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editorial
Pobresa, privació econòmica i
exclusió social
La RMI (renda mínima d’inserció) és va crear
per llei l’any 1997 per donar suport adequat a
totes les persones a qui els calgui, per atendre les necessitats bàsiques per viure en la
societat, amb els recursos convenients per
mantenir-se i per afavorir la inserció o la reinserció socials i laborals. Una de les més importants funcions protectores de la RMI és la
d’actuar com a mesura preventiva d’exclusió
social.
L’actual situació de crisi econòmica i la incapacitat del nostre mercat de treball per generar llocs de treball suficients per tal d’ocupar
persones aturades que han esgotat les prestacions contributives i els subsidis per desocupació, converteix la RMI en la darrera xarxa
de protecció social que evita que aquestes
persones caiguin en una situació de pobresa,
privació econòmica i exclusió social. En moments de recessió econòmica com l’actual,
quan hi ha moltes persones que es troben en
situacions de vulnerabilitat, és quan són més
necessaris programes com el de la RMI i cobrir les necessitats de la ciutadania.







NO A LES POLÍTIQUES ANTISOCIALS DELS
GOVERNS
NO A LES RETALLADES DE SERVEIS
ESSENCIALS
NO A LA REFORMA UNILATERAL DE LA
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

CCOO ens mobilitzem !!!
el 24 de setembre
vine amb nosaltres a Madrid !!!
SORTIDA D’AUTOCARS DE MATARÓ I GRANOLLERS
RESERVA LA TEVA PLAÇA ALS LOCALS DE CCOO
TEL. Granollers 938601940/ Mataró 937415340

CCOO volem denunciar que el canvi de normativa promulgat per la Generalitat va en detriment de la seva finalitat, atès que limita
més les condicions d’accés i permanència.
L’estalvi que comporta la seva aplicació podria veure’s superat per uns costos socials
materialitzats en forma de patiment directe de
les persones afectades, sobresaturació de les
entitats i institucions que presten atenció social i desequilibris en l’ordre de la nostra societat.
Per si això no és poc, cal també denunciar
amb fermesa i amb indignació i hem explicat
una i una altra vegada, la manera amb que el
Govern de Catalunya ha tractat el pagament
de la RMI en el mes d’agost amb l’excusa de
la lluita contra el frau. Aquesta no pot ser mai
una raó per deixar a milers de famílies, les
més vulnerables, sense el seu únic ingrés i en
la indefensió.
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Acte de la plataforma
“Prou retallades”

més ...
Destacats eleccions sindicals
INDÚSTRIA
ITRON. CCOO assoleix la totalitat dels membres del
Comitè d’empresa escollits, traient els 5 representants. A les passades eleccions el resultat va ser: 4
independents i 1 de CCOO.

Les entitats de la plataforma Prou
retallades! van organitzar el passat
dimarts, 19 de juliol, un dia abans
de l’aprovació dels pressupostos al
Parlament de Catalunya, un seminari sobre les polítiques d’austeritat
que està portant a terme el Govern de la Generalitat. També es
va fer públic un manifest contra les retallades en el pressupost de
la Generalitat per al 2011.

FITEQA
RELAT. CCOO manté els 9 membres del Comitè
d’Empresa.
Laboratoris HARTMANN SA, CCOO l’hi dóna la volta a la representació traient els 9 representants a
escollir que històricament havien estat de la USOC.

FECOHT
HOMAG. CCOO obté la majoria absoluta dels 3 representants a escollir. A les anteriors eleccions el
resultat va ser: 4 de UGT, 1 de CCOO.

L’acte va tenir lloc a l'IES Verdaguer, situat al Parc de la Ciutadella i enfront de l'edifici del Parlament de Catalunya, i que va ser la
seu de l'Institut-Escola de la Generalitat republicana.
El seminari va començar a les 10 hores amb una taula rodona
presentada per Àngels Martínez Castells, doctora en Ciències
Econòmiques i representant de la plataforma Prou retallades!, i ha
comptat com a ponents Agustí Colom, professor d’Economia de la
UB i expert en polítiques de salut; Xavier Bonal, professor de Sociologia de la UAB i expert en polítiques educatives, i Sebastià
Sarasa, professor de Sociologia de la UPF i expert en polítiques
socials.
Entre els assistents hi havia una nombrosa representació de sindicalistes, destacant la presència de Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO.
A les 11.30 hores, es va fer la lectura del manifest de la plataforma Prou retallades!

Breus
AGROALIMENTÀRIA
ACORD EN L’ ERO DE BIMBO
Finalment, a finals de juliol es va poder arribar a un
acord després que la presentació de l’ERO a l’empresa BIMBO que afecta a uns 40 treballadors de la
comarca del Vallès Oriental. L’acord es va prendre
en assemblea i de forma absolutament majoritària , i
on es valorar l’enorme esforç desplegat a la taula
de negociació. Des de CCOO es valora positivament
l’acord ja que suposa una major estabilitat en l’ocupació, garantia de salari mínim, jornada, vacances,
compensacions en I.T i negociació d’una representació sindical que facilitarà mantenir i defensar drets
i reivindicacions col·lectives malgrat estiguem parlant de personal autònom.
INDÚSTRIA
CCOO lamenta profundament l'accident laboral que
ha costat la vida a un treballador d'INGALSA.
CCOO ha condemnat l’accident laboral ocorregut el
20 de juliol a l’empresa INGALSA, de Montornès del
Vallès. L’acident va costar la vida a un treballador,
José Mª M. P., de 59 anys i veí de Santa Coloma de
Gramenet, que estava traslladant una càrrega d’una
tona de pes penjada en un pont grua. Quan intentava baixar-la, la càrrega es va despenjar i li va caure
a sobre, provocant-li la mort a l’instant.
CCOO trasllada el seu sentit pesar per la seva
pèrdua als familiars, companys i amics de José Mª,
que era un delegat històric de CCOO al Vallès
Oriental i que des de fa anys era el president del
Comitè d’Empresa i delegat de Prevenció a INGALSA.

CCOO ha recollit més del 68% de les signatures de
Catalunya per a la Iniciativa Legislativa Popular
contra la reforma laboral
El passat mes de juny, els sindicats CCOO i UGT van presentar en el Congrés dels Diputats el milió de signatures
que ambdues organitzacions han recollit en el marc de la
Iniciativa Legislativa Popular contra la Reforma Laboral i en
favor de la feina estable i amb drets.
En aquest procés, CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya han recollit un total de 194.000 signatures, gairebé el
20% de totes les recollides arreu de l’Estat, i en concret
CCOO ha aconseguit un 68,55 % del total de les recollides a Catalunya.
Des de CCOO Vallès Oriental Maresme volem agrair la
vostra col·laboració en la recollida de signatures, una vegada més hem demostrat el nostre compromís amb la classe
treballadora.
TOTAL
FIRMES
ILP
A NIVELL ESTATAL

1.058.752

A CATALUNYA

158.095

A LA PROVINCIA DE
BARCELONA

126.952
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FIRMES
FIRMES
RECOLLIDES RECOLLIDES
PER CCOO
POR UGT
701.041
357.711
(66,21%)
(33,79%)
108.374
49.721
(68,55%)
(31,45%)
86.970
39.982
(68,51%)
(31,49%)
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S'arriba a un principi d'acord a Derbi que permet evitar el tancament anunciat
CCOO vetllarà perquè Piaggio compleixi el compromís adquirit per buscar una continuïtat a l’activitat de la planta de
Martorelles

ta del 30 de setembre d’aquest any, en les mateixes condicions establertes en els acords de desembre de 2009 i del
qual es beneficiarien 25 treballadors.

El passat més de juliol, el comitè d’empresa i la direcció de
les plantes de Derbi (Nacional Motor i Piaggio SPA sucursal
España) van arribar a un principi d’acord, amb la mediació
de la Inspecció de Treball, amb el qual s’aconsegueix evitar
el tancament anunciat de les plantes productives de Martorelles i Piaggio assumeix el compromís de buscar una solució que garanteixi la continuïtat de l’activitat productiva de
les factories vallesanes.

CCOO valora positivament la consecució d’aquest acord,
que ha permès la retirada de l’ERO i evitar el tancament i la
pèrdua de més de 200 llocs de treball de les plantes de Martorelles. CCOO adverteix la multinacional Piaggio que vetllarà pel compliment dels compromisos adquirits i s’assegurarà
que desenvolupi els plans per garantir la continuïtat de l’activitat de les plantes de Martorelles.

Els treballadors i treballadores de Derbi van ratificar per unanimitat, en assemblea, el principi d’acord.
L’acord recull el compromís de la multinacional de mantenir
la producció de motocicletes a Martorelles fins al 30 de juliol
de 2012 i de buscar, durant aquest període, una alternativa
industrial per donar continuïtat a l’activitat, sense descartar
l’elaboració d’una estratègia pròpia de continuïtat, ja sigui
per a la fabricació de motocicletes o altres components. A
més a més, preveu que qualsevol ajust de la plantilla a les
necessitats productives de Derbi es farà mitjançant mesures
no traumàtiques per als treballadors i treballadores.
Aquest acord també inclou un pla de prejubilacions, per als
treballadors que tinguin complerts els 55 anys d’edat en da-

Inaugurada l'exposició SAHRAUÍS a
CCOO Mataró

Els comitès d’empresa de Nacional Motor SAU y Piaggio &
CSPA (DERBI) van voler
agrair el suport que els van
demostrar totes les persones
que van passar per l’estand
reivindicatiu que van muntar
els treballadors i treballadores de DERBI els dies 3 i 4
de juny,
coincidint amb la celebració
del Gran Premi de Motociclisme al Circuit de Catalunya, i les més de 3.600 signatures de suport contra el tancament de la fàbrica de DERBI de Martorelles, recollides en només dos dies.

Col·locació de la primera pedra de 60 pisos de
protecció oficial a Tiana promoguts per Habitatge Entorn de CCOO de Catalunya

El passat dijous 7 de juliol, a la tarda, va tenir lloc la inauguració de l'exposició SAHRAUÍS, organitzada per CCOO del Vallès Oriental - Maresme. L’exposició reflecteix, mitjançant la
fotografia, les condicions de vida i de treball als campaments
de refugiats al desert del Sàhara. A l’acte d’inauguració van
intervenir Antonio Rosa, autor de les fotografies, Oualad
Moussa, delegat del Front Polisari a Catalunya; Ovidi Huertas, secretari general de la Unió Intercomarcal, i hi va
col·laborar Anna Gómez, presidenta de l'Escola per la Pau
amb el Sàhara.

El passat 14 de
juliol va tenir lloc
l’acte protocol·lari
de col·locació de la
primera pedra dels
60 habitatges de
protecció oficial de
règim general que
la cooperativa promoguda per CCOO
de Catalunya, Habitatge Entorn, construirà a Tiana.

La situació que pateix el poble sahrauí des de fa molts anys
es va agreujar amb l'atac de les forces marroquines d'ocupació al Sàhara Occidental contra la població civil que es maniL’acte ha comptat amb la presència
d’Esther Pujol, alcalfestava pacíficament pels seus drets fonamentals. dessa de la localitat; Jordi Llorens, director de Finances i
Serveis de CCOO de Catalunya; Jaume Roig, coordinador
Aquesta situació va de CCOO del Maresme; i Jordi Giménez, president d’Habportar a elaborar una itatge Entorn.
exposició amb unes
fotografies d'Antonio Aquesta és la primera promoció de la cooperativa al municipi
de Tiana. Els habitatges tindran 2 i 3 dormitoris i una superfíRosa. L'exposició moscie mitjana de 82,71 m2 útils. Com és habitual a les promocitra una de les diferents ons d’Habitatge Entorn de CCOO, els habitatges tenen inrealitats que viu el po- clòs en el preu final una plaça d’aparcament i un traster. A la
ble sahrauí: la realitat cooperativa el preu final és el cost real de la promoció, per
dels camps de refu- això el preu mitjà previst dels habitatges és de 159.134 eugiats, assentaments que inicialment eren provisionals però on ros, 39.785 euros menys que el preu del mòdul oficial vigent.
la població viu en condicions precàries fa ja més de 33 anys.
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La Unió Intercomarcal participa al
VII Congrés de la CST a Nicaragua
El nostre Secretari General de CCOO al Vallès Oriental - Maresme, ha participat al VII Congrés de la CST (Central Sandinista de Trabajadores) a Managua, Nicaragua.
Aprofitant la invitació que Roberto González, Secretario General de la CST li va fer, l'Ovidi Huertas ha aprofitat el viatge
per conèixer les poblacions de la zona nord de Chinandega:
Villanueva, Somotillo, Cinco Pinos, San Pedro del norte, San
Juan del norte, y San Francisco del norte.

de Bombers Voluntaris, a través de l’obertura, manteniment i
recuperació de la xarxa viària terciària i secundària per a facilitar el trànsit de mercaderies i persones entre les zones més
incomunicades entre d'altres.
La coordinació dels projectes en el territori es du a terme mitjançant en Joseba Mendizabal, de la Fundació Solidaritat i
Pau de CCOO VORMAR i responsable de Cooperació de la
Unió Intercomarcal del Vallès Oriental – Maresme.
També, aprofitant la visita d’Ovidi Huertas s’ha inaugurat "
Casa Catalunya" en Somotillo, un projecte amb Amunorchi
(Associació de Municipis al Nord de Chinandega) equipada
amb espais de formació totalment preparats i dotats per ser
utilitzats per la comunitat, uns espais que es gestionen conjuntament entre Amunorchi i CCOO.
Durant la visita s’han mantingut contactes amb els sindicats
de la zona per compartir experiències i donar un impuls a la
cooperació també a nivell sindical entre CCOO del Vallès Oriental - Maresme i ells.

Ovidi Huertas en un moment de la seva intervenció al Congrés de la CST,
sota l’atenta mirada d’en Roberto González, d'en peus.

En aquestes poblacions, diferents municipis del Vallès Oriental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de
Barcelona donen suport a projectes de desenvolupament socioeconòmic de la zona, impulsats per la Fundació Pau & Solidaritat VORMAR. Entre d’altres, destacar l'Oficina de Desenvolupament Local de Villanueva, el projecte de suport al cos

Oberta la Matrícula del centre de formació de
persones adultes Manuel Sacristán de CCOO.

També s’ha aprofitar per entrevistar-se amb algunes de les
noies becades per
CCOO fruit de
l’acord de l’Executiva
Comarcal
de destinar un terç
del benefici de la
loteria de Nadal
per aquestes beques d’estudi a
dones sense recursos.

Estudi de CCOO d’Ocupació Catalunya 2010
Des de la Secretaria Socioeconòmica de la CONC, han presentat la vuitena edició de l’estudi “L’OCUPACIÓ A CATALUNYA”, que enguany fa referència a l’evolució del mercat de
treball català durant l’any 2010.
L'any 2010 ha estat un any marcat, de nou, per la crisi econòmica i el continu creixement del nombre de persones aturades.
Les dades del nostre mercat de treball evidencien importants
deficiències per a crear ocupació, sobretot de caràcter indefinit.
S’analitzen també altres aspectes relacionats amb el mercat
laboral com són la sinistralitat laboral o la mobilitat ocupacional, i per primer cop, estudiem la situació de les persones amb
discapacitat i dels treballadors i treballadores autònoms respecte el treball.
Podeu consultar l’estudi a:
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/ocupacio_estudi_2010.pdf

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

MATRICULA CURS 2011-2012
Dies 2 i 5 de setembre de 2011, matrícula dels
preinscrits amb plaça al centre.

http:\\twitter.com/ccoovormar

Del 6 al 9 de setembre de 2011, matrícula alumnat nou.
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