “in itinere”
(anant o tornant de la feina), el que
significa que el 85,4% dels accidents
de circulació amb víctimes són accidents laborals.
De fet, estudiant les dades dels darrers
anys es comprova que més d’un de ca-

da tres accidents laborals mortals han
estat accidents “in itinere”. Del total
dels 1.342 accidents laborals mortals
entre el 2000 i el 2005, el 33,4% van
ser “in itinere”.

es produeixen en el trajecte de casa a
la feina o de la feina a casa. És, doncs,
imprescindible que aquests accidents
es tractin i s’anomenin “accidents laborals de circulació”.

La UGT de Catalunya reclama que els
accidents de circulació que siguin accidents laborals es traslladin a l’opinió
pública com a tals, i no únicament
com a accidents de trànsit. Treballar
no ha de costar ni una sola vida i la
societat ha de prendre consciència
que els accidents laborals més greus

El sindicat vol posar de manifest la
necessitat d’un canvi del sistema de
mobilitat actual, basat predominantment en el vehicle privat, per tal de
garantir l’accés de tots els treballadors
i treballadores als seus centres de treball en les millors condicions de seguretat i qualitat.

Durant el 2005, del total dels accidents laborals mortals a Catalunya, el
major nombre van ser els que es van produir “in itinere”, superant qualsevol altre dels sectors productius:
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L

a UGT de Catalunya torna
a posar de manifest la inseguretat i el risc que corren
els treballadors i treballadores en el moment de desplaçar-se
fins el seu lloc de treball. La manca
d’una adequada xarxa de transport
públic i/o col·lectiu per arribar a molts
centres de treball, especialment als polígons industrials, obliga als treballadors a desplaçar-se diàriament en vehicle privat. Cal destacar que, segons
la darrera enquesta de mobilitat obligada (2001), el 57,5% dels desplaçaments diaris realitzats per motius de
treball es fan amb vehicle privat, arribant al 72% si aquest desplaçament és
intermunicipal.

Denúncia

Societat

UGT TARRAGONA DENUNCIA QUE

EL PROJECTE DE LLEI

L’empresa Plana usa línies
subvencionades per
“vendre Tours”
El sindicat territorial de Tarragona, a través de la seva Secretària General,
Núria Pelay, ha denunciat que l’empresa Plana aprofita línies regulars que
operen al camp de Tarragona, i que estan subvencionades per la Generalitat,
per a "vendre tours turístics".

L

a UGT ha presentat dues
denúncies davant el Síndic
de Greuges en contra de
l’empresa de transports Plana, que té la concessió de 44
de les 66 línies regulars del Camp de
Tarragona i mou anualment a sis milions de passatgers. Plana compta amb
una plantilla de 350 treballadors.
Una de les denúncies assenyala que
s’està produint “un frau” en el servei
regular que ofereix la companyia i
pel qual rep una subvenció anual de
la Generalitat.

En aquest sentit, Núria Pelay assegura
que algunes línies gestionades per Plana, com la que cobreix el trajecte Cambrils- Salou- la Pineda- aeroport de Reus,
“es desvien de la seva ruta per portar o
recollir a turistes als hotels, perjudicant
a la resta d’usuaris i al bé del transport
públic del Camp de Tarragona”.
Una altra irregularitat afecta la ruta
que enllaça Tarragona amb l’aeroport
de Barcelona on, segons denuncia Pelay, “viatja una guia que oferta viatges
i tours turístics als passatgers, baixant
després en una àrea de servei per pujar al següent autobús”.

Fins i tot en el servei discrecional que
Plana ofereix, previ pagament, a les escoles “es fa servei comercial, la qual cosa està estrictament prohibida”, ha afegit la responsable de Transports d'UGT.
L’altra denúncia es refereix a les condicions laborals dels treballadors de
Plana i, en concret, demana empara al
Síndic “perquè intervingui davant la
Inspecció de Treball i doni sortida a la
denúncia que vam interposar el 19 de
maig contra l’empresa”.
Entre d’altres irregularitats, l’empresa
notifica a les 22.00
hores l’horari als
treballadors per a
l’endemà o si tindran festa. A més,
fracciona una jornada laboral de sis o
set hores en 15 hores o més i no respecta el descans
dels conductors.
També es objecte de
la nostre crítica que
“el parc mòbil de
Plana té una mitjana
de 14 anys, amb els
riscos que això comporta per als passatgers i per als mateixos treballadors.
Sense anar més
lluny, en els últims
mesos s’han incendiat tres vehicles”.
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d’igualtat entre homes i dones,

un gran pas endavant
L’avantprojecte de la Llei Orgànica d’Igualtat entre Dones i Homes és un
avenç en una societat progressista com la nostra. S’ha de dir que aquest
és un primer pas que pretén fomentar la igualtat i eliminar les pràctiques
discriminatòries que es produeixen a la societat i a les empreses per raó
de sexe. D’una vegada per totes, es fa efectiu el mandat constitucional.

L

Pel que fa a la lactància, es podrà acumular en jornades
complertes si així es recull per negociació col·lectiva;
també serà possible gaudir del període de vacances en
dates diferents a les previstes al calendari de vacances
si aquest coincideix amb una incapacitat temporal derivada d’un embaràs.

’avantprojecte contempla la possibilitat de poder
negociar als convenis col·lectius els Plans d’Igualtat. A més, s’estableix l’obligatorietat per
empreses de més de 250 treballadors de negociar les mesures d’igualtat que es desplegaran a l’empresa.
Aquest pla haurà de contemplar, com a mínim, les condicions en quant a l’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció, formació, retribució, ordenació del temps de
treball, conciliació laboral, personal i familiar, prevenció de
l’assetjament, entre d’altres.

Es reconeix una nova prestació econòmica per risc durant el període de lactància.
I també es reconeix, per primer cop, la suspensió del
contracte de treball per paternitat. Aquest dret tindrà
una durada de 8 dies (a temps
complert o 16 a mitja jornada) i es podrà gaudir des del
moment que finalitza el permís per naixement fins al moment immediatament posterior a la finalització del
període de suspensió per maternitat.

D’altra banda, s’han d’esmentar necessàriament les modificacions que s’incorporen a l’Estatut dels Treballadors, ja que
moltes de les mesures incloses
pretenen garantir tant la igualtat com la conciliació dels treballadors.

Entre les més significatives, cal destacar:

La possibilitat de negociar,
en conveni col·lectiu o individualment amb l’empresari, l’ordenació del temps de
treball per tal de garantir el
dret de poder conciliar la
vida familiar i la laboral;

Finalment, es reconeix als representants legals dels treballadors el deure de vigilar i controlar el principi d’igualtat de
tracte d’oportunitats entre dones i homes, a més de col·laborar amb la direcció de l’empresa per posar en marxa mesures
de conciliació amb l’àmbit de
l’empresa.

La possibilitat de poder reduir la jornada laboral per
tenir cura d’un fill menor
de 8 anys (6 anys en l’actualitat), o per tenir cura
d’un familiar amb discapacitat física, psíquica o sensorial, entre 1/8 y 1/2 de la
jornada (actualment es pot
fer entre 1/3 y 1/2 ).

Aquestes són només algunes de
les modificacions previstes. En
aquests moments l’avantprojecte
es troba en procés parlamentari i
s’espera que la norma entri en vigor cap a finals d’aquest any 2006.
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Reglament

Modificació del Reglament del

Servei de Prevenció
El 29 de maig del 2006 es va publicar al BOE el Reial decret 604/2006, que
modifica el Reglament de serveis de prevenció RD 39/1997 i el RD 1627/1997,
de disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

NUEVAS GARANTÍAS Y CAPITALES

PÓLIZA DE SUBSIDIO MENSUAL
POR RETIRADA DE CARNET
ESPECIAL UGT

Pago de subsidio por privación
temporal del Carnet de Conducir

El més rellevant d’aquesta modificació es recull en aquests punts:

»

ral de l’empresa tot modificant les
auditories.

Remarca el deure dels treballadors i els
seus representants de contribuir a la integració
de la prevenció, reforçant la seva participació mitjançant
la consulta sobre la implantació i aplicació del pla de prevenció, avaluació de riscos, planificació de l’activitat preventiva i l’organització preventiva, així com l’accés a la
documentació corresponent.

»

»

Regula la necessitat
de fer una auditoria en
el supòsit d’empreses que realitzin l’activitat preventiva amb recursos propis i aliens, i també desenvolupa el contingut de l’auditoria i en retalla els terminis de
realització.

Al si del Comitè de Seguretat i
Salut es debatran, i si s’escau, s’acordaran, els criteris per a la selecció
de l’entitat amb què es concerti el
servei. També s’aplica el mateix
criteri als serveis de prevenció
mancomunats.

»
»
»

S’haurà de realitzar l’auditoria en
els dotze mesos següents a l’elaboració de la planificació preventiva i, posteriorment, cada quatre anys.

»

El concert amb el
servei de prevenció
inclourà obligatòriament la valoració de l’efectivitat de la integració de la prevenció en el
sistema general de gestió, mitjançant la implantació i aplicació del pla de prevenció.

»
»

Ayuda económica por revocación
del Carnet de Conducir

Es regulen les auditories
voluntàries.

Modifica el Reial Decret 1627/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, amb una disposició addicional única
on es tracta la presència de recursos preventius en obres
de construcció.

Desenvolupa el contingut
mínim del pla de prevenció.

Gastos de matriculación a cursos
de formación
Traslado del Vehículo
conducido por el asegurado
Recurso contra la variación
incorrecta de puntos
Gestión de infracciones de Tráfico
en vía administrativa

TODO ELLO POR UN MÍNIMO COSTE ANUAL

Desenvolupa la presència de recursos preventius per establir les activitats perilloses. La forma de dur a terme la
presència de recursos preventius ha
de quedar determinada a la planificació d’activitat preventiva, i s’hauran de facilitar als treballadors les
dades necessàries per identificar
aquestes persones.

CAPITAL ASEGURADO
DE SUBSIDIO MENSUAL

300€
600€
900€
913€
1.200€
1.500€
1.800€

16,44€
32,87€
49,30€
50,00€
65,74€
82,18€
98,61€

PRIMA
ANUAL

TENEMOS LAS MEJORES CONDICIONES PARA TODO TIPO DE SEGUROS

»

Automóviles
Furgonetas
Hogar
Vida

Modificació del capítol V
del Reglament dels serveis
de prevenció, per afavorir la integració de la prevenció en la gestió gene-

Fondos de pensiones
Seguros de ahorro
Salud
Comercios

Comunidades
de propietarios
Subsidio de enfermedad
y accidente

LLÁMENOS AL TELÉFONO 902 25 27 27
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Y PIDA POR EL SERVICIO A AFILIADOS DE UGT

Events

La primera línea urbana de
autobuses cumple

cien años

H

ace cien años que Barcelona se convirtió en la
primera ciudad española en contar con una línea regular de autobuses urbanos. El 12 de agosto de 1906,
la plaza de Cataluña y la plaza Trilla,
situada en el barrio de Gràcia, quedaron unidas por cinco autobuses Brillié-Schneider de dos pisos y motor de
gasolina, traídos expresamente desde

París. Para conmemorar esta
efeméride, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)
organizó distintos actos. Destaca, entre ellos, la exposición
de una veintena
de vehículos que
ha incluido desde modelos
anteriores a la Guerra Civil
a los más actuales, con espacios para personas con
movilidad reducida, pasando por los buses de los
años sesenta. El resto de
actos giraron en torno a esta exposición, que permaneció abierta al público del
15 al 17 de septiembre en

Un minut

el Port Vell y que ha sido organizada
por TMB y la Asociación para la Recuperación y Conservación de Autobuses. Actualmente, TMB tiene una flota
de más de 1.000 vehículos.

Formación

B:SM
Serveis a la Mobilitat

En un minut pots acabar-te tranquil·lament el cafè.
Pots conèixer algú.
Pots trobar les sabates de la teva vida.
Pots llegir l'última pàgina d'un llibre.
Pots estirar les cames.
Pots concloure un bon negoci.
Pots trucar-li i dir-li que l'estimes.
Un minut pot ser molt important. Per això, a partir
d'ara als aparcaments B:SM cobrem minut
a minut: si estaciones 4 minuts, et cobrem 4 minuts,
i si n'estaciones 5, et cobrem 5 minuts.
Una vegada més, B:SM és capdavantera a l'hora

CONTINUAMOS ofertando
más y mejor formación para
nuestros/as afiliados/as
Ahora ya puedes acceder a los nuevos cursos
para la obtención del “CARNÉ B”, un objetivo
fundamental de FNTCM-UGT.

Y para los conductores autónomos, además de acceder a la formación continua ofertada, disponemos de
cursos para la obtención de:

▲

▲ ▲ ▲

Y también te ofrecemos la siguiente oferta
formativa:
Conducción de Camiones (carné C)
Conducción de Autobuses (carné D)
Perfeccionamiento en la conducción y
seguridad para diferentes vehículos
Mercancías Peligrosas
Consejero de seguridad
Conductor de carretilla elevadora
Inglés
Formación Sanitaria Inicial

Autónomos

▲

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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Credencial
del Taxi
Capacitación
profesional
para el transporte de mercancías en
Catalunya

La tarifa
minut a minut d'oferir un millor servei.

El 1994 vam ser els primers a introduir el
sistema de tarifes per fraccions
de quinze minuts; el 2002, de cinc minuts.
Ara tornem a ser pioners
en presentar la tarifa minut a minut.
Així entenem la qualitat de servei als més de 40
aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals.

