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Novembre 2010

editorial
LA MOBILITZACIÓ CONTINUA
Per a CCOO, el missatge de la vaga
general del 29-S ha de quedar ben
clar: cal seguir pressionant perquè els
objectius que perseguíem amb la seva convocatòria puguin obrir-se pas.
Cal fer reversible la reforma laboral;
cal acabar amb la congelació de les
pensions al 2011 i recuperar salari i
l’acord amb els empleats públic;oposar-se al retard en l’edat de
jubilació fins als 67 anys i protegir a
les persones en la desocupació, impulsant la Renda Activa d’inserció. El
conflicte segueix obert i la mobilització continua.
Des de CCOO tenim alternatives sindicals per recuperar drets i defensar
l’estat social. Hi ha una altra política
per sortir de la crisi i no ens instal·larem en la resignació.
Per aquest motiu, després de la vaga
del 29 de setembre els treballadors i
treballadores ens hem de continuar
mobilitzant per:
Tirar enrere la reforma laboral.
Garantir la protecció econòmica i social de les persones en
situació d’atur.
Enfortir el paper de la negociació col·lectiva en el marc de les
relacions laborals i actuar contra el bloqueig dels convenis.
Recuperar el poder adquisitiu
perdut pels treballadors i les
treballadores de la funció pública.
Impedir la congelació de les
pensions per a l’any 2011.
Impulsar una política econòmica activa que generi ocupació.
Reforçar el sistema públic de
pensions i rebutjar l’ampliació
de l’edat de jubilació ﬁns als 67
anys.
Aconseguir una política ﬁscal
més justa i progressiva en la
què pagui més qui més en té.
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més ...

25 de noviembre Día Internacional contra la
violència vers les dones

Destacats eleccions sindicals
FECOHT
El Corte Inglés: CCOO hem crescut a les eleccions
del Corte Inglés de Montornès del Vallès aconseguint 7 membres del Comitè d’Empresa.
COEMCO (Rest. en concessió): A les cuines de
l’Hospital de Granollers aclaparadora victòria 5-0 per
part de CCOO.
Magnetti Marelli ( comerç): Empresa blanca on mai
s’havien fet eleccions i hem tret un delegat per
CCOO.

AGROALIMENTARIA
KRAFT Granollers ( LU ): CCOO guanya les EESS
per majoria absoluta amb 5 delegats dels nou del
Comitè.
BIMBO: CCOO recupera la majoria absoluta al Comitè d’Empresa que havia perdut fa quatre anys,
aconseguint 6 dels 9 membres del Comitè.

INDÚSTRIA
BOSCH: CCOO retalla diferències amb UGT que
perd la majoria absoluta. Abans teníem una diferència de quatre delegats, ara només és de dos.

COMFIA
Caixa Laietana: CCOO recupera la majoria al grup
d’empreses de Caixa Laietana traient 21 delegats,
UGT 18 i un independent.

La Unió Intercomarcal va commemorar el passat dijous 25 de
novembre el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Es va realitzar una assemblea de delegades on es va parlar de la
violència de gènere a l'empresa i el protocol d'actuació. Van intervenir: Lidia Sandalines, Secretaria de la Dona CCOO Catalunya,
Miriam Sampere.
Secretaria de Polítiques
d'Igualtat
CCOO Vallès Oriental - Maresme i
Bartolomé Gómez,
Responsable de
Salut Laboral i
Medi Ambient de
CCOO Vallès Oriental - Maresme
Durant
l’assemblea es va
passar un documental per al debat on es va poder establir un diàleg i posar en
comú els punts de vista sobre la situació. L'objectiu de la commemoració és posar en relleu que la violència de gènere no només
afecta les dones que es veuen immerses en aquestes situacions,
sinó a tothom, perquè l'agressió contra una dona és un atac contra tota la societat.
Posteriorment a les 13.00h es va fer una concentració a La Porxada, amb la lectura del manifest conjunt de CCOO i UGT.
CCOO de Catalunya, davant un nou 25 de novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, denuncia i
condemna les diverses formes de violència exercides contra les
dones —que en l’àmbit laboral es manifesten per mitjà de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe—, tot reiterant el
seu compromís amb l’eliminació i l’erradicació d’aquest mal social.
Des de CCOO condemnem, alhora, la violència exercida a qualsevol lloc del món, tolerada o justificada per conflictes armats, i
els integrismes culturals o religiosos, i insta les autoritats i els organismes polítics a combatre-la actuant contra la feminització de
la pobresa i el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.
Una violència malauradament encara present en
les nostres societats i que ens
obliga a esmerçar
-hi tots els esforços, tots els recursos i totes les
voluntats per assolir-ne
l’erradicació.

FSC
La Secció Sindical de CCOO a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ha denunciat l'incompliment continu
durant 10 anys de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals per part del Consistori. CCOO ha demanat la intervenció de la Inspecció de Treball per
certificar aquests incompliments.

ALTRES:
El nostre company José Cachinero, ex-secretari general de la Unió, ha estat nomenat nou Secretari
d’Acció Sindical i Política Sectorial de la CONC a la
nova remodelació de l’Executiva de Comissions
Obreres de Catalunya.

La constatació quotidiana del fenomen de la violència contra les
dones resulta d’una magnitud insostenible i, per tant, es necessiten més esforços dels diferents àmbits de responsabilitat institucional, jurídica i social.
És imprescindible un canvi en els valors i les pautes introduint un
nou escenari social basat en el respecte dels drets i les llibertats
fonamentals i d’igualtat entre homes i dones.
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Conflicte a La Roca del Vallès, davant la possibilitat de ser municipi turístic
L’ajuntament de La Roca del Vallès ja ha tramitat la petició
per rebre la consideració de municipi turístic. Aquest fet provocaria que els establiments comercials poguessin obrir els
festius, fet que interessa especialment a la direcció de La
Roca Village.

De moment s’ha procedit a una recollida de signatures, i ja
són més de 300, les adhesions que s’han aconseguit en contra d’aquesta mesura en aquest moment, tot i que encara se
n’estan recollint.
El passat dimarts dia 30 de
novembre, es va fer a la
sala d’actes del local de
Granollers, una roda de
premsa, en la que van intervenir: Lliliana Baigorria,
Secretaria General d ela
FECOTH, José Morillas,
Secretari d’Acció Sindical
de CCOO Vallès OrientalMaresme i Ovidi Huertas,
Secretari General de
CCOO Vallès OrientalMaresme.

Però les primeres reticències laborals ja han començat a aparèixer. Els
treballadors i treballadores de l’emblemàtic centre
comercial es mostren en
desacord, per la possibilitat de tenir que treballar
els diumenges, i dubten
que l’obertura de més
festius signifiqui un augment en les contractacions.
Des de la Unió Intercomarcal CCOO Vallès Oriental—Maresme, i a petició dels propis treballadors, ja s’han fet, durant el mes de novembre un parell d’assemblees informatives al conjunt dels
treballadors, a part de reunions amb la direcció del centre i
amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per estudiar possibles compensacions.

Jornades informatives als treballadors de
Pineda de Mar
CCOO i l’Ajuntament de Pineda de Mar col·laboren en una
jornada informativa sobre la "Targeta professional de la
Construcció'', i una altre sobre l’acreditació de competències professionals del sector sociosanitari i d'atenció a les
persones.
Comissions Obreres conjuntament amb la Regidoria de
Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Pineda de
Mar, dins la línia de treball de suport a les empreses i als
treballadors, ha organitzat un seguit d'actuacions per reforçar el reconeixement de l'experiència professional i la millora de les competències professionals en el sector de la
construcció i el sociosanitari.
Les jornades van tenir
lloc durant el mes de novembre al centre INNOVA de Pineda de Mar, i
van participar-hi les federacions de Construcció i
Fusta, i Sanitat.
Cal destacar l’alta participació de públic a les jornades. Actuacions com
aquestes permeten visualitzar al sindicat com
una eina útil per al conjunt de treballadors i treballadores.

En el transcurs d’aquesta,
es va poder explicar com
han anat evolucionant els
temes, i s’ha pogut exposar el posicionament de CCOO en el
conflicte. En tot cas, CCOO defensarà sempre els interessos dels treballadors, i en cas que la Generalitat autoritzés la
consideració de La Roca com a municipi turístic, avaluarà els
mecanismes legals i sindicals per fer-hi front.

Vaga a Valenri
Les treballadores i els treballadors de la fàbrica que Valenri té
a Mataró van convocar vaga els passats dies: 11, 12, 17, 18,
19, 24, 25 i 26 de novembre, durant tota la jornada laboral i en
tots els torns de treball.
La convocatòria va afectar a la totalitat de la plantilla, i la conseqüència de la comunicació de l'empresa de les mesures
laborals que vol aplicar (un ERO que afecta 22 treballadors), i
la manca de voluntat per negociar aquests acomiadament per
part de l'empresa.

CONVOCATÒRIA CONSELL INTERCOMARCAL
El proper divendres 10 de desembre, a les 10h, es reunirà el
Consell Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental -Maresme.
El Consell Intercomarcal és el màxim òrgan entre congressos
i on es discuteixen i s’estableixen les línees d’actuació del
sindicat.
El Consell està format per 150 membres, la Comissió Executiva (35), altres companys i companyes escollits pels rams en
funció de la seva afiliació (100), i una quota lliure que decideix
la CE (15).
En aquest marc el Secretari General de la Unió Intercomarcal
Vallès Oriental –Maresme, presentarà l’Informe General/
Balanç del 2010, i la secretaria d’Organització i Recursos presentarà els pressupostos pel 2011 i el tancament econòmic de
l’any 2009.
La reunió es farà a la sala d’actes del Centre de recursos
agraris de Les Franqueses del Vallès.
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Assemblea sobre pensions i properes mobilitzacions
El divendres 12 de novembre, va tenir lloc una assemblea general de delegats i delegades de CCOO sobre pensions i mobilitzacions.
L’objectiu de l’assemblea va ser doble. Per un costat discutir
col·lectivament les propostes de CCOO respecte a la reforma
de les pensions i el futur del sistema de Seguretat Social,
etc. I també explicar als delegats i delegades el calendari de
mobilitzacions futures.

Durant l'assemblea també es van marcar les línies a seguir i
què farà CCOO per continuar la lluita per rectificar la reforma
laboral, mobilitzacions que han de donar continuïtat a la vaga
general.
L'assemblea es va celebrar al teatre Can Palots de Canovelles
i va comptat amb la participació de gairebé cinc-cents delegats
i delegades de tots els rams de la Unió Intercomarcal.

L'acte es va iniciar amb un minut de silenci en record de Marcelino Camacho i de Simón Rosado, que recentment ens van
deixar.
Des de la Unió Intercomarcal vam valorar necessari fer aquesta assemblea per debatre sobre el futur de les pensions i el
sistema públic de Seguretat Social, les reformes que es volen
impulsar pel govern a la Comissió del Pacte de Toledo i, sobretot, explicar de primera mà les propostes de CCOO.
A l'assemblea hi van participar Cristina Faciaben, Secretària
de Socioeconomia de la CONC; Carles Bravo, Secretari de
Seguretat Social i Previsió Social confederal i Ovidi Huertas,
Secretari General de la Unió Intercomarcal.
Carlos Bravo, va fer una extensa presentació de l’estat de la
Seguretat Social, un repàs de com s’ha anat construint el Pacte de Toledo i sobre tot les nostres propostes.

CCOO Vallès Oriental - Maresme ja hi som a
les xarxes socials
CCOO Vallès Oriental-Maresme, ja té perfil propi al twitter i
al facebook. Podeu trobar-nos com a : ccoovormar, i tenir
de forma molt més ràpida i fàcil qualsevol noticia relacionada
amb el nostre intercomarcal. També podeu interactuar amb
el sindicat afegint les vostres opinions.

http:\\www.facebook.com/ccoovormar

http:\\twitter.com/ccoovormar

Ja a la venda !!!
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