butlletí de CCOO de la Catalunya Central

Núm. 4

dimarts, 7 de maig de 201 3

Aquest primer de maig del
201 3, marcat per la crisi i
amb unes xifres d'atur
desorbitants, ha evidenciat
el desig de la ciutadania de
canviar les polítiques d'austeritat que imposen els governs.

fotos i vídeo
manifestació #1 MAIG201 3
@ccoocatcentral

Bages - Berguedà - Osona

www.ccoo.cat/catcentral

1 de Maig de 2013

Les manifestacions convocades per CCOO i UGT a
Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa i Lleida han
reunit més de 1 70.000
persones que protestaven
perquè, com deia el lema
d'enguany,
"S'ho estan carregant tot (els
llocs de treball, els convenis,
els serveis públics, la protecció social, els mitjans de
comunicació, la democràcia,
etc...)".
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Informació sobre la ILP per la
renda garantida de ciutadania
Davant l’augment de la pobresa a Catalunya: un de cada cinc catalans té rendes
inferiors a la llindar de la pobresa, CCOO de Catalunya i altres entitats hem impulsat

una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una Renda Garantida de Ciutadania
(RGC) , com a resposta a la pobresa i l’exclusió social.
QUÈ ÉS UNA ILP:

La ILP és la màxima expressió de la democràcia participativa i
consisteix en la possibilitat de que la ciutadania presenti
iniciatives de llei al Parlament avalades per un determinat
nombre de signatures (50.000 per a iniciatives al Parlament de
Catalunya, com aquesta).

La RGC és un dret subjectiu de totes les persones que
compleixin els següents requisits :

- majors de 1 8 anys
- que visquin legalment a Catalunya i ho facin de forma
continuada un mínim de 1 2 mesos abans de la sol·licitud
- sense ingressos superiors al mínim garantit que equival a la
quantia de l’Indicador de Rendes de Suficiència de Catalunya
PER QUÈ ÉS NECESSÀRIA UNA RGC A CATALUNYA:
Perquè una RGC és la resposta eficient i justa a la pobresa i (IRSC) i que és de 664€ al mes o 7.967,73€ a l’any el 201 3, com
a mínim durant els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
l’exclusió social.
Perquè les persones o famílies en situació de pobresa puguin
accedir a una renda que els asseguri uns mínims de vida Es un dret personal , però els ingressos mínims garantits
digna i la cobertura de les seves necessitats bàsiques, tal i com depenen del nombre de membres de la unitat familiar:
reconeix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Perquè actualment, més de 1 20.000 llars a Catalunya no tenen Membres unitat familiar Límit d’ingressos Prestació
cap tipus d’ingrés. El nombre de persones a l’atur no para de
1 persona
7.967,73 €/any
664 €/mes
créixer, i ja són prop de 665.000 les persones registrades a l’atur
2 persones
1 3.545,1 4 €/any 1 .1 29 €/mes
(900.000 segons l’Enquesta de Població Activa (EPA)) a casa
3 persones
1 9.1 22,55 €/any 1 .594 €/mes
nostra, de les quals només 441 .000 tenen algun tipus de
protecció econòmica per atur.
Per cada membre addicional cal sumar el 70% de l’IRSC
Perquè la pobresa i el risc d’exclusió social creix i és (5.577,41 €/any per 201 3) per determinar el límit d’ingressos i el
imprescindible l’actuació pública per a evitar la fractura 70% de la prestació (465 €/mes).
social, amb la garantia de rendes de subsistència.
Si es disposa de rendes inferiors al mínim garantit en funció del
Perquè calen nous ajuts econòmics ja que la necessitat de nombre de membres de la unitat familiar, es tindrà dret a la RGC
protecció augmenta al temps que es retallen els serveis públics, fins a la quantia màxima.
les prestacions i subsidis per atur i s’endureixen els requisits per La durada de la RGC es prolongarà mentre s’acrediti la
accedir a la Renda Mínima d’Inserció (RMI). Les persones a situació de necessitat i es compleixin els requisits .
l’atur sense ingressos si no tenen “altres problemes socials” o no
estan en “situació de pobresa extrema” no tenen dret a la RMI. RECOLLIDA DE SIGNATURES DE LA ILP:
Perquè des de l’exclusió social i la pobresa no hi ha igualtat Es durà a terme a les diverses Meses ubicades per tot el
social, ni accés als drets i béns socials, no existeix la llibertat territori entre els mesos d’abril i juliol, tot i que es prolongar
individual i es retallen les llibertats col·lectives.
durant més mesos.
Perquè la RGC pretén empoderar les persones i potenciar A partir del dia 22 d’abril , al Passeig Pere III, 60-62, 3r pis,
l’autonomia personal, familiar, econòmica i social.
MANRESA; Plaça Lluís Companys, 3, baixos, VIC; Plaça
Perquè la RGC, de forma complementària a altres polítiques Viladomat, 24, baixos, BERGA (dimecres de 9 a 1 3 h i de 1 6
socials, educatives, d’ocupació, de protecció, de família, de a 1 9 h) ; s’instal·laran Meses de recollida de signatures, així com
salut, d’habitatge... ha de contribuir a la cohesió social .
als centres de treball.
S’han de recollir moltes més de les 50.000 signatures mínimes
QUÈ ÉS LA RGC:
exigides per a presentar la ILP, per a demostrar la voluntat i el
La RGC és un dret previst a l’article 24.3 de l’Estatut compromís de la ciutadania de lluitar contra l’exclusió
d’Autonomia de Catalunya: “les persones o famílies que es social i per a forçar un canvi de les polítiques de retallades de
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una Renda drets com a única eina de gestió pressupostària que desatenen
Garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims d’una les necessitats de les persones.
vida digna”.
Per a més informació

http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/
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Signants del Pacte de ciutat de Manresa (foto AjM)

Pacte de ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social
Totes les forces polítiques del Govern municipal (CiU, PSC, ERC i PP), a excepció de la CUP i PxC, així com
la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, la Federació Empresarial de la Catalunya
Central, CCOO i UGT, han signat un pacte de ciutat, de Manresa, per fomentar l'ocupació i la cohesió social.
El Pacte de Ciutat té l'objectiu d'establir línies de col·laboració i determinar les actuacions a realitzar per les
diferents parts amb la finalitat de reactivar l'activitat econòmica per generar ocupació i preservar els
nivells bàsics de protecció social . Aquestes actuacions queden recollides en un pla d'actuació en àmbits
com l'ocupació, la formació, el desenvolupament econòmic i l'emprenedoria, la integració i la cohesió social i
les infraestructures.

Moció al Ple de l'Ajuntament de Vic contra l'avantprojecte de llei per
a la reforma de l'Administració Local
La moció reclama al Govern de l’Estat
que no s’extralimiti en les seves
funcions i insta la Generalitat a
“defensar amb
fermesa”
les
competències que li atorga l’Estatut.
També demana, entre d’altres punts, la
retirada de l’avantprojecte. La moció

s’ha aprovat per unanimitat.

enllaç al vídeo de @EL9TV amb la intervenció d'en
Miquel Sánchez, del minut 35.33 al 38.48

http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_0_1 /1 4/671 9

Intervenció d'en Miquel Sánchez (@miquel_sanchez) - foto Adrià Costa

4
Núm. 4
dimarts, 7 de maig de 201 3

CCOO valorem positivament la proposta
de conciliació del TLC per resoldre el
conflicte de MAXION Wheels
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya valora
positivament els termes de la proposta de conciliació del Tribunal
Laboral de Catalunya (TLC) davant el conflicte generat pels 25
acomiadaments objectius que va fer efectius la direcció de
MAXION Wheels (antiga Hayes Lemmerz Manresa) a finals de
febrer, ja que suposa una millora de les condicions plantejades
inicialment i, a més a més, inclou un acord sobre el conveni
col·lectiu. Els treballadors i treballadores de MAXION Wheels han
ratificat per majoria la proposta, que també ha estat acceptada per
l’empresa.
Les persones afectades poden acollir-se a dues opcions, d’una
banda, una indemnització de 45 dies per any treballat, amb un
màxim de 42 mensualitats i un mínim garantit de 25.000 euros.
Per l’altra, una indemnització de 33 dies per any, amb un màxim
de 24 mensualitats, amb dret a reingrés preferent en cas que es
produeixin noves contractacions en un període de 3 anys, en cas
contrari se’ls abonaria la diferència fins als 45 dies per any.
L’altre aspecte destacat de la proposta és un acord sobre el conveni col·lectiu que incorporarà íntegrament el
contingut del Pacte de competitivitat signat el febrer de 2011 . També inclourà un compromís d’estabilitat en
l’ocupació fins al 31 de desembre de 201 4, en els mateixos termes que el document citat, així com la resta
d’acords que s’assoleixin en el marc del mateix, inclòs l’article 40 del conveni col·lectiu.

Signat el pla de reindustrialització de GE Power Controls
El passat 20 de març, es va signar el pla de
reindustrialització previst en el marc de
l’acord de GE Power Controls, de Sant
Vicenç de Castellet, per part del
Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat, l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, la direcció i el comitè de GE
Power Controls i la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya.
Aquest pla de reindustrialització es durà a
terme
mitjançant
una
empresa
especialitzada que s’encarregarà de buscar
una alternativa industrial per a les
instal·lacions que garanteixi, com a mínim,
un contracte indefinit per a 50 treballadors afectats per l’ERO i que l’activitat industrial tingui una viabilitat
mínima de 1 0 anys. GE Power Controls aportarà 250.000 € per al pla de reindustrialització.
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya valora positivament la signatura d’avui i considera que
aquest tipus de plans de reindustrialització s’haurien d’incorporar per la via normativa en els processos dels
expedients de regulació d’ocupació per garantir la continuïtat de l’activitat industrial als territoris afectats per
aquests expedients i potenciar la creació d’ocupació que permeti la reincorporació al mercat laboral dels
treballadors.
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Aturem els pressupostos antisocials.
Totes juntes podem
El passat 28 d'abril, va tenir lloc una gran manifestació
ciutadana contra les retallades i les privatitzacions a
Barcelona, convocada per tot un seguit de plataformes
unitàries sindicals i d’entitats de l’àmbit de l’educació, la
sanitat i la funció pública, també moviments socials i
assemblees de barri. Prop de 80.000 ciutadans exigien
combatre els pressupostos antisocials.
Glòria Fígols (@gfigols) i Àngel Benito (@abenito_ccoo)

Hi havia diferents convocatòries des del Marc unitari de la comunitat educativa; la Plataforma pel Dret a la
Salut; la Plataforma Sindical Unitària de la funció pública, amb columnes d'educació (passeig de Gràcia Aragó), de sanitat (Balmes - Gran Via), de funció pública (rambla de Catalunya - Diputació), universitats (plaça
de la Universitat) i el Fòrum Social del Baix Llobregat (Balmes – ronda de la Universitat ), la Plataforma Prou
Retallades i diversos col·lectius més, que van confluir a partir de les seves cites respectives en una gran
marxa que sortia des de la cantonada del passeig de Gràcia amb la ronda de Sant Pere i baixava fins al parc
de la Ciutadella, seu del Parlament.

Concentració davant la Clínica
de Vic per protestar contra les
retallades a la sanitat pública

Representants de CCOO Osona van fer dijous, 2 de
maig, una concentració silenciosa davant de l’empresa
de Pinsos Sant Antoni, on el passat 30 d'abril un
treballador va patir un accident laboral mortal.

Més de 300 persones s'han concentrat aquest
dijous, a la tarda, davant de la Clinica de Vic, amb
motiu de la visita del conseller de Salut de la
Generalitat, Boi Ruiz, i contra la nova retallada
pressupostària de 5,5 milions d'euros, que la
direcció ha posat al damunt de la taula, emparantse en els hipotètics pressupostos que la Generalitat
té previst aprovar per aquest any.

protesta davant l'Ajuntament de Vic (foto: Albert Alemany)

Les treballadores de l'empresa Externalia Object,
que s'encarreguen de la neteja de les escoles
municipals de la ciutat de Vic, faran vaga els dies 7 i
CCOO estudiarà presentar-se com acusació particular, 8 de maig, i concentracions de protesta davant
via demanda, contra les empreses on s’hagi produït un l'Ajuntament de la localitat els dies 7, 8, 9 i 1 0 a les
accident molt greu o mortal.
1 8 hores.
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Dimarts, 1 4 de maig, a les 1 8.30 hores, al Centre
Cultural el Casino de Manresa, presentació del llibre:
"Corresponals de les Migracions" .

Canal Taronja 25.04.201 3
Barra Lliure
"els sindicats i l'ú de maig"

Manual que aborda amb mirada complexa i "glocal" el
fet migratori, un recull de recursos pràctic i accessible
adreçat als i les periodistes d'avui i de demà, als i les
investigadores, en definitiva, a tota persona interessada
en retratar millor aquest fet global.
esdeveniment
https://www.facebook.com/events/1 502621 751 55653/

eines 2.0

www.facebook.com/ccoocatcentral
www.twitter.com/ccoocatcentral
www.youtube.com/ccoocatcentral

