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es competències que atorga el nou Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya al go-

vern de la Generalitat en matèria d’In-
fraestructures del transport i les

comunicacions, suposa un important avenç
en la capacitat d’autogovern de la Generalitat,

pel que fa a la descentralització en la gestió de
les infraestructures del
Transport, acostant-la als

ciutadans i a les necessitats del territori.

La comissió bilateral, composta pel Govern de l’Estat i la
Generalitat de Catalunya, ha resolt recentment la cessió
de la gestió de la totalitat dels aeroports de Catalunya,
amb l’excepció de l’aeroport de Barcelona, malgrat que
tot indica que passat l’estiu es resoldrà mitjançant una
gestió consorciada amb la participació decisiva de la Ge-
neralitat de Catalunya,
les entitats locals i la
iniciativa privada, do-
nat l’amplíssim con-
sens de la societat ca-
talana en torn a
aquesta proposta, que
es va posar de mani-
fest en l’acte celebrat
en el IESE. 

Resta pendent quanti-
ficar les inversions ne-
cessàries i urgents per
eixugar el dèficit d’ inversions en les infraestructures fe-
rroviàries de Catalunya, i afrontar definitivament la ces-
sió en la gestió de les rodalies de Barcelona, que a ben
segur son matèries a resoldre abans d’acabar l’any. 

Temes com el quart cinturó, la gestió dels peatges o la
definició d’un conjunt mínim de serveis de telecomuni-
cacions d’accés universal, son qüestions que, donat el ca-
ràcter estratègic que tenen les infraestructures per al

desenvolupament econòmic i social de Catalunya, reque-
reixen necessàriament d’un ampli consens en aspectes
com el model de gestió, prioritats d’inversió, participa-
ció, qualitat de l’ocupació, etc.

És des d’aquesta perspectiva que la Federació Nacional de
Transports, Comunicacions i Mar, conjuntament amb la
UGT de Catalunya, hem fet la proposta de concretar un
Pacte Nacional per les Infraestructures, en el marc de l’A-
cord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 

L’Acord Estratègic, signat al febrer del 2005 entre els agents
socials i el Govern de la Generalitat, ha posat de relleu la
imprescindible participació dels sindicats en les políti-
ques que han de portar un major progrés social i econò-
mic del país i  és, al nostre parer, el millor àmbit de con-

certació possible per
formalitzar un pacte
nacional d’aquestes
característiques. 

Les paraules de com-
promís del Secretari
per a la Mobilitat de
la Consellaria de Po-
lítica Territorial i
Obres Públiques de
la Generalitat de Ca-
talunya, Manel Na-
dal, en el marc de les

Jornades sobre el Present i Futur del Sistema Aeropor-
tuari Català, organitzades conjuntament per la nostra
Federació i la UGT de Catalunya, assumint el repte de
negociar un Pacte Nacional per les Infraestructures, en
el àmbit de l’Acord Estratègic, ens obren expectatives de
participació per garantir la qualitat de l’ocupació que, en
definitiva, és el principal objectiu de la nostra Federació.

EN MARCHA.  

L’Acord Estratègic signat al febrer del
2005 entre els agents socials i el Govern

de la Generalitat, ha posat de relleu la
imprescindible participació dels sindicats

en les polítiques que han de portar un
major progrés social i econòmic del país

L
FEDERACIÓ NACIONAL DE TRANSPORTS, 
COMUNICACIONS I MAR DE LA UGT DE CATALUNYA

Joan Moreno
Secretari General de la Federació de Transports,

Comunicacions i Mar de la UGT.

En el número anterior, la foto de portada fue cedida amablemente por la publicación Marítimas. Gracias.
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’actual cost de la vida a Catalunya, especialment
si ens referim al nivell de preus dels béns de pri-
mera necessitat, com ara l’habitatge, l’alimenta-
ció o el transport (necessari per a desplaçar-se al

lloc de treball), fa pràcticament impossible que cap treba-
llador o treballadora del nostre país pugui mantenir un ni-
vell de vida digne o, el que és el mateix, un mínim poder
adquisitiu, sense cobrar, com a mínim, 1.000 euros men-
suals bruts. No obstant això, actualment més de 1.215.000
treballadors i treballadores a Catalunya perceben un sou
per sota dels 1.000 euros bruts al mes. Són oficials, admi-
nistratius, peons, ajudants, dependents, telefonistes i auxi-
liars administratius de sectors diversos, que en alguns ca-
sos arriben a cobrar poc més de 530 euros bruts al mes. De
fet, els sous més baixos s’han anat
allunyant cada cop més del sou
mitjà a Catalunya (1.618,2 euros
bruts al mes). La distància se si-
tua, en alguns casos, en més de
1.000 euros de diferència. 

L’Avalot i la UGT de Catalunya
creuen que ha arribat, doncs, el
moment de canviar aquesta reali-
tat. És hora, per tant, de dignificar
els salaris que perceben els cata-
lans i les catalanes. Cap treballa-
dor o treballadora pot mantenir
un nivell de vida digne si no co-
bra, com a mínim, 1.000 euros
mensuals bruts.

El que és important, però, és el
compromís que assumeix la UGT
de Catalunya de portar aquesta rei-

vindicació, en el seu moment, a totes les plataformes nego-
ciadores de convenis en què la nostra organització parti-
cipi. El nivell d’actuació serà el d’empresa i, sobretot,
el de sector (per tal de garantir l’extensió a les PIME,
la majoria sense conveni propi). També cal dir que
molts convenis o pactes d’empresa, i alguns conve-
nis sectorials, ja contemplen actualment aquesta
mínima retribució, i demostra que no és tampoc
cap quimera inabastable per a la resta.

Som conscients que serà una campanya que no vi-
sualitzarà clarament els seus afectes fins d’aquí a 3 o
4 anys, a mesura que vagi finalitzant la vigència
dels convenis actualment aplicables. Amb tot,

l’objectiu fixat no és cap
utopia, és només una
qüestió de justícia social:
garantirem que finalment
cap treballador de Catalunya, ni
tan sols a les categories més
baixes, cobri per sota dels
1.000 euros mensuals
bruts.

Finalment, o pot-
ser fins i tot
com a qüestió
prèvia, amb la
campanya “Po-
sa’t a 1.000”,
la UGT de Ca-
talunya pre-
tén sensibi-
litzar i instar
a la reflexió

Informe

El sindicat es marca com a objectiu que cap conveni
inclogui sous per sota dels 1.000 euros

“Posa’t a 1.000”
L

L’Avalot i la UGT de Catalunya  posen en marxa la campanya

QUINS SÓN ELS GRUPS PROFESSIONALS AMB SALARIS PER SOTA DELS 1.000 €?
Fonamentalment les categories d’oficial, administratiu/administrativa, peó, ajudant, dependent/dependenta, 

telefonista i auxiliar administratiu/administrativa. Els casos més extrems: 

Peó/ajudant/dependent del Conveni d’Empreses d’Hostesses i Promotors/es: 540,90 euros.
Peó/ajudant/dependent i telefonista/auxiliar administratiu del  Conveni de Manufactures de Muntures d’Ulleres: 535,7 euros.
Peó/ajudant/dependent de Tintoreries i bugaderies no industrials: 541 euros.
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sobre la veritable situació en què es troba una part important dels tre-
balladors i treballadores a Catalunya. Aquesta és també una cara del
nostre mercat de treball, que no per haver estat més o menys invisi-
ble és menys real. Aquesta campanya pretén fer palesa la precària si-
tuació personal i/o familiar de centenars de milers de treballadors i
treballadores que es veuen impossibilitats de gaudir d’unes condi-
cions de vida mínimament dignes perquè no tenen ingressos sufi-
cients. 

Per portar a terme aquesta campanya, però, necessitem la complicitat
de tota la ciutadania i el suport de tots els treballadors i treballadores
del nostre país. Per això estem fent assemblees informatives a les em-
preses i repartint material informatiu (tríptics i pòsters) a tot el país.

’t a 1.000”
nya  posen en marxa la campanya

LA MEITAT DE LES 
DONES OCUPADES 
COBREN MENYS 

DE 1.000 EUROS

L es dones són un dels col·lectius
més clarament discriminats sala-
rialment al mercat de treball. De

les 1.215.000 persones a Catalunya
que cobren per sota dels 1.000 eu-
ros, 720.000 són dones, mentre que
495.000 són homes. A més, les do-

nes “submileuristes” suposen el 50%
de totes les dones que treballen, mentre

que els homes amb salaris inferiors als
1.000 euros només representen el 25%

del total d’homes ocupats. L’edat, com
ja sabem, també és un factor discrimi-
natori, de manera que les joves me-
nors de 20 anys són les que perceben

els salaris més baixos: els nois menors
d’aquesta edat cobren uns 11.000 euros bruts
l’any, mentre que les noies només guanyen
8.000 euros bruts a l’any, aproximadament un

29% menys.

ENVIA UNA 
CARTA A LA 
PATRONAL!!

A la pàgina web de l’A-
valot (www.avalot.cat)
i de la UGT de Cata-

lunya (www.ugt.cat )  us
hem preparat un aplicatiu
perquè envieu cartes de
protesta a les patronals

sobre els salaris que co-
brem els i les joves actual-

ment, concretament a Miguel
Ángel Fraile (Confederació del Co-

merç de Catalunya), Josep González (PIMEC) i
Joan Pujol (Foment del Treball). Només heu de po-
sar el vostre nom i correu electrònic i la carta
s’envia automàticament. Signa i reenvia aquesta
possibilitat als teus amics. Ofeguem-los a correus
electrònics!!
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n las elecciones sindicales celebradas simultáneamente en ADIF
y Renfe Operadora el pasado 1 de marzo, UGT ha sido el sindica-
to que más respaldo ha conseguido de los trabajadores tanto en

número de votos obtenidos como de representantes elegidos.

Esta ha sido la primera vez que se han realizado elecciones sindicales en las
dos nuevas empresas, ADIF y Renfe Operadora, después de la segregación
de la antigua RENFE, y alcanzándose una participación del 86,20 %.

UGT ha obtenido 39 representantes (21 Barcelona, 9 Tarragona,  4 Lleida
y 5 Girona) de los 142 Delegados/Miembros de Comité de Empresa que
se tenían que elegir, afianzándose como la primera fuerza sindical en Ca-
talunya al haber sido el sindicato con más representación en la mayoría
de los ámbitos territoriales.

Otro dato significativo es el crecimiento de número de representantes sindi-
cales elegidos bajo las siglas de UGT, en comparación con el anterior pro-
ceso electoral del año 2003. Dicho crecimiento se ha producido en todos
los ámbitos de Comité de Empresa, pasando de los 29 miembros de comi-
té de empresa que tenía UGT en las anteriores a los 39 de las elecciones
de 2007. Este crecimiento de UGT de 10 miembros de comités de empre-
sa (3 Barcelona, 3 Tarragona, 2 Lleida y 2 Girona) es el mayor de los con-
seguidos por cualquier fuerza sindical, ampliando de 10 a 15 la diferencia
de miembros obtenidos respecto a la otra fuerza sindical. 

Con estos resultados, que se unen a otros también positivos de otras
empresas del sector, la UGT se consolida como el Sindicato de referen-
cia en el ámbito ferroviario en Catalunya, seguido muy de lejos por cual-
quier otra opción sindical.

Esta situación hace que el nivel de implicación de UGT en el transporte
ferroviario, que tanta repercusión tiene en la sociedad catalana, sea de
primer orden. En este sentido, UGT es la única fuerza sindical que ha exi-
gido de forma clara el aumento de las inversiones en Catalunya y un nivel
de ingreso de personal suficiente para paliar la grave situación actual. Di-
chas reivindicaciones están empezando a dar fruto con sendas Ofertas
de Empleo, tanto en ADIF con en Renfe Operadora, aunque ambas de po-
ca envergadura. En este sentido ya hemos solicitado a ambas empresas
que se aumenten las actuales ofertas de empleo o, en su defecto, se
promuevan otras que acaben definitivamente con la situación endémica
de falta de personal, cuyos efectos negativos afectan directamente a la
calidad, regularidad y puntualidad del servicio ferroviario.

-7-

Ferroviario

ientras otros
“invertían” su

tiempo y sus medios en
la búsqueda de una foto
como único fruto para
sus acciones, la UGT
mantenía reuniones con
las Direcciones, tanto de
ADIF como de Renfe
Operadora, para trasla-
darles en primera perso-
na la grave situación de
falta de personal en Ca-
talunya, que para UGT
es la primera de las cau-
sas de las deficiencias
en el servicio de los últi-
mos meses, o quizás de
los últimos años.

En dichas reuniones
UGT expuso con serie-
dad y concreción dón-
de se situaban las nece-
sidades de más urgente
cobertura, así como la
situación de estabilidad
de personal que enten-
demos necesaria para
dar un servicio seguro
y de calidad a la socie-
dad catalana.

La política de personal
de ambas empresas no
puede continuar por el
camino de la improvisa-
ción y la externalización
de los servicios ferrovia-
rios, que además se reali-
zan de forma apresurada
y con objetivos economi-
cistas. Los directivos de
las empresas olvidan
que la finalidad de éstas
es el servicio público de
transporte ferroviario.

La insistencia de la UGT
en materia de empleo

ha provocado que, en la
actualidad, esté en mar-
cha una convocatoria
de 50 Factores de Entra-
da para Renfe Operado-
ra de Catalunya. En este
sentido, ya hemos ex-
presado a la empresa
que el número es insu-
ficiente y que se debe
de acometer en breve
otra Oferta de Empleo
Público para paliar las
necesidades, no sola-
mente en el ámbito de
venta y atención al via-
jero, sino que se debe
de ampliar a otras acti-
vidades productivas, de
reparación y manteni-
miento, para poder dar
un servicio global segu-
ro y de calidad.

Respecto a la Oferta Pú-
blica de Empleo en
ADIF, estamos a la espe-
ra de que la empresa ha-
ga la distribución de las
300 plazas que a nivel
estatal tiene concedidas
por la Administración. 

Ya le hemos hecho lle-
gar a la empresa que en
dicha distribución tiene
que dar prioridad abso-
luta a las vacantes de
personal operativo, así
como tener en cuenta
que precisamente en
Catalunya es donde
más necesidades de
personal hay y que di-
cha situación tiene que
ser solucionada urgen-
temente, además de te-
ner en cuenta las posi-
bles necesidades de un
futuro inmediato.

E

UGT gana
las elecciones sindicales en ADIF 
y RENFE Operadora de Catalunya

CON LAS OFERTAS DE EMPLEO 
PÚBLICO EN ADIF Y RENFE 
OPERADORA EN CATALUNYA, 
LAS REIVINDICACIONES 
DE LA UGT EN MATERIA DE 
EMPLEO EMPIEZAN 
A DAR FRUTO

M
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Jornada

mb aquesta frase va clausu-
rar Josep Maria Álvarez,
Secretari General de la
UGT de Catalunya, la

Jornada organitzada per la UGT de
Catalunya, “Present i futur del siste-
ma aeroportuari català” que es va ce-
lebrar el passat 24 d’abril de 2007,
dintre del cicle de debats per analit-
zar la situació actual de les infraes-
tructures a Catalunya pel que fa al
marc competencial, el finançament,
les actuacions prioritàries, les pers-
pectives de futur i els canvis que po-
den esdevenir des d’una perspectiva
d’interès social, econòmic, sectorial i
laboral.

La Jornada va servir per parlar del
present dels aeroports catalans, és a
dir, la nostra situació de partida, però
sobretot, per avaluar quin és el poten-
cial que ofereixen els aeroports cata-
lans i quin és el model de gestió òp-
tim que ens ha de permetre fer
realitat el model que proposem pel
sistema aeroportuari català.

Josep Maria Álvarez, va reclamar
que durant aquest traspassos es pacti
un  conveni igual per a  tots els treba-
lladors dels aeroports de Catalunya.
D’una altra banda, Álvarez va denun-
ciar que no es pot permetre que per-
què alguns volin a baix preu els treba-
lladors tinguin que patir salaris molt
baixos, en clara referència a la situació
que pateixen els treballadors del aero-
port de Girona.

La presentació de la Jornada va anar
a càrrec dels secretaris generals de las
Federacions de Serveis Públics i de

Transports, Comunicacions i Mar de
la UGT de Catalunya, Ramon Cebrián
i  Joan Moreno respectivament, i va
comptar amb una important concu-
rrència  de membres de les principals
seccions sindicals de les empreses que
desenvolupen la seva feina en l’àmbit
de l’aeroport. 

Oriol Balaguer, Director General de
Ports, Aeroports i Costes del Departa-
ment de Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la  Generalitat de Catalunya,
va fer l’exposició inicial en la que no va
faltar una crítica a la manca de trans-
parència i comunicació per part de l’ac-
tual gestor dels aeroports espanyols,
AENA, que va declinar la participació a
la Jornada, conjuntament amb altres
empreses operadores aèries. 

Balaguer va demostrar l’ineficàcia
d’un sistema centralista d’aeroports
com l’existent  i va explicar una altra
alternativa de gestió d’aeroports que ja
s’ha demostrat viable en altres instal.la-

cions de primera categoria d’Europa,
on als actors socials i econòmics con-
juntament amb administracions locals,
territorials i l’Estat central participen
de la gestió dels mateixos en un con-
sorci de interessos per a la potenciació
de les infraestructures com instrument
de promoció econòmica. 

La Taula rodona, amb el nom Quin
model de gestió aeroportuària per
Catalunya?, va ser moderada per la
nostra federació i va estar formada
per Germà Bel, Catedràtic d’econo-
mia de la UB, Dídac Pestaña, Vicepre-
sident primer executiu de la Manco-
munitat de municipis de l ’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i Rafael
Romero, President de la comissió Fo-
ment - Infraestructures, de Foment
del Treball Nacional.

Va quedar demostrat l’obsolet del
model de gestió actual, però també la
necessitat de mantenir les seves vir-
tuts amb l’encaix suficient amb  les
tendències més efectives dels princi-
pals aeroports del mon.

No va faltar en al debat una visió crí-
tica dels treballadors respecte a la mala
gestió que s’ha portat a terme amb l’in-
crement d’empreses de low coast com
la solució davant la necessitat d’incre-
mentar el volum de passatgers.

La clausura va a anar a càrrec del
Secretari per a la Mobilitat de la Con-
selleria de Política Territorial i Obres
públiques de la Generalitat de Cata-
lunya, Manel Nadal, que va reclamar
un model de gestió per l’aeroport del
Prat que es pugui exportar a altres

Josep María Álvarez: “Que ningú pensi que per aconseguir aeroports més 
competitius la UGT de Catalunya permetrà  el empitjorament dels 

salaris dels treballadors dels aeroports”.

Present i futur dels
nostres aeroports

A
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infraestructures estatals i que con-
templi que AENA es converteixi en
holding, però que cada aeroport sigui
gestionat de forma individual per
una empresa local i pública. Nadal va
insistir en que Catalunya “necessita
una gestió dels aeroports pública, pe-
rò deslocalitzada”. 

Per això va explicar que la nova llei
d’aeroports que està debatent la Gene-
ralitat “contempla aquesta possibilitat
i reprodueix un sistema de gestió ba-
sat en la transferència de competèn-
cies aeroportuàries d’un organisme
públic espanyol a un altre català”.

Per desenvolupar aquesta nova llei i
el pla d’infraestructures que també es-
tà treballant el Govern català, Nadal
va assegurar que “n’hi haurà un perío-
de de consens i de debat entre els ac-
tors econòmics i socials catalans, amb
l’objectiu d’aconseguir un model de
gestió assumit per la majoria”.

Respecte a la distribució de poder del
futur organisme gestor dels aeroports
catalans, Nadal va dir que “el més im-
portant no és que la Generalitat tingui
la majoria o el pes més important, sinó
que aquest organisme arribi a fer-se”.

A més, va a explicar que ara “el pro-
cés de traspàs inclou els aeroports de
Reus (Tarragona), Girona y Sabadell
(Barcelona), y la creació d’un consorci
per al Prat, pel que s’ha d’assumir que
el procés de transferència de compe-
tències tindrà dues velocitats”.

La UGT de Catalunya i la nostra Fe-
deració té molt clar que el sistema ae-
roportuari català, s’ha d’entendre no
únicament com el conjunt d’infraes-
tructures aeroportuàries a Catalunya i
la seva explotació, sinó com un sistema
concebut per desenvolupar el potencial
econòmic i social de Catalunya, un sis-
tema coordinat amb ocupació de quali-
tat i d’alt valor afegit, on l’entorn dels
aeroports es converteixi en espais de
desenvolupament sectorial aeronàutic,
oferint un espai idoni per ubicar em-
preses vinculades, i per desenvolupar
projectes de formació, pràctica, i trans-
ferència tecnològica, entre d’altres i en
el que s’ha de comptar amb la partici-
pació del nostre sindicat com agent so-
cial, per a la seva definició. 

Relació dels 36 principals aeroports del món ordenats per nombre de passatgers l’any 2006. Font: AIC

Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

DESCENTRALITZATS                               CENTRALITZATS

LA GESTIÓ DELS PRINCIPALS AEROPORTS DEL MÓN

MODEL DE GESTIÓ PER CATALUNYA
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E l passat 18 d’abril, a la localitat d’Olesa de
Montserrat, va tenir lloc el Plenari de la Fede-
ració Nacional de Transports, Comunicacions i

Mar  (FNTCM-UGT), convidats per l’Ajuntament d’Ole-
sa d’aquesta localitat barcelonina. L’acte va ser inau-
gurat per l’excel·lentissim Alcalde d’Olesa de Montse-
rrat, en Joan Rota i Ros, el qual va mostrar la seva
satisfacció perquè la FNTCM-UGT hagués escollit la
seva població per desenvolupar la trobada. 

En el transcurs de l’acte van estar presents els com-
panys de la Federació Estatal de Transports,
Comunicacions i Mar (TCM), en Francisco Capilla i en
Bernat Royo, que van poder comprovar de primera
ma l’alt grau d’implicació del conjunt de la Federació
en el procés electoral. Aquest va ser  el motiu exclu-
siu de la convocatòria del Plenari, és a dir, el segui-
ment de les eleccions sindicals.

En aquest sentit, els diferents territoris convocats van
donar la seva visió dels processos en marxa, i de
com afrontaven les renovacions i la tasca a la nova
empresa. D’igual manera els sectors, mitjançant l’ac-
ció sindical efectuada, es mostraren com una eina
valiosíssima per consolidar els resultats electorals, i
són la llavor que ens permetrà una vegada arribat el
moment de la renovació dels mandats, tenir un bons
resultats en aquets aspecte.

Des de la Secretaria General de la Federació, es va
renovar el compromís de que les eleccions son la pri-
oritat d’aquest projecte, oferint als territoris que
comuniquessin si mancava qualsevol recurs per, si
era possible, augmentar els esforços que en l’actual-
itat ja es donen. Això va generar un productiu debat,
del qual la secretaria d’organització en va extreure val-
uoses percepcions. 

Desprès d’un dinar amb el candidat a l’Alcaldia
d’Olesa de Montserrat, Jaume Monne i Dueñas, a qui
l’hi va ser agraïda la presencia per part del nostre
Secretari General, en Joan Moreno, en  nom de tot el
Plenari, varem continuar amb la sessió per la tarda,
rebent la visita dels companys del Secretariat
Nacional de Catalunya, en Xavier Juanto, Alejandro de
Llano i Oscar Riu, per demostrar una vegada més
com d‘implicats es troben tots els organismes de la
UGT en el procés d’eleccions.

Joan Moreno va ser l’encarregat de cloure l’acte
agraint l’absolut èxit d’assistència i remarcant el grau
d‘importància que per a l’executiva de la FNTCM-UGT
té la representació del sindicat a les empreses. 

FNTCM-UGT
A OLESA DE 

MONTSERRAT

ACTUALITAT

ACUERDO ENTRE UGT 
Y NEWCO AIRPORT SERVICES
TRAS LA CONVOCATORIA DE HUELGA FRENTE LOS 
INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA, UGT ALCANZÓ UN ACUERDO 
EN LA TOTALIDAD DE LAS REIVINDICACIONES PLANTEADAS

E l pasado mes de abril, el Sector Aéreo de la UGT de Catalunya realizó una
convocatoria de huelga en la empresa Newco Airport Services, debido a

los reiterados incumplimientos del convenio que venía realizando esta firma, y
que se habían agravado al pasar ésta de ser autohandling a convertirse en
uno de los operadores de handling del aeropuerto de Barcelona, con el 33%
aproximadamente de la actividad total de éste.
Dicha convocatoria, que afectaba a unos 600 trabajadores, fue todo un éxito
ya que previamente a su consecución, se logró un acuerdo con la empresa en
el 100 % de las materias que reivindicaban los trabajadores.
Alguno de estos puntos son: un acuerdo de empleo estable; una buena aplica-
ción de los turnos; beneficios en materia de billetes para todos los emplea-
dos; una mayor y mejor formación de los trabajadores; la correcta aplicación
del convenio sectorial en la preservación de los derechos convencionales de
los trabajadores subrogados, etc. 
Desde este Sector Aéreo, y desde la Federació de Transports Comunicacions
i Mar de Catalunya, damos las gracias a todos los afiliados, delegados y

miembros del comité de huelga  que, utilizando
todas las herramientas legales de presión de las
que disponen los trabajadores, desde el dialogo y la
negociación han sido capaces de llevar el conflicto
hasta una salida satisfactoria para todas las partes.

J.Javier Extremera Vallecillos
Responsable del Sector Aéreo de Catalunya

LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, 
ENTRE ROSAS Y LIBROS

En la Diada de Sant Jordi fuimos invitados a la “ASAMBLEA DE DONES DE LA
UGT DE CATALUNYA”, donde tuvimos el privilegio de contar con la presencia

de la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega. 
Allí se habló, entre otras cosas, de la gran importancia que ha tenido la recién
aprobada LEY DE IGUALDAD, ley, de obligado cumplimiento en todas las empre-
sas, aunque sabemos que muchas de ellas, independientemente de sus trabajado-
res, harán caso omiso de esta Ley, como vienen haciendo hasta ahora. 
No queremos hacer un discurso ni muchos menos Feminista, ni queremos hacer
falsa demagogia al respecto, si bien es cierto que esta Ley pone en evidencia a
una sociedad en la que vivimos de exagerado carácter Patriarcal, donde esta muy
arraigada y tomada como normal la invisibilidad de la mujer, mucho mas allá de su
ámbito familiar. 
Nosotr@s los sindicalistas debemos hacer posible que la presencia de la mujer se
previsualice con más fuerza. Que la paridad sea cierta, no una paridad para cubrir

el expediente. 
PERO QUE NADIE SE CONFUNDA.
Esta Ley no es una Ley sólo para y
por las mujeres, sino para todos
aquellos que viven en la sombra de la
precariedad laboral y social. 
PARA QUE TOD@S FORMEMOS PARTE
DE ESTA SOCIEDAD, EN IGUALDAD DE
CONDICIONES Y OPORTUNIDADES.

PLENARI DE LA

Notícies
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Comunicaciones

El pasado 29 de marzo tuvieron lugar las elecciones sindicales en Telefónica de
España, en las que hemos obtenido un amplio respaldo de los trabajadores y

trabajadoras, consiguiendo un 103% de votos respecto a nuestra propia
afiliación, motivo por el que debemos felicitarnos todos los ugetistas.

Los trabajadores

en las elecciones sindicales en Telefónica
respaldan la labor de UGT

a UGT es el único sindicato que
ha conseguido presencia en to-

dos los comités provincia-
les, entre otras cosas por-

que somos la única organización que
no ha sufrido cismas ni escisiones o
ha buscado extrañas fusiones con ter-
ceros a lo largo de nuestra historia
sindical en Telefónica.

Cabe considerar que el incremento
en el apoyo que nos han proporciona-
do los trabajadores y trabajadoras vie-
ne a reforzar nuestro modelo sindical
que, partiendo de la identificación y
denuncia de los problemas reales, se

basa en una negociación y concerta-
ción responsable y eficaz, cimentado
en la aportación de soluciones y pos-
tulados elaborados por nuestros dele-
gados y delegadas y confirmado por
los resultados obtenidos en el mante-
nimiento de empleo y las mejoras en
las condiciones laborales y salariales
durante estos últimos cuatro años, a
pesar de estar en un sector tan inesta-
ble y agresivo para el empleo.

Hemos superado nuevamente el lis-
tón del 30% de los votos (31,59%),
vieja aspiración de nuestra organiza-
ción, obteniendo cuatro delegados di-

rectos en el Comité Intercentros (nues-
tra anterior representación era de tres
miembros más uno por restos) resis-
tiendo los continuos ataques que se
nos vienen haciendo desde algunas or-
ganizaciones minoritarias, instaladas
en una irresponsable búsqueda del
descrédito del sindicalismo solidario y
de clase que representamos, dividien-
do y debilitando la representación de
los trabajadores/as ante la empresa.

Hemos alcanzado un total de 199 de-
legados, por lo que cabe calificar, en de-
finitiva, el resultado electoral de UGT en
Telefónica como muy positivo, habien-
do renovado e incrementado el recono-
cimiento de los trabajadores y trabaja-
doras a nuestra acción sindical, lo que
nos coloca, una vez más, ante un mayor
compromiso y la responsabilidad de tra-
bajar para afrontar los actuales y futu-
ros desafíos en Telefónica, como la ne-
gociación de un nuevo convenio, el
desarrollo de los actuales acuerdos lo-
grados por UGT en negociación colecti-
va y la consolidación de nuestras con-
quistas salariales y sociales, pioneras en
el sector de las comunicaciones, en el
convencimiento de que en nuestra for-
ma de hacer y trabajar como organiza-
ción se encuentra, mediante el esfuerzo
de todos, el mejor camino para resolver
los retos de futuro que
se nos avecinan desde el
compromiso, la firmeza,
la honestidad y la trans-
parencia.

Blas Galera Ramírez
S. Federal Sector 

Comunicaciones TCM-UGT
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Opinió

P er això, quan el poder executiu elabora una norma legal que m’obliga a
complir una sèrie de preceptes que no haurien de tenir discussió, em
venen al cap les paraules d’un polític carpetovetònic gallec, avui enca-

ra en actiu que, per demostrar la renúncia al seu protagonisme durant la dic-
tadura deia que “els homes han de ser lliures, i al que no vulgui, l’obligarem a
ser-ho per la força”, oblidant que l’essència de l’esser humà és, precisament,
la pròpia llibertat.

Aquests dies entrarà en vigor la denominada Llei d’Igualtat, que obligarà a
que es compleixi el dret constitucional de no ser discriminat, entre d’altres,
per qüestió de sexe, i haig de dir que, malgrat la meva fòbia a que m’obliguin
a fer allò que ja sé que haig de fer de manera natural, entenc que en aquest
cas era necessari posar mitjans, com a mínim, per recordar a la població que
el gènere no és un element que s’hagi de tenir en compte a l’hora d’assolir
responsabilitats, ja que la única diferència entre sexes radica en factors biolò-
gics, mai en valors de capacitació de gestió, cultural o intel·lectual.

De la mateixa manera, però, que estic convençut de que aquesta norma és
positiva pel seu efecte de conscienciació col·lectiva en la lluita contra la dis-
criminació, seria negatiu considerar-la com un triomf de les dones sobre el
homes, ja que donaríem arguments a aquells i aquelles que, amagats rere l’ar-
bre d’un seudo protagonisme social de l’home, estan cercant arguments per
menysprear el principi d’igualtat entre les persones, posant en dubta la legiti-
mitat i l’efectivitat de la pròpia llei, adduint una inexistent guerra de sexes.

És cert que les xifres no enganyen, i seria absurd negar l’evidència de que
encara existeix discriminació entre homes i dones, però no és menys cert
que hem avançat significativament durant els últims temps i no seria just este-
reotipar situacions socials, més encara quan la tolerància condescendent a
certes actuacions de supremacia entre gèneres ha passat a ser un fet punible
davant la justícia. 

Per exemple, al marge de per qüestions socials, també per imperatiu legal, un
treballador ha de gaudir de les mateixes condicions laborals que una treballado-
ra, i qualsevol diferència, per petita que sigui, ha de ser objecte de persecució
com acte delictiu, de la mateixa manera que també hauria de ser-ho el menys-
preu a la igualtat d’oportunitats, “delicte” molt més difícil de detectar i que, d’al-
guna manera, crec que justifica bona part dels articles obligacionals de la Llei.

Perquè en el camí per aconseguir la plena igualtat entre homes i dones l’as-
signatura pendent no és combatre la discriminació, com acció tangible, sinó
normalitzar les possibilitats d’accés sota els principis de mèrit i capacitat.

Ningú s’estranya, avui en dia, de que una dona ostenti el màxim càrrec di-
rectiu en una empresa o que accedeixi a altres responsabilitats polítiques o
administratives, ja que de manera general, estic convençut que per a la socie-
tat el sexe no representa cap valor afegit per mesurar, tant en sentit negatiu
com positiu, la capacitat de la persona, deixant de banda, això sí, excepcions
assentades en el arcaisme més ranci que són, principalment, per les que vull
pensar que s’ha fet aquesta norma legal.

Però crec que aquesta llei, ara imprescindible per una necessària cons-
cienciació social per combatre qualsevol tipus de discriminació per raons de
gènere, requereix un seguiment molt exhaustiu, no tan sols del seu compli-
ment sinó també del seu arrelament general, a fi de trobar el punt d’inflexió
temporal que permeti considerar normal allò que la norma obliga, amb parà-
metres que permetin mesurar el grau d’efectivitat abans de traspassar el límit
que ens porti, altre cop, a parlar de desigualtat i a deixar sense efecte allò
que aquesta Llei ens ha de permetre conquerir: que en la igualtat d’oportuni-
tats, el sexe no sigui un element a tenir en compte.

Juanjo García Cañadas
Secretari General Transports, Comunicacions i Mar UGT-Girona

Sempre he estat contrari a les prohibicions, de la mateixa manera que mai m’han
agradat les imposicions, ja que vull creure que la immensa majoria de la gent és

conscient de que la seva llibertat d’actuació té com a límit el inici de la llibertat de l’altre.

Igualtat i no discriminació

stá claro que la SINIESTRALI-
DAD LABORAL, no sólo se trata
de una fría cifra a tener en cuenta

en un estudio estadístico, detrás hay per-
sonas y cada una de ellas lleva implícita
una historia.

La Prevención de Riesgos Laborales,
nos importa y mucho, y existe un com-
promiso  firme desde UGT, como pudi-
mos observar y ser testigos de ello, en el
II ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGA-
DOS DE PREVENCION, que tuvo lugar en
Madrid, el pasado 12 de abril.

Allí se dieron cita para tratar este te-
ma, Jesús Caldera (Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales), José Martínez Ol-
mos (Director Gral. del Ministerio de Sani-
dad), Octavio José Granado (Secretario
de Estado para la Seguridad Social), Mar
Serna (Consellera del Departament de
Treball), y los compañeros Candido
Méndez y José Mª Álvarez.

El mensaje que se lanza desde UGT es
muy claro, hay que acabar con el binomio 

Para esta lucha toma gran relevancia la
actuación, no sólo de los delegados de
Prevención, sino de tod@s los trabaja-
dor@s, donde ellos son los primeros en
detectar los posibles riesgos. 

Fundamental es la relación estrecha
de los Delegados con sus sectores, fede-
raciones y territorios como órganos de
representatividad y denuncia.

Recién publicado el nuevo cuadro de
enfermedades profesionales en España,
hecho que nos pone en cabeza respecto
al resto del panorama Europeo, en cuan-
to a prevención de riesgos se refiere. Se
pretende crear un frente de trabajo, don-
de los facultativos (médicos de cabecera)
serán los primeros en detectar posibles

enfermedades derivadas de los puestos
de trabajo.

Dicho proyecto ya ha dado comienzo
en Navarra bajo el nombre de Centinela
y está dando muy buenos resultados.

“El objetivo, es la detección del po-
sible peligro, anticipándose a la cau-
salidad”, unido a un plan de Calidad Na-
cional de Salud, junto con las CCAA, así
como un sistema de financiación para la
investigación a través de un sistema
transparente de información accesible a
los Delegad@s. 

También  se potencia la planificación
de formación de especialistas, pues si
bien es cierto ya que cada vez quedan
menos “Médicos de Trabajo” y se preten-
de motivar a los estudiantes de Medicina
a la opción de esta especialidad.

E
UNA CIFRA ESCALOFRIANTE

CADA DÍA MUEREN EN ESPAÑA 3 TRABAJADORES A CAUSA DE UN
ACCIDENTE LABORAL,

Precariedad 
Laboral

Mayor 
Accidentabilidad=
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No fa gaire, manifestava la meva creença de que les  mesures a prendre per garantir
el futur de l’indústria pesquera al nostre litoral havien de ser fruit, ineludiblement, de la

complicitat de tots els professionals de la pesca i mai de la visió unilateral, i moltes
vegades esbiaixada, de la burocràcia de despatx, ja que un dels factors principals a
tenir en compte perquè qualsevol iniciativa tingui l’èxit que persegueix, sobretot en

aquesta activitat, ha de ser la conscienciació dels protagonistes.

dic això per l’afirmació del Con-
seller Llena quan afirmà, amb
bon criteri, que la nova Llei de
Pesca i Acció Marítima de Cata-

lunya, ara esborrany, haurà de passar el
necessari tràmit del consens sectorial
abans del Parlamentari, com única via
per possibilitar la consecució real dels
grans objectius que aquesta futura Llei
vol assolir: el desenvolupament sosteni-
ble del sector pesquer per afavorir una
explotació responsable dels recursos, el foment de la rendibilitat
econòmica i la millora de les condicions socioeconòmiques de les
persones i de les poblacions dedicades a la pesca. 

No cal dir que coincideixo completament amb aquests reptes ja
que, com a títols articulats del futur text legal, permetran actuar so-
bre totes les situacions possibles i, alhora, posar als actors en cada
una de les possibles situacions contemplant, a més a més, totes les
variables escèniques; però alhora crec que s’han de fer una sèrie de
reflexions que han d’ajudar, no només a consensuar la norma, sinó a
consolidar la seva eficàcia  en un curt espai de temps, perquè a on
tothom està d’acord és en que es necessiten mesures urgents per
preservar una activitat industrial que s’hauria de considerar bàsica
per la seva incidència social  

S’ha de tenir en compte, en primer lloc, que les característiques del
sector pesquer català son específiques del nostre entorn per la qual
cosa seria una errada inicial caure en el parany d’utilitzar com l’argu-
ment de sortida del debat de la futura Llei la supeditació a normatives
d’àmbit superior, estatal o europeu; i amb això no vull defensar cap il·le-
galitat, sinó animar a que s’utilitzi la imaginació per no haver d’obviar
que, per exemple, les espècies, el volum mig de les captures, els tipus
d’arts, els sistemes organitzatius o de comercialització, l’antiguitat i el
número de vaixells, les remuneracions dels treballadors i treballadores
o els controls son alguns dels factors diferencials entre la indústria pes-
quera catalana i la d’altres indrets. 

I, en segon lloc, em reafirmo amb la idea de que la problemàtica del
sector pesquer català s’ha de contemplar des de la globalitat, cercant

solucions globals, i aplicant mesures que
es complementin activa i temporalment.

Seria absurd, per exemple, parlar de
sostenibilitat i racionalització dels recursos
incentivant el desballestament dels vaixells
i, al mateix temps, tolerant o tancant els
ulls a l’efecte negatiu que pot tenir un ex-
cés de potència en els motors.  

O bé, no tindria lògica tampoc consen-
suar l’aplicació d’aturades biològiques, sense tenir present que el siste-
ma retributiu i d’incentius dels treballadors i treballadores de la pesca
és directament proporcional a les captures que es realitzin, amb la qual
cosa, durant aquest període, condemnem als pescadors a una situació
complicada, malgrat les compensacions econòmiques que es puguin
donar des de l’Administració. En aquest punt no puc deixar d’apuntar la
necessitat de marcar un salari mínim que garanteixi la supervivència en
qualsevol cas, entre ells el que prové de la esmentada veda.

De la mateixa manera que no tindria sentit parlar de rendibilitat
econòmica sense impulsar mesures de modernització dels sistemes
de funcionament administratiu actuals que, ara per ara, per una falta
de vocació comercial i de visió empresarial dels armadors, estan
controlats per majoristes i no pels propis productors, la qual cosa in-
cideix negativament en els beneficis. I aquí, vull aplaudir la iniciativa
d’impulsar cursos de formació de gestió pels responsables tant de
les Confraries com dels vaixells.

No puc negar que la meva esperança de que aquesta Llei sigui un
pas important a la regeneració i continuïtat de la pesca marítima pro-
fessional a Catalunya  va acompanyada de cert grau d’escepticisme, i
no tan sols pel fet de que son molts els interessos que es donen cita
en un sector ja de per sí immobilista i funcionalment arcaic i que dificul-
taran, sense dubtes, la possibilitat d’arribar a acords consensuats, sinó
també perquè hi confluiran també altres factors polítics i econòmics
que mediatitzaran  l’aplicació de les mesures que serien adients. 

Juanjo García Cañadas
Secretari General Transports, Comunicacions i Mar UGT-Girona

Una nova llei de pesca
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Legislación

l Gobierno, una vez analizados los informes de
dichos órganos consultivos, que en su conjunto
hacen una valoración positiva del texto, ha incor-
porado alguna de las observaciones formuladas.

El Proyecto de Ley recoge las principales reivindicaciones
de este colectivo, integrado por más de tres millones de tra-
bajadores, y ha sido ratificado por las principales asociacio-
nes del sector: ATA, UPTA, ASNEPA, CAYPE, CIAE y OPA.
Y secundado por otras asociaciones de autónomos no tan
representativas como las citadas.

EN RESUMEN, LOS CONTENIDOS 
MÁS RELEVANTES SON: 

Se establece qué se entiende como trabajador autó-
nomo.
Se formula un catálogo de derechos y deberes de los
trabajadores autónomos. 
Se regulan las reglas de prevención de riesgos labo-
rales. 
Se establecen garantías económicas para el trabajador
autónomo. 
Se regula el régimen profesional del trabajador autó-
nomo económicamente dependiente. 
Se concretan condiciones específicas para determinar
con claridad quiénes pueden ser considerados trabaja-
dores autónomos económicamente dependientes. No
se pretende legalizar a los denominados “falsos autóno-
mos”, ya que el objeto fundamental de la promoción
que incorpora esta Ley es que el autónomo amplíe su
cartera de clientes y diversifique su actividad. 
El tema del autónomo de-
pendiente es el gran escollo
para que la Ley se publique
definitivamente. Si en la
norma no se diferencia cla-
ramente el supuesto del au-
tónomo dependiente del tra-
bajador asalariado, esto dará
lugar a judicializar numero-
sos supuestos, y que sea el
juez el que diferencie entre
autónomo dependiente y
trabajador asalariado.
Se contempla la posibilidad
de celebrar acuerdos de inte-

rés profesional entre asociaciones de autónomos o sindi-
catos y empresas, siempre que no vayan en contra de los
postulados de la Ley de Defensa de la Competencia.
Se asigna a la jurisdicción social la resolución de los li-
tigios de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes. 
Se reconoce un catálogo de derechos colectivos y se es-
tablecen las bases para el reconocimiento de la repre-
sentatividad de las asociaciones de autónomos. 
Se crea un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo. 
En materia de protección social, se aplican medidas
tendentes a que el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos converja con el Régimen General de la Se-
guridad Social. 
Se permitirá la jubilación anticipada en el caso de tra-
bajadores autónomos, en atención a la naturaleza tóxi-
ca, peligrosa o penosa de la actividad ejercida. 
Se mandata al Gobierno para que, siempre que estén
garantizados principios de contributividad, solidaridad
y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesi-
dades y preferencias de los trabajadores autónomos,
proponga al Parlamento la regulación de un sistema es-
pecífico de protección por cese de actividad, en función
de sus características personales o de la naturaleza de
la actividad ejercida. 
Se establecen medidas de fomento del empleo dirigi-
das a promover la cultura emprendedora, a reducir los
costes en el inicio de la actividad, la formación profe-
sional y favorecer el trabajo autónomo mediante una
política fiscal adecuada. 

El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes Generales del Proyecto
de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, tras su paso por el Consejo

Económico y Social y por el Consejo General del Poder Judicial.

Estatuto
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PRIMAS ANUALES TOTALES

SEGURO DE VIDA ESPECIAL UGT

TENEMOS LAS MEJORES CONDICIONES PARA TODO TIPO DE SEGUROS

Automóviles
Furgonetas
Hogar
Vida

Fondos de Pensiones
Seguros de Ahorro
Salud
Comercio

Comunidades de Propietarios
Subsidio de Enfermedad 
y Accidente
Retirada de Carnet

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

ACEPTAMOS PREEXISTENCIAS
Si tiene un seguro de vida ya contratado 
le aceptamos las enfermedades o problemáticas 
de salud que tenga sin sobreprima.

VIGENCIA Y EDAD 
DE CONTRATACIÓN

Vigencia del seguro hasta los 70 años de edad.
Entrada máxima en el colectivo hasta 
los 60 años de edad.

GARANTÍAS ESPECIALES
Doble capital por Accidente
Triple capital por Accidente de Circulación
Invalidez Profesional

TARIFA ÚNICA
No importa cual sea su profesión, 
la tarifa es única para todos los casos.

Como afiliado a la UGT ponemos a tu disposición un Seguro de Vida
con una compañía de primera línea, para cubrir cualquier imprevisto.
Todo ello con las mejores garantías y las máximas facilidades de contratación.

Sin reconocimiento
médico hasta 180.000€

y 60 años de edad, 
sólo rellenando un 

cuestionario de salud.

Fallecimiento 
50.000€

Invalidez Permanente 
y Absoluta

50.000€

EDAD 25 años 30 años 35 años 40 años 45 años 50 años 55 años

Hombres 89,76€ 92,76€ 97,26€ 119,26€ 185,02€ 267,52€ 480,30€

Mujeres 45,76€ 53,76€ 64,76€ 78,26€ 114,52€ 141,52€ 269,30€

FACILIDAD DE
CONTRATACIÓN

EJEMPLOS DE
CONTRATACIÓN
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Un minut

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
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.

La tarifa
minut a minut

B:SM
Serveis a la Mobilitat

Formación

CURSOS DE FORMACIÓ 2007
PER ELS AFILIATS/DES DE LA FNTCM

Comencem un any nou amb grans novetats formatives:

Anglès I 50 hores
Anglès II 50 hores
Permís de Conduir Classe A 50 hores
Permís de Conduir Classe C 90 hores
Permís de Conduir Classe D 90 hores
Permís de Conduir Classe C + E 130 hores
Perfeccionament en la conducció vehicle turisme 20 hores
Perfeccionament en la conducció autobusos/autocar 20 hores
Perfeccionament en la conducció mercaderies 20 hores
Manipulació de mercaderies perilloses 40 hores
Conseller de seguretat 50 hores
Conductor de carretó elevador  20 hores
Tacògraf digital 12 hores
Prevenció de riscos vials 12 hores
Carnet d’operador grua mòbil autopropulsada “A” 300 hores
Carnet d’operador grua mòbil autopropulsada “B” 450 hores
Sistema mundial de Socors i seguretat al Mar 40 hores
Patró d’embarcació d’esbarjo 90 hores
Bussejador/a professional de petita profunditat 250 hores
Formador de Formadors de Mercaderies Perilloses 270 hores

CURSOS A DISTÀNCIA
Informàtica de desenvolupament ECDL 80 hores
Anglès Bàsic 256 hores
Anglès Intermig 256 hores
Anglès Avançat 256 hores
Alemany Bàsic 256 hores
Alemany Intermig 256 hores
Alemany Bàsic 256 hores

CURSOS DE FORMACIO PER A 
TRANSPORTISTES AUTÒNOMS I TAXISTES

Gener – Juny 2007
Matèries perilloses  
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies lleugeres 
Perfeccionament de conducció per a transport de mercaderies  
Perfeccionament de conducció per a professionals del gremi del taxi

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

CREDENCIAL DEL TAXI
CAPACITACIÓ PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES A CATALUNYA

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

Informació:  CETTC 93 301 93 46 (demaneu per Mercedes) FNTCM-UGT 93 304 68 04/05

s
s

s
s
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