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Un 1r de maig més reivindicatiu que mai.
L'1 de maig ja és aquí de nou. Els treballadors i treballadores celebrem el
nostre dia. Un dia de festa, de celebració i de reivindicació. Un dia per
sentir-nos units i orgullosos del paper
dels treballadors i les treballadores en
la construcció d'un món més lliure,
més just, en igualtat i en pau.
Han passat 125 anys des d'aquell 1 de
maig de 1886 en què Chicago es va
declarar en vaga i va ser brutalment
aixafat, donant origen a la commemoració internacional del 1r de maig, generalitzant la lluita
per les 8 hores
aprovada després
pel Congrés Internacional Socialista
de París al 1889.
Ja són 121 anys
celebrant el 1r de
maig a Espanya,
anys de reivindicació, de lluita, de
protesta, amb llibertat i sense llibertat, en la legalitat o
en la clandestinitat,
en definitiva 121
d’uns primes de maig al carrer, lluitant
pels nostres drets com a treballadors i
treballadores i com a ciutadans i ciutadanes.
Dèiem l’any passat que a CCOO creiem que s’havia d’avançar cap a un
govern econòmic, polític i social
comú que prioritzes la creació d’ocupació, la inversió en R+D+i , la formació i qualificació dels treballadors i
les treballadores en la perspectiva
d’un nou model productiu i que preservi els sistemes públics de protecció
social. La direcció que des de les hores ha pres el govern tant el de l’Estat
com el de la Generalitat van totalment
en la línia contrària.
A CCOO entenem que aquest 1 de
maig ha de ser més reivindicatiu que
mai. Les polítiques neoliberals de retalls que ens estan aplicant d'una manera salvatge fan que els treballadors i
treballadores tinguem l'obligació de
rebel·lar-nos per defensar el que és
just, els nostres drets com a ciuta-

dans. La protecció social, l'Estat del
benestar no és un luxe ni tampoc és
una almoina. És un dret de la societat
que ens volen prendre perquè només
puguin gaudir-ne d’ell aquells que s'ho
poden pagar, els rics.
Per això aquest 1 de maig els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, els
treballadors i treballadores, la classe
obrera, estem en lluita. Una lluita que
CCOO des del 29S ha de ser permanent fins que es corregeixi el rumb per
sortir de la crisi, fins que es canviïn les
polítiques tan injustes
socialment que s'estan
aplicant.
Una lluita en la que
CCOO renovem cada
any el compromís amb
els treballadors i les treballadores organitzantlos en la defensa del
treball decent i la qualitat de vida. Lluita i compromís especialment
importants, quan el conjunt del planeta afronta
el repte d'una economia
sostenible, un treball
estable, segur i amb drets, i una vida
digna, enfront dels interessos de mercaders i especuladors financers que
campen lliurement desestabilitzant
països i prolongant deliberadament
una crisi sense precedents.
4.500.000 aturats i aturades esperen
respostes i compromisos que ni passen, ni poden passar, per un major
deteriorament de les ja precàries condicions de vida i treball. Les factures
de la crisi no sempre les hem d’acabar
pagant els mateixos en forma d'atur i
desprotecció social.
Per això aquest 1 de maig torna a ser
important per a CCOO, per a tots els
que creiem que els valors del treball
són essencials i que la dignitat i la
igualtat en l'ocupació són essencials
per a la vida en llibertat i la convivència democràtica. CCOO cridem a tothom a sortir al carrer el proper 1r de
maig. Rebel·lem-nos!!!

Visca el 1r de maig !!!
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Les retallades de la vergonya

Catalunya té un PIB per càpita que representa el 117% de la mitjana de la UE-15, mentre
que la despesa pública sanitària és només el
79,7% de la mitjana. No és cert que no hi
hagi recursos; el que passa és que els ingressos a l’Estat són dels més baixos de la
UE. Espanya té els ingressos més baixos de
la UE-15, després d’Irlanda i Portugal, amb
un elevat frau fiscal i una càrrega impositiva
regressiva que depèn excessivament de les
rendes del treball. En altres països les rendes del capital i les de les capes més acomodades contribueixen molt més al fisc.
I a tot això, i amb l’excusa de la crisi, es parla
de reduir plantilles, ja per si mateixes prou
infradimensionades. Això significarà un clar
deteriorament de les condicions assistencials, amb el consegüent augment de les llistes
d’espera i un empitjorament de la qualitat de
l’atenció prestada als usuaris. A més, els
gestors han començat a anunciar la reducció
de les inversions, no només en la construcció
dels necessaris equipaments sanitaris nous,
sinó, també, en el manteniment d’iructures i maquinària, i en la renovació tecnològica. Cal afegir-hi el tancament de plantes
d’hospitalització, sales d’operacions i consultes externes, fet que comportarà la degradació de l’assistència sanitària pública.
No és veritat que al darrere de tot això no hi
hagi ideologia, que tot és responsabilitat del
“senyor dèficit”. Hi ha molta ideologia, més
de la que ens pensem i ens podem arribar a
imaginar. La recepta és la col·laboració públic-privat, ens diuen, la solució màgica als
problemes de finançament del sistema. L’experiència ens demostra que aquesta
col·laboració incrementa els costos sanitaris
i, tots ho sabem, el que es fa és desviar recursos públics als comptes de beneficis del
sector privat. Això és ideologia, de dretes és
clar: la sanitat com a negoci.
Es parla molt de despesa i poc o gens d’ingressos. Cal que els treballadors i treballadores de la sanitat i els ciutadans i ciutadanes
en general entenguin que és necessari i imprescindible actuar sobre els ingressos: cal
que s’endeguin polítiques fiscals més progressives, que pagui més qui més en té i que
es lluiti contra el frau fiscal. Ara toca defensar
la sanitat pública, dret bàsic de ciutadania, i
lluitar contra les retallades. El sindicat també
està immers en aquesta batalla i insta tota la
ciutadania a la mobilització.
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Manifestació del treballadors de Derbi a Granollers

Destacats eleccions sindicals
FECOHT
DECATHLON Mataró: CCOO manté les 4 membres
del Comitè d’empresa.

INDÚSTRIA
STEN: CCOO obté els 9 membres del Comitè d’empresa que perd l’UGT.
LINDE & WIEMMANN: CCOO és manté com a única força sindical amb els 9 delegats triats.
CTT STRONGHOLD: CCOO es manté com a única
força sindical amb els 9 delegats escollits.

Els treballadors i les treballadores de Nacional Motor - Derbi continuen amb les mobilitzacions contra la decisió de Piaggio de traslladar la producció que ara es fa a Martorelles a les plantes italianes del grup.
El passat dimarts, 12 d’abril, es van manifestar a Granollers per
reivindicar la continuïtat de l’activitat productiva i dels llocs de treball de la factoria vallesanes del grup.
Es varen concentrar a la plaça de la Corona, des d’on han sortit
pel carrer d’Anselm Clavé fins al carrer de Sant Roc per arribar a
la plaça de la Porxada, on han fet una assemblea per exposar les
seves reivindicacions i la seva oposició al tancament de les plantes catalanes
de Derbi.
Durant aquest
mes de maig
vinent continuaran les mobilitzacions per a
seguir reclamant la viabilitat de la planta.

FITEQA
VELCRO EUROPE: CCOO passa a ser el primer
sindicat amb 5 membres dels 9 del Comitè d’empresa.
MAPA SPONTEX: CCOO obté la majoria del Comitè
pujant de 2 a 5 membres.
PAUL HARTMANN: CCOO obté els 9 membres escollits, mantenint-se com la única força sindical a
l’empresa.
IND. QUIMICAS DEL VALLÈS: CCOO passa de 1 a
4 membres del Comitè, assolint la majoria.
REPSOL BUTANO: CCOO es queda com a única
força amb els 3 delegats escollits.

SANITAT
SISTEMAS RESIDENCIALES, Arenys de Mar:
CCOO ha tornat a obtenir la totalitat de la representació en les eleccions sindicals traient els 9 membres del Comitè d’empresa.

Assemblea Sector Químic de FITEQA
El passat dia 7 d’abril el
Sindicat Intercomarcal
de FITEQA va cel·lebrar
una assemblea de delegats i delegades del Sector Químic. L’objectiu de l’assemblea fou
analitzar la situació del Conveni General de Químiques així com
un repàs als assumptes més destacats de l’actualitat Sindical.
L’Assemblea es va celebrar a Les Franqueses del Vallès, al centre de Recursos Agraris. Hi varen intervenir Jorge Moraleda de la
FITEQA de Catalunya, J.A. Molano Secretari d’Acció Sindical,
Carlos Maiz, Secretari d’Organització i Paco Agüera, Secretari
General.

AGROALIMENTARIA
APC EUROPE: CCOO manté els 5 membres del
Comitè d’empresa i es consolida com l'única força
sindical.

Breus
Convocatòria Comissió Executiva Unió: s’ha convocat la CEVOM pel proper dia 6 de maig a les 10:30h,
amb el següent ordre del dia:
·
·
·
·

Tancament econòmic 2010
Eleccions sindicals: intervindrà Xesús González
Reforma negociació col·lectiva: intervindrà Juanma Tapia.
Informacions vàries: III Escola de primavera Simón Rosado, assemblea 13 de maig i manifestació 14 de maig

La plantilla de FICOSA (Mollet) ratifica el principi
d'acord assolit
Els treballadors i les treballadores de FICO-MIRRORS, del grup
FICOSA, van ratificar el passat dia 5 d’abril, amb una amplíssima
majoria, el principi d'acord al qual van arribar el Comitè d'empresa
i la direcció, el dijous, 31 de març, després que s'acabés de concretar l'apartat referent a les prejubilacions, de les quals finalment
se'n beneficiaran onze persones.
En aquesta matèria l'acord estableix que les persones que en data de 31.12.11 tinguin més de 60 anys, podran prejubilar-se amb
una garantia salarial del 90%, fins a l'edat de 65 anys. Als treballadors que en data de 31.12.12 tinguin més de 58 anys, se'ls ofereix una garantia salarial del 85% fins als 64 anys, i als que en
data de 31.12.12 tinguin més de 56 anys, se'ls ofereix una garantia salarial del 80% també fins als 64 anys.
CCOO valora positivament aquest acord, ja que ha permès aconseguir les millors condicions per al centenar de treballadors i treballadores de la factoria vallesana.
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CCOO VALLÈS ORIENTAL- MARESME impulsa la campanya de recollida de
signatures per a la ILP “FEINA ESTABLE I AMB DRETS”
Amb aquesta iniciativa legislativa popular, que va en contra
de la reforma laboral, es vol afavorir l'ocupació estable i amb
drets, especialment dels joves, de les dones i de les persones aturades de llarga durada.

precarietat laboral, per a
la creació d’ocupació
estable, de qualitat i
amb drets, i evitar el frau
a la contractació, evitant
CCOO Vallès Oriental-Maresme segueix amb la campanya la temporalitat injustificade recollida de signatures
da a les empreses.
instal·lant taules perquè els
ciutadans i ciutadanes puguin
La campanya també
signar la ILP.
busca que, en cas d'acomiadament improceAmb aquesta ILP, que es
dent, el treballador o treballadora pugui triar entre la indemdesenvolupa simultàniament
nització o la reincorporació al seu lloc de treball.
a tot l’Estat espanyol, CCOO
volem contribuir a que la reLa campanya s’ha desenvolupat en diferents poblacions del
forma laboral torni a les Corts
nostre territori, com per exemple: els mercats de Mataró,
d’on mai hauria d’haver sortit,
Granollers, Pineda i Mollet, als hospitals Calella i de Mataró
i es modifiqui en la línia que
i la superfície comercial Alcampo de Mataró Park.
diu la ILP..
La recollida de signatures també es durà a terme als centres
Entre els aspectes que destade treball, amb la idea de que tothom tingui l’oportunitat de
quen de la iniciativa legislatisignar.
va trobem la lluita contra la

14 de maig, manifestació PROU RETALLADES
El Govern de la Generalitat i altres administracions han començat una campanya de retallades dels serveis públics,
amb la intenció de degradar el seu funcionament i així justificar-ne la privatització.
La Generalitat està portant a terme un seguit de mesures de
reducció de les plantilles que comportarà un considerable
nombre d’acomiadaments. De moment, això està afectant el
personal interí, tant laboral com funcionari, en l'extinció de
contractes o nomenaments o en la no-renovació. No cobrir
les places vacants o les baixes també està tenint efectes
desastrosos en les borses de treball. El següent pas, l’acomiadament de personal fix, ja ha començat a les empreses
públiques de la Generalitat i s’estendrà aviat a la resta de la
Generalitat. Només cal llegir les declaracions irresponsables
i mancades del més mínim rigor de diversos membres del
Govern.
Aquesta escalada de desprestigi i de retrocés de drets laborals i de ciutadania es pretén justificar pels problemes pressupostaris, però té com a únic objectiu, declarat públicament,
desviar cabals públics a mans privades.
La situació de les hisendes locals,
la manca de noves fonts de finançament sense recórrer a l’apujada
d’impostos i la nul·la col·laboració
dels governs central i de la Generalitat, fan témer que acabin sent
els treballadors i les treballadores
i, en definitiva, el servei públic els
que paguin la “seva” crisi.
En aquesta reivindicació per defensar els serveis públics, CCOO
convida a participar en la manifestació unitària, oberta a tota la ciutadania, per al dissabte 14 de maig al matí a la Plaça de Catalunya de Barcelona.
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Acte UEI sobre Negociació Col·lectiva
El passat divendres 8 d'abril, al matí, va haver un debat organitzat per la UEI sobre la reforma de la Negociació Col·lectiva.
L’acte va tenir lloc dins del marc de “Les tertúlies de la UEI” i
es va fer als locals de la UEI a Granollers.
En aquest debat COO vam participar amb la presència de
Juan Manuel Tapia, Secretari de Negociació Col·lectiva de la
CONC.
En el transcurs de l'acte es va poder debatre, entre tots, sobre
els eixos fonamentals que haurien de discutir-se a la reforma.
Com sabem, el passat dia 2 de febrer es va subscriure entre
les confederacions sindicals i més representatives a nivell estatal un acord sobre els criteris bàsics de la reforma de la negociació col·lectiva.
Per això tant la UEI i com CCOO veiem molt interessant poder
fer arribar a l’empresariat i als sindicalistes els punt de vista
de les dues organitzacions.
Aspectes com la flexibilitat interna de les empreses, les regles
per la legitimar la negociació, la desencentralització de la negociació col·lectiva o la ultractivitat van centrar els eixos del
debat.
En l'acte hi van assistir un nombrós
grup de sindicalistes,
superant la seixantena de participants.
A part de J.M. Tàpia
també hi va participar
Javier Ibars, Director
de Relacions laborals
de Foment del Treball, i Miguel Orellana, Cap del Departament Laboral de JDA que va fer el paper
de moderador.

CCOO Vallès Oriental - Maresme ja hi som
a les xarxes socials
http:\\www.facebook.com/ccoovormar

http:\\twitter.com/ccoovormar
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