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Carta oberta als nous governs locals
Ovidi Huertas Secretari general de CCOO al Vallès Oriental - Maresme
Abans de res vull felicitar-los per la
seva elecció i desitjar-los molta sort en
aquests propers quatre anys, anys que
es presenten molt complicats per a
tots, principalment, per a l’administració local, la més propera al ciutadà.
Els sindicats hem estat i som institucions que defensem tots els treballadors
i som representants del seu conjunt.
Actuem des de l’empresa i des de la
societat, en la reivindicació dels drets
socials, l’Estat del benestar i els serveis públics. Els poders públics, com
autoritats responsables dels serveis
públics, i les politiques són els nostres
interlocutors en aquesta dimensió.
Per aquest motiu, CCOO, com a primer sindicat i agent socioeconòmic, els
demanem que les seves politiques no
estiguin supeditades a les polítiques
del seus partits de torn, que pensin en
clau municipal, aixecant la veu contra
totes les retallades socials que volen
desmantellar el minso Estat del benestar aconseguit després d’anys de lluites, provinguin de la Generalitat o del
Govern de l'Estat. La vida de les persones dels nostres pobles i ciutats es
veu afectada tant pel tancament i/o
retallades de serveis com per una reforma laboral que només ha creat més
atur.
El tancament d’empreses i la destrucció contínua de llocs de treball són un
càncer que entre tots hem d’aturar. Per
això CCOO els demanem
bel·ligerància davant els tancaments,
contra l’especulació, contra la banca
que asfixia la petita i mitjana empresa
(són el 98%). Els demanem que es
posin al costat dels treballadors i treballadores, que lluitin i no es rendeixen
davant un tancament injust o una deslocalització.
CCOO volem un model de pobles i
ciutats on homes i dones puguin portar
a terme els seus projectes, amb auto-

nomia i en plenes condicions d’igualtat;
uns pobles i ciutats sense pobresa ni
exclusions, que reconeguin drets i benestar per a tothom i que facin front a
les causes i als efectes provocats per
la greu crisi econòmica, amb austeritat,
si cal, però prioritzant el manteniment i
la potenciació dels serveis públics i
l’atenció a les persones. L’atur colpeja
moltes famílies. Ha de ser una prioritat
bastir solucions, també des del món
local, sobretot des del món local, a
aquesta greu situació.
Les polítiques socials són essencials
en aquesta conjuntura. Els ajuntaments han de treballar per ser al costat
de les persones més vulnerables, dels
aturats i aturades dels seus municipis,
dels que no tenen cap prestació o dels
que perden el seu habitatge pel desnonament dels bancs.
CCOO volem uns municipis més ecològics, amb un model econòmic i urbà
sostenible, que no s’especuli amb el
territori i el totxo. Uns pobles i ciutats
habitables, compromesos en l’acció
contra el canvi climàtic. La mobilitat ha
de deixar de ser l’assignatura pendent
de molts municipis i passar a ser una
realitat, sobretot la que fa referència a
l’accessibilitat als polígons industrials.

Ara bé, per tal de parlar de l’atur en els
seus municipis, per buscar solucions
imaginatives que no passin per castigar sempre als més febles i pel diàleg
obert, ens tindran sempre a la seva
disposició.
Per això, CCOO volen ser presents en
les decisions que afecten la classe
treballadora més enllà de la delegació
que suposa el vot, volem intervenir en
aquestes i en d’altres necessitats que
es puguin posar sobre la taula,
col·locant en el centre del debat polític
la superació de la crisi, la cohesió social i la lluita contra la injustícia que s’ha
instal·lat en la vida de la ciutadania. I
pensem que els poders públics han de
fomentar una pràctica pròpia de diàleg.
CCOO, per tant, els convidem a crear
uns instruments reals i efectius per
participar en la superació d’aquesta
crisi i tractar tot allò que vostès creguin
convenient. CCOO, com a agent socioeconòmic i primera força sindical al
territori, estarem encantats de participar-hi activament.

CCOO entenem que l’Administració ha
de subministrar serveis als ciutadans,
principalment, amb mitjans propis. Així,
doncs, estarem amatents a la temptació que alguns ajuntaments puguin
tenir d’externalitzar alguns serveis públics d’una manera generalitzada, en
detriment de l’ocupació i de la qualitat,
de l’eficiència i l’eficàcia dels serveis
prestats.
CCOO també estarem alerta davant
qualsevol mesura de reducció de plantilles de treballadors laborals que es
vulgui prendre. Davant aquestes mesures es trobaran amb la força de la
nostra organització.
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MÉS DE CINC MIL DELEGATS I DELEGADES, AMB EL
SUPORT D’ORGANITZACIONS SOCIALS,
ES MANIFESTEN PER BARCELONA CONTRA
LES RETALLADES

Destacats eleccions sindicals
INDÚSTRIA
MB MOTORS: CCOO es queda com a única força
sindical amb els 3 delegats a escollir.
E. BACHILLER SA: CCOO amplia encara més la
majoria absoluta amb 8 dels 9 representants a escollir.

FSC
CORREOS: CCOO ha guanyat
clarament les eleccions sindicals,
en una de les principals empreses
del país per nombre de treballadors. CCOO guanya àmpliament
a Espanya on li treu 160 delegats
al segon sindicat, i es consolida
com a primera força sindical a Catalunya amb 41
delegats i delegades, seguit per UGT amb 35.
Al Vallès—Oriental, CCOO ha obtingut 133 vots del
263 possibles i, per tant, més d’un 50% dels vots,
ampliant les diferències amb els altres sindicats i
consolidant-se com a força majoritària.

FECOHT
COALIMENT: CCOO trenca l’empat a 3 de fa quatre
anys i en consolida com a primera força sindical
amb 4 delegats, 2 la UGT i 3 Independents.
HOTEL SORRA D’OR: CCOO es manté com a única força sindical i torna tenir els 3 delegats.

El Parlament Europeu té previst aprovar el Pla de Governança i el
Pacte de l’Euro, acords que faran més forts els plans d’austeritat,
obligaran els Estats a tenir pressupostos més restrictius i a eliminar
l’Estat del Benestar. Davant d’aquesta decisió tant agressiva pels
interessos dels treballadors i les treballadores, el dimarts 21 de
juny va tenir lloc una jornada per una Europa Social. A les sis de la
tarda Barcelona va viure una manifestació que va sortir des de Foment del Treball i va anar fins el Parlament de Catalunya que va
comptar amb la participació de més de cinc mil delegats i delegades sindicals de CCOO, UGT i USOC contra les retallades socials
a Europa, l’Estat espanyol i Catalunya. Aquesta manifestació ha
comptat amb el suport de les entitats socials que formen part de la
plataforma Prou retallades!.
Poc abans, a la Plaça
del Rei es van concentrar un miler de delegats de CCOO i UGT
que van escoltar els
parlaments dels secretaris generals Joan
Carles Gallego i Josep
Maria Àlvarez, enfocats a criticar les polítiques regressives de la UE i dels governs dels països que la conformen ja que ataquen directament les bases del nostre Estat del benestar i fan pagar les factures de la crisi als treballadors i les treballadores al dictat dels mercats i dels grans capitals. Els parlaments
van destacar que si fa un any es parlava de resignació ara ja es
parla d’indignació. Finalment es va fer la lectura del manifest de la
jornada.

CCOO ACONSEGUEIX UN BON ACORD DAVANT L'ANUNCI DE TANCAMENT DE KRAFT LA ROCA.
El cessament de l’activitat de l’antiga LU BISCUITS
afectava 76 treballadors.

CONSTRUCCIÓ I FUSTA
MUEBLES PIFERRER: CCOO li dona la volta als
resultats on UGT tenia la majoria absoluta i treu 2
dels 3 delegats escollits.
AMSA: CCOO acosegueix els 5 membres del Comitè d’Empresa a escollir, ampliant encara més la seva
representació.

Breus

Després de l’anunci per part de l’empresa, en data 26
d’octubre de 2010, de la seva intenció de tancar definitivament per la situació negativa de l’explotació de pa torrat i d’un llarg
període de negociacions entre la representació empresarial i CCOO,
s’ha arribat a un principi d’acord ratificat en assemblea per la totalitat
dels treballadors afectats a data de 25 de maig de 2011.
Els acords als quals s’ha arribat són:
· Per a tots aquells treballadors que decideixin voluntàriament no
incorporar-se als centres de treball de Granollers, Montornès o Viana (Navarra), 45 dies d’indemnització per any treballat més un
complement de 500 € per any d’antiguitat.
· Compensacions per cada treballador de 6.000 € per despeses de
transport en les incorporacions de Granollers i Montornès.

Convocatòria Comissió Executiva de la Unió
S’ha convocat la Comissió Executiva de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental-Maresme pel proper dia
15 de juliol, divendres, a les 10:30 a la sala d’actes
del local de CCOO a Granollers.

· Compensacions de 3.000 € per les jornades irregulars a Granollers.
· Paralització de l’activitat productiva a partir del 30 de juny de 2011.
· Jubilacions per als majors de 57 anys amb garantia del 90% de la
seva jubilació.
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CONCENTRACIÓ DELS TREBALLADORS I
TREBALLADORES DEL GRUP FICOSA CONTRA
LA INAPLICACIÓ SALARIAL
Els treballadors i treballadores dels diferents centres de
treball que el grup FICOSA té a la província de Barcelona
es van mobilitzar per manifestar el seu rebuig absolut a la
decisió de la direcció del grup d’acollir-se a la clàusula d’inaplicació salarial del Conveni col•lectiu. Davant aquesta
mesura, els comitès d’empresa van convocar una concentració el dissabte, 4 de juny, a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona.
A la protesta també s’hi van sumar els treballadors de FICOSA INTERNACIONAL.

Els nostres companys Teresa Jiménez, del Sindicat de
Construcció i Fusta al Vallès Oriental - Maresme i Josep
Casasnovas , adjunt de comunicació de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental –Maresme han estat escollits com a
regidors a les passades eleccions municipals del passat 22
de maig.
Teresa anava a la llista de Montornés del Vallès on governarà Jose Montero i en Josep encapçalava la llista de Granollers.
Des de la redacció de InfObrera volem felicitar-los molt sincerament i desitjar-los una bona feina i molta sort a les responsabilitats que els hi toqui assumir, ja que els temps en
que seran regidors seran molt complicats.

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, que va
acompanyar els treballadors i treballadores en aquesta mobilització, denuncia que al grup FICOSA no es donen les
condicions justificatives que recull el Conveni Col·lectiu per
a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per poder acollir-se a l'esmentada clàusula d’inaplicació salarial.
CCOO recorda que el grup FICOSA té una bona salut financera i està en situació de beneficis, sobretot després de
l’operació de compra de l’antiga SONY, i destaca que el
grup va obtenir uns beneficis nets de més de 20 milions
d’euros durant l’exercici 2010.

LA PLANTILLA DE DERBI SEGUEIX REIVINDICANT LA CONTINUÏTAT DE LA
PLANTA DE MARTORELLES I DELS LLOCS DE TREBALL
Coincidint amb el Gran Premi de Motociclisme al Circuit de
Catalunya, els treballadors i treballadores de Derbi va muntar un estand informatiu a Montmeló per reivindicar la marca
catalana i explicar als aficionats a les motos quina és la situació de l’empresa. La plantilla de Derbi va seguir reivindicant
la continuïtat de l’activitat productiva i dels llocs de treball de
la planta que té a Martorelles, Nacional Motor, i va recordar
que la factoria vallesana és solvent, que ha obtingut beneficis en els
darrers exercicis i no te
pèrdues econòmiques.
Derbi és una
de les de les
empreses
més eficients
del grup ja
que, compta
amb una mà
d’obra qualificada i ha
dem ostrat
sobradament la seva capacitat productiva i rendiment, per
sobre de les plantes italianes de Piaggio.

El diumenge 5 de juny, coincidint amb el gran premi, van fer
una marxa en defensa de Derbi i del sector de la moto des
de la plaça de la Vila de Montmeló, fins al Circuit de Catalunya, per a fer sentir la seva veu entre els aficionats que van
anar a veure la cursa.
També, coincidint amb la XXI Concentració Internacional de
Motos Harley-Davidson, al Vendrell, els treballadors i treballadores de Derbi van muntar un estand informatiu per reivindicar la marca catalana i explicar quina és la situació actual
de l’empresa. El Harley-Davidson Club Catalunya s’ha solidaritzat amb la plantilla de Derbi en les seves reivindicacions
a favor de la continuïtat de les factories vallesanes.
Membres del Comitè d’empresa juntament amb l’Alcalde de
Martorelles és van traslladar a Madrid per demanar als
grups parlamentaris l’aprovació d’una resolució demanant
solucions per Derbi.
El dimecres 22 el Parlament va aprovar instar el Govern a
mitjançar amb la multinacional Piaggio i a realitzar totes les
accions necessàries per mantenir la planta i buscar nous
inversors. La resolució ha estat aprovada a la Comissió
d'Empresa i Ocupació amb el suport de tots els grups parlamentaris i insta l'Executiu a dur a terme "totes les actuacions
necessàries" per garantir la continuïtat de la marca Derbi
com una de les de referència de la indústria de la motocicleta a Catalunya.
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SUPORT MAJORITARI DELS TREBALLADORS DE
CACAOLAT ALS CONTINGUTS ACORDATS EN
L'ERO DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE JORNADA
Les assemblees de Cacaolat han donat el seu suport majoritari a les condicions pactades de l’expedient de suspensió i
reducció de jornada que afectarà 277 treballadors de les plantes de Catalunya i l’Aragó.
Com a aspectes fonamentals de l’expedient cal destacar que
la suspensió d’ocupació serà d’un màxim de 144 dies i la reducció serà d’un màxim d’un 50% de la jornada.
L’empresa s’ha compromès a pagar les vacances completes i
les pagues, així com garantir el 100% dels salaris complementant l’atur fins a un topall de 150 euros bruts mensuals.
Actualment, els treballadors
de Cacaolat resten a l’espera
del procediment de venda de
la unitat productiva que ha
de donar la viabilitat de futur
a l’empresa.

CCOO REBUTJA ELS ACOMIADAMENTS
PLANTEJA SIMON LIGHTING

QUE

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya comparteix i
se suma al rebuig del Comitè d’Empresa de Simon Lighting a
les mesures de reestructuració de la plantilla que els ha plantejat la direcció de l’empresa, que pretén acomiadar 45 treballadors de les plantes de Sant Adrià de Besòs i de Canovelles.
CCOO i el Comitè d’empresa adverteixen la direcció de Simon
Lighting que no admetran mesures traumàtiques per a la plantilla i li exigeixen alternatives que permetin garantir el manteniment de l’ocupació i la màxima estabilitat possible.

CCOO DEL VALLÈS ORIENTAL – MARESME
PARTICIPA A LES CONCENTRACIONS D'EMPLEATS
PÚBLICS CONTRA LES RETALLADES
CCOO del Vallès Oriental – Maresme va participar activament
a les concentracions d’empleats públics contra les retallades.
EL dimecres 8 de juny a la tarda es van fer concentracions de
treballadors i treballadores de la funció pública, en protesta
contra les retallades imposades pel Govern de la Generalitat.
Convocades
per
CCOO, IAC i UGT,
aquestes mobilitzacions van tenir lloc
a Barcelona (plaça
de Sant Jaume),
Girona (davant l'edifici Santa Caterina
de la Generalitat, a
la plaça de Pompeu
Fabra),
Lleida
(davant la Delegació del Govern, al carrer de Lluís Companys), i a Tortosa (a la
plaça de l'Ajuntament).

SIMÓN ROSADO, MEDALLA D'OR AL MÈRIT EN EL
TREBALL, A TÍTOL PÒSTUM
CCOO hem rebut amb gran satisfacció la concessió per part
del Govern de l’Estat de la Medalla al Mèrit en el Treball al
nostre company Simón que ens va deixar sobtadament el
passat 11 d’octubre.
El passat divendres 24 de juny de 2011, el Consejo de Ministros del Govern central va concedir la Medalla d'Or al Mèrit en
el Treball, a títol pòstum, a Simón Rosado, que va
ser Secretari d'Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de
Catalunya i membre històric de la nostra organització.
La Medalla d’Or al Mèrit en el Treball es concedeix amb la
finalitat de premiar i destacar el mèrit d’una conducta socialment útil i exemplar en el desenvolupament dels deures que
imposa l’exercici de qualsevol feina, professió o servei.
Fa uns quants mesos, CCOO va impulsar la petició formal
d’aquesta medalla per a una persona que ha deixat una marcada empremta en el nostre sindicat.

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