http://www.ccoo.cat/vorientalmaresme

20
editorial
Preservar i consolidar el Sistema
Públic de Pensions. Ara o mai.
Hem esgotat fins a l’últim moment possible per arribar a un
acord en matèria de pensions. Altres temes, com la Negociació Col·lectiva, les polítiques d'ocupació, de protecció als desocupats, o de correcció d'aspectes nocius de la Reforma Laboral, que abarateixen o faciliten l'acomiadament, tenen un
marge més ampli de negociació. Però, en el cas de les pensions, el Govern es va posar ell solet la soga al coll anunciant
que, amb acord o sense acord, hauria reforma de les pensions el 28 de gener, dia en què aprovarien un projecte de llei
en el Consell de Ministres. I tothom sabem quina mena de
reforma era la prevista.
Al marge de l’explicació tècnica de l’acord, impensable fa uns
mesos, cal contextualitzar l’escenari on s’ha produït. Un escenari influenciat per tres elements fonamentals: la crisi, la pitjor
segurament de la història, que ha provocat la pressió dels
mercats obligant als governs a prendre mesures i retallades;
la Vaga General del 29S, on varem demostrar la nostra capacitat de mobilització i que el sindicalisme confederal no està
mort ni, molt menys, i, per altre banda, la feble quasi raquítica
salut política del PSOE.
Aquest condicionants han fet veure al govern la necessitat
d’acordar i no imposar la reforma de les pensions, i ens ha
permès al sindicat reduir els danys que la proposta inicial que
el Govern de Zapatero tenia.

L’estratègia de CCOO, vinculant Govern i CEOE a la negociació per obrir altres fronts i acotar-los, ha estat decisiva.
Que a la reforma de la Negociació Colectiva ja no es parli de
la ultra-activitat dels convenis col·lectius i no es qüestioni la
negociació sectorial, es un pas cabdal pels interessos dels
treballadors i les treballadores.
No estem davant la primera reforma de pensions. El Pacte de
Toledo i les successives reformes, fins a tres, han contribuït a
mantenir l'estabilitat, la suficiència i l'equitat del sistema públic
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de pensions de la Seguretat Social. El Govern havia fet saltar
pels aires el Pacto de Toledo, però els suports dels nacionalistes neoliberals al Congrés l’hi han permès treure el cap.
Ara era el moment de fer un pas important. El moment de restablir el consens i l'acord polític i social sobre el futur de les
pensions. No podíem permetre que aquest caigués en mans
només del Parlament i dels Pressupostos Generals de l’Estat.
Seria una irresponsabilitat històrica haver-nos quedat de
braços creuats esperant esdeveniments o convocant més mobilitzacions que no ens garantirien la rectificació d’un govern
suïcida i sense més rumb que el marcat per Brussel·les.
Aquest és un acord que, ampliant l'edat de jubilació als 67
anys, permet un tracte diferenciat per als treballadors amenaçats per la crisi, facilitant la seva jubilació anticipada. I per a
les dones que han perdut períodes de cotització per atendre
els fills. I per als joves que cada vegada tenen processos formatius més llargs i retarden la seva incorporació a l'ocupació.
I per a les professions amb condicions més penoses de treball
I per als qui es volen jubilar abans, o després, dels 67 anys.
Un acord dur, és cert. Però des de CCOO tenim clar que el
NO acord hagués estat molt pitjor.
Des de 1994, els informes del FMI i del BCE entre d’altres
organismes venen recomenant als Estats de la UE la progressiva eliminació dels sistemes públics de pensions convertint-los en mixtes, capital públic mínim, més capital privat fruit
de l’estalvi personal. Aquest és l’escenari en què CCOO ens
hem mogut des de llavors; però encara avui podem dir que el
sistema públic de pensions es mantindrà molts anys més, fruit
d’aquest acord.
Altra tema són els condicionants per arribar a la pensió al
100% i el període de càlcul. Evidentment, faran falta 3 anys i
mig més per jubilar-se als 65 anys amb el 100%; però es
manté la jubilació als 65. El problema no són els 3,5 anys més
necessaris; el problema és que sinó trenquem la dinàmica
d’atur i destrucció d’ocupació del nostre país ningú podrà jubilar-se en el futur, independentment del model.
Respecte al període de càlcul era evident que tard o d’hora
hauríem d’anar assimilant-nos al nostre entorn. Avançar, progressivament, cap els 25 anys té pros i contres.
Segurament, aquelles persones que tinguin carreres professionals molt llargues, que cada són dia menys, tindran un petit
retall en la seva pensió final, és cert. Però, per contra, aquelles que fruit de la crisi es vegin aturades uns anys abans dels
65 sortiran beneficiats, ja que no se’ls penalitzarà tant el fet
dels últims anys cotitzats. En definitiva una qüestió tècnica
que, com tot a la vida, afectarà a uns en positiu i a d’altres en
negatiu.
El més important per CCOO i, per això hem arribat a aquest
acord, és allunyar la inseguretat sobre el futur del sistema i
consolidar més pensions públiques estables i sense riscos de
sostenibilitat futura. Aquest ha de ser l’objectiu en aquesta
matèria d’un sindicat de classe com CCOO , no altre.
Ara ens toca seguir lluitant, tirar endavant la ILP contra la Reforma Laboral i continuar treballant per assolir acords que millorin les condicions sociolaborals dels treballadors i treballadores del nostre país.
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més ...

Concentració a l'OTG Granollers-Franqueses
i Acció informativa a Mataró

INDÚSTRIA
CCOO guanya les eleccions a AUTOLIV KLE
i se situa com a primera força sindical
CCOO revalida com a única força sindical a
Cooking Systems

CCOO del Vallès Oriental - Maresme i UGT del Vallès Oriental, en
el marc de la campanya de mobilització contra la reforma laboral, i
en defensa de l'Estat del benestar, van fer una concentració informativa el passat dia 15 de desembre a l'OTG Granollers - Franqueses.

CCOO ha tornat a treure els 5 representants del comitè d'empresa a Cooking Systems i repeteix d'aquesta manera els resultats de fa 4 anys.

CCOO guanya les eleccions sindicals a J.
Feliu de la Peña i se situa de nou com a primera força sindical
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a l'empresa J. Feliu de la Peña que fabrica equips
d'il·luminació i està situada a Canovelles.
CCOO ha tret 5 dels 9 representants del nou comitè
d'empresa; la UGT, 3; i la USOC, 1.
Aquest resultat és fruit de la bona tasca feta per
CCOO durant aquests quatre anys, anys molt complicats per al sector i per a l'empresa. CCOO recupera, així, la majoria del Comitè que sempre havia
tingut.

Tancament a VIRCOP
Els treballadors de VIRCOP (Vallgorguina)
s’han tancat dins les instal·lacions de la fàbrica des
d'aquest matí, i els membres del comitè d'empresa
s'han encadenat al despatx de direcció per reivindicar que els paguin les mensualitats que els deuen,
ja que fa 5 mesos que no cobren el sou.

ERO a VALEO Martorelles
El Comité d’Empresa de VALEO ha convocat tres
dies de vaga com a protesta per l’ERO presentat per
la direcció de l’empresa que afectaria a 67 treballadors/es. La intenció de l’empresa és deslocalitzar
part de la producció de Martorelles a Saragossa.

FSC
La Inspecció de Treball ha multat l'Ajuntament de Cabrils amb 2.000 euros per una
infracció
L'Ajuntament de Cabrils, arran d'una denúncia presentada per CCOO, va ser requerit per la Inspecció
de Treball
L'objecte d'aquest requeriment era l'actuació realitzada pels inspectors al Jutjat de Pau de Cabrils, arran de la denúncia presentada per CCOO del Vallès
Oriental - Maresme.
L'Ajuntament de Cabrils no havia sol•licitat, en
temps i forma, l'alta dels treballadors que havien
ingressat al seu servei o no l'havia transmès per
mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, estant
obligat o acollit a la utilització dels referits sistemes
de presentació.
Aquesta resolució de la Inspecció de Treball ve
a donar la raó a CCOO en un dels litigis que ha interposat en el conflicte que l'enfronta a l'equip
de govern de l'Ajuntament de Cabrils per l'externalització de la brigada d'obres i per conductes antisindicals.

L'acció va voler expressar la ferma voluntat de mantenir la campanya de mobilització, en defensa dels drets laborals i socials dels
treballadors i treballadores, davant la política de retallades del
Govern de l'Estat.
Per a Ovidi Huertas, Secretari General de la Unió, "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 CCOO no ens
instal•larem en la resignació".
També varem fer, el passat dia 16 de desembre, una acció informativa a l'estació de la RENFE de Mataró.
Segons Huertas,
"continuem fent sentir la
nostra veu participant
en les mobilitzacions a
les empreses, el 18, en
la manifestació a Barcelona en defensa del
benestar i la cohesió
social, i a partir del gener, en la campanya de
signatures per canviar
la reforma laboral".

Moren les nostres companyes Antonia García i
Teresa Buhigues.
Dimarts dia 7 de desembre va morir sobtadament la companya Antonia García Guillén, membre de la SS d'AUTOLIV Granollers, de
l'Executiva d'Indústria al territori i dels Consells de la Federació i de
la Unió.
Teresa Buigues, històrica dirigent de CCOO,
va morir el passat 20 de gener. Teresa Buigues va ser a
CCOO des de la
seva fundació i
era militant d'esquerres. Va passar pel PSUC i el
PCC i a hores
d'ara militava a
ERC. Actualment
era regidora
d'ERC a les Franqueses del Vallès.
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Assemblea de delegats i delegades a La Fga de l’Hospitalet
El passat 20 de gener, més de 5.000 persones van omplir el negociació col•lectiva, individualitzant les relacions laborals.
recinte de la Farga de l’Hospitalet per a celebrar una assemblea general de delegats i delegades de CCOO i UGT que va A més, va afirmar que la reforma laboral no ha creat ocupacomptar amb la presència dels
ció, si no que s’està substituint
màxims dirigents d’ambdós sinl’ocupació fixa per temporal. En
dicats a nivell català i espanyol
aquest sentit, Toxo considera
que s’han de reorientar les poL’assemblea va comptat amb la
lítiques actives d’ocupació ja
participació d’uns 500 delegats i
que el principal problema que
delegades del Vallès Oriental hi ha a Espanya i a Catalunya
Maresme.
actualment és l’atur.
Joan Carles Gallego també es
Ignacio Fernández Toxo, Secreva mostrar en desacord amb
tari General de CCOO, va del’orientació que el Govern ha
nunciar que les mesures que
donat des del primer moment a
està prenent el Govern darrerala reforma de les pensions,
ment estan orientades a donar
barrejant-la amb la crisi econòsatisfacció als mercats financers
mica i generant pressió per
i als especuladors i que són
arribar a un acord de manera
aquests els qui estan imposant
ràpida, quan, en cap cas entrales polítiques que es desenvolupen en aquest país. Toxo va
ria en vigor abans de gener del 2013.
acusar Zapatero de trair el seu programa electoral, allunyant- Pel que fa a les negociacions amb el govern de l’Estat, Toxo
se de la població, i va advertir que s’està suïcidant.
va mostrat la voluntat de CCOO d’arribar a un acord però va
recordar que hi ha uns límits: no als 67 anys com a edat de
Pel que fa a la reforma laboral, va recordar la posada en mar- jubilació obligatòria –mesura que considera injusta i innecexa de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per
sària- i no als 41 anys de cotització per a aconseguir la penCCOO i UGT per revertir la reforma laboral, i va denunciar
sió màxima.
que un dels objectius dels qui la defensen es acabar amb la

Trobada de balanç 2010 amb la premsa

Conferència de la SS de CCOO a
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

El Secretari General de CCOO del Vallès Oriental - Maresme, Ovidi Huertas,
va presentar l'infome balanç anual als mitjans de comunicació. El dia 21 ho
va fer a La Troca de Granollers davant dels mitjans del Vallès Oriental i el dia
23 davant la premsa del Maresme, a la Peixateria de Mataró.
Aspectes com el
context econòmic,
l'acció sindical territorial, la solidaritat i
la cooperació, l'acció
sindical en els centres de treball, l'afiliació i les eleccions
sindicals van ser els
eixos entorn dels
quals va girar la presentació de l'informe.

El passat 21 de desembre es va celebrar la
Conferencia de la Secció Sindical de l’Ajuntament de Mollet. En la mateixa es va presentar l’Informe Balanç per part del Secretari
General sortint, Enric Alonso, informe que va
ser aprovat per la unanimitat dels delegats i
delegades de la Conferència. La SS de
CCOO a Mollet es de les més importants i
antigues del territori.

Per Ovidi Huertas,
"davant les propostes de reforma de les pensions i la retirada dels ajuts de
426 euros als aturats per part del Govern socialista, no hem de descartar
que a primers d’any hi hagin noves mobilitzacions”.
En el transcurs de la trobada va fer una menció especial a les mobilitzacions
realitzades durant el 2010 i la preocupant taxa d'atur al territori que és de
més del 15% de la població activa.
Segons el Secretari General, "en els propers mesos podem patir una fractura
social deguda a les politiques antisocials del Govern".
A la trobada del Mataró va estar acompanyat per Jaume Roig, Coordinador
del Maresme de CCOO i de Núria Anglès, responsable d’Acció Territorial del
Sindicat.
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També es va aprovat el document de propostes sindicals pels propers anys.
Davant la decisió, ja anunciada, de l’Enric
Alonso de deixar el càrrec, es va presentar
una candidatura tant a la Secretaria General
com a la Comissió Executiva.
El nou Secretari General és Xavier Ros, que
va assumir el càrrec amb un primer objectiu
fonamental, tornar a guanyar les EESS a
l’Ajuntament.
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Tancament a l’oficina de l’INSS de Granollers
El passat dia 25 de gener, representants de CCOO del Vallès
Oriental -Maresme i UGT del Vallès Oriental és van tancar a
les oficines de la Seguretat Social de Granollers, com a protesta per les propostes del Govern estatal pel que fa a la reforma del sistema públic de pensions.
Per Ovidi Huertas, Secretari General de la Unió Intercomarcal
de CCOO, “Estem en un moment que cal dialogar, i nosaltres
volem, sense oblidar que la nostra proposta en matèria de
pensions és mantenir el 35 anys cotitzats per cobrar el cent
per cent de la pensió.
Tal com esta el mercat laboral i que la formació es prolonga
pels joves, es gairebé impossible arribar a cotitzar 41 anys
com pretén el govern Zapatero”
Coincidint amb la votació de l’informe del Pacte de Toledo en
el ple del Congrés -que ha tingut lloc aquest dimarts, 25 de
gener-, més de seixanta delegats i delegades d’ambdós sindicats han ocupat a les 12 h la seu de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social de Granollers.

Per Ovidi Huertas, “Si el govern escolta als sectors que estan
fent pressió per tancar el tema de la jubilació sense arribar a
un acord amb el agents socials, ens podem trobar en un marc
de conflicte social greu”.

CCOO Vallès Oriental - Maresme celebra el seu Consell Intercomarcal anual
El passat divendres, 10 de desembre, CCOO del Vallès Oriental va celebrar el seu Consell Intercomarcal anual a la sala
d'actes del Centre de Recursos Agraris, a la masia de Can
Ribas de les Franqueses del Vallès, amb l'assistència de més
d'una vuitantena de membres del Consell.

majors dificultats s’agreuja, els primers en rebre seran els
Ajuntaments “perquè la gent el primer que farà és recórrer als
serveis socials”. Per això,des de CCOO reclamem als Ajuntaments com el de Granollers o Mataró ( els principals del territori ) que “no callin” i que adoptin “una postura més
bel·ligerant” per reclamar una reforma del finançament local
que els permeti sortir de la situació “ de presoners” en la que
es troben.
Respecte a la recuperació econòmica de cara al 2011, des de
CCOO no tenim massa confiança, ja que les mesures presses pel govern van totes en la mateixa línia, acontentar als
mercats i carregar-se, definitivament, l’Estat del benestar
(transfons de tot plegat). Com a prova un botó: pràcticament
sis mesos de reforma laboral i l’ocupació, no només no ha
crescut, sinó que la poca que es crea és més precària i eventual que mai. L’informe fa una valoració molt complerta de la
Vaga General del 29S.

A la reunió es va presentar per la seva discussió i aprovació
l’informe balanç anual, un balanç que es recolza principalment
en dues facetes: la crisi econòmica i les mobilitzacions.
Una crisi econòmica “més profunda” del que s’ha dit i que els
seus efectes es poden agreujar al 2011, quan moltes de les
persones en atur deixin de rebre els subsidis explicava Ovidi
Huertas.
Els Ajuntaments, en primera instància, i les organitzacions
solidàries com ara Càritas o Creu Roja, seran les que hauran
de fer front a aquesta situació que de ben segur pot derivar en
una “fractura social”. El balanç sobre l’activitat del sindicat
durant el 2010 ens porta a parlar d’un any marcat per la crisi,
l’atur, la reforma laboral, les mesures de contenció i, també,
Podeu veure les fotos i el vídeo del Consell a:
per la convocatòria de la Vaga General del 29S. Huertas va
dir que des de CCOO lamentem les decisions preses pel Gohttp://www.ccoo.cat/vorientalmaresme/aspnet/galeria.aspx?
vern central de José Luís Rodríguez Zapatero, com ara la
contexto=vorientalmaresme
congelació de les pensions i l’eliminació del subsidi dels 426€,
que ha qualificat de “immorals i poc socialistes”.
http://www.youtube.com/ccoovormar?gl=ES&hl=es
L’informe adverteix que si la situació dels treballadors amb
Informació obrera
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Festes locals Vallès Oriental—Maresme per 2011
Vallès Oriental
Aiguafreda, 11 de novembre i 7 de desembre
Ametlla del Vallès, l’, 7 de març i 25 d’agost
Bigues i Riells
Bigues, 20 de gener i 29 de juny
Riells del Fai, 22 de gener i 5 d’agost
Caldes de Montbui, 10 d’octubre i 31 d’octubre
Campins, 6 de maig i 26 d’agost
Canovelles, 3 de juny i 25 de juliol
Cànoves i Samalús
Cànoves, 21 de gener i 3 de juny
Samalús, 19 d’agost i 30 de novembre
Cardedeu, 16 de maig i 16 d’agost
Castellcir, 17 de gener i 30 de novembre
Castellterçol, 21 de gener i 8 de març
Figaró-Montmany, 2 de maig i 1 de setembre
Fogars de Montclús, 29 d’abril i 12 d’agost
Franqueses del Vallès, les
Bellavista, 3 de juny i 1 de juliol
Corró d’Amunt, 3 de juny i 6 d’agost
Corró d’Avall, 3 de juny i 19 de setembre
Llerona, 3 de juny i 8 de setembre
Marata, 3 de juny i 30 de juliol
Garriga, la, 3 d’agost i 31 d’octubre
Granera, 17 de gener i 11 de novembre
Granollers, 3 de juny i 26 d’agost
Gualba, 21 de gener i 16 d’agost
Llagosta, la, 21 de març i 9 de setembre
Lliçà d’Amunt, 7 de gener i 9 de setembre
Lliçà de Vall, 2 de maig i 4 de juliol
Llinars del Vallès, 4 de març i 8 de setembre
Martorelles, 26 de juliol i 9 de setembre
Mollet del Vallès, 22 de gener i 22 d’agost
Montmeló, 30 de juny i 1 de juliol
Montornès del Vallès, 19 de setembre i 29 de novembre
Montseny, 29 d’agost i 7 de desembre
Parets del Vallès, 24 de gener i 25 de juliol
Roca del Vallès, la, 12 de setembre i 28 de novembre
Santa Agnès de Malanyanes, 21 de gener i 24 d’agost
Torreta, la, 2 de maig i 18 de juliol
Sant Antoni de Vilamajor, 17 de gener i 19 d’agost
Sant Celoni, 12 de setembre i 14 de novembre
Batllòria, la, 26 d’agost i 16 de desembre
Sant Esteve de Palautordera, 7 de gener i 1 d’agost

Sant Feliu de Codines, 17 de gener i 16 de setembre
Sant Fost de Campsentelles, 25 de juliol i 28 de setembre
Sant Pere de Vilamajor, 29 de juny i 31 d’octubre
Sant Quirze Safaja, 17 de gener i 16 de juny
Santa Eulàlia de Ronçana, 29 de juliol i 10 de desembre
Santa Maria de Martorelles, 22 de juliol i 8 de setembre
Santa Maria de Palautordera, 24 de gener i 10 d’octubre
Tagamanent, 7 de gener i 7 de desembre
Vallgorguina, 24 de setembre i 30 de novembre
Vallromanes, 24 de gener i 29 de setembre
Vilalba Sasserra, 21 de gener i 12 d’agost
Vilanova del Vallès, 19 d’agost i 22 d’agost

Maresme
Alella, 7 de gener i 1 d’agost
Arenys de Mar, 11 de juliol i 16 d’agost
Arenys de Munt, 2 de maig i 11 de novembre
Argentona, 4 d’agost i 31 d’octubre
Cabrera de Mar, 1 d’agost i 2 d’agost
Cabrils, 3 de maig i 18 d’agost
Caldes d’Estrac, 8 de setembre i 13 de desembre
Calella, 16 de juny i 23 de setembre
Canet de Mar, 29 de juny i 8 de setembre
Dosrius, 2 de setembre i 5 de desembre
Malgrat de Mar, 16 d’agost i 7 de desembre
Masnou, el, 29 de juny i 31 d’octubre
Mataró, 26 de juliol i 27 de juliol
Montgat, 27 de juny i 31 d’octubre
Òrrius, 7 de gener i 30 de novembre
Palafolls, 25 d’agost i 8 de setembre
Pineda de Mar, 26 d’agost i 29 d’agost
Premià de Dalt, 7 de gener i 29 de juny
Premià de Mar, 16 de maig i 9 de juliol
Sant Andreu de Llavaneres, 18 de juliol i 30 de novembre
Sant Cebrià de Vallalta, 16 de setembre i 30 de setembre
Sant Iscle de Vallalta, 18 de març i 5 de setembre
Sant Pol de Mar, 25 de gener i 25 de juliol
Sant Vicenç de Montalt, 22 de gener i 31 d’octubre
Santa Susanna, 11 d’agost i 12 d’agost
Teià, 23 de setembre i 11 de novembre
Tiana, 16 de setembre i 31 d’octubre
Tordera, 11 de maig i 24 d’agost
Vilassar de Dalt, 29 d’abril i 25 d’agost
Vilassar de Mar, 27 de juny i 31 d’octubre

Nous horaris d’assessorament
sindical mancomunat.

CCOO Vallès Oriental - Maresme ja hi som a
les xarxes socials

Amb la finalitat d’optimitzar els recursos i donar un millor servei als usuaris que venen als nostres locals per assessorarse, s’han reordenat els dies de servei, quedant-ne de la següent forma.

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 notícia relacionada
amb el nostre intercomarcal. També podeu interactuar amb
el sindicat afegint les vostres opinions.

Granollers: dimarts a divendres pel mati de 9 a 13h, tardes
de dilluns a dimecres de 16 a 19:30h.

http://www.facebook.com/ccoovormar

Mataró: dilluns i dimecres al mati, de 9 a 13h, tardes dimarts
i dijous de 16 a 19:30h.

http://twitter.com/ccoovormar

Mollet: totes les tardes de dilluns a dijous de 16 a 19:30h.
Pineda: totes les tardes de dilluns a dijous de 16 a 19:30h.

Recordeu que, a més, podeu trobar totes les imatges dels
nostres actes a la pestanya Galeria de la nostra web.
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