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LA UNIÓ INTERCOMARCAL CELEBRA ELS ACTES PER
COMMEMORAR EL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Amb motiu de la celebració del Dia
Internacional Contra la Violència de
Gènere, la Unió Intercomarcal del
Vallès Oriental—Maresme de CCOO
va organitzar a la sala d’actes de la
nostra seu a Granollers una xerrada/
debat el mateix dia 25, al matí
Les intervencions es van centrar en
els protocols d’actuació davant la violència de gènere i en un intercanvi
d’experiències entre Catalunya i Nicaragua. Ni van assistir prop d’un centenar de sindicalistes.

A la xerrada hi van participar Janixia
Beltran, del cos d’inspectores de la
Policia Nacional de Villanueva
(Nicaragua); Francis Mayorga, advocada i assessora legal de les dones
víctimes de violència a Nicaragua; Eli
Martínez del Grup Regional d’Atenció
a la Violència dels Mossos, Joseba
Mendizábal, responsable de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Vallès Oriental - Maresme; i Míriam
Sampere, secretària de Polítiques

d’Igualtat de CCOO Vallès OrientalMaresme.
Les companyes de Nicaragua van
poder compartir amb els sindicalistes
de la comarca presents els seus protocols d’actuació, mentre la mossa
d’esquadra va explicar quin protocol se segueix aquí. Joseba Mendizábal va explicar el Projecte Míriam,
que Pau i Solidaritat està desenvolupant a Nicaragua.
Un cop acabada la xerrada, es va

llegir el manifest de CCOO de Catalunya a la porta del sindicat, i que podeu consular en el següents enllaç:
Manifest 25N
També podeu veure les imatges i
fotografies de l’acte aquí:
Vídeo
Galeria fotogràfica

novembre 2011

editorial
Ja ha passat el 20N i el que es preveia s’ha
confirmat. El PP, la dreta ha obtingut la majoria absoluta. Desprès de la desastrosa gestió
de la crisi que ha dut a terme els últims tres
anys el PSOE amb decisions estèrils i errònies com la reforma laboral, el resultat estava
cantat. Les travesses només es centraven en
quant d’àmplia seria aquesta la majoria absoluta d’un partit que no ha pujat quasi en nombre de vots i que ha fet una campanya sense
quasi propostes.186 escons sembla massa
per tan poc. La clau, doncs, els quatre milions de vots perduts pels socialistes
Venen mals temps pels treballadors i les treballadores, per les famílies més humils i per
les capes més desfavorides de la societat.
Les retallades de drets i prestacions, anunciades sense cap escrúpol en la campanya
electoral, seran cada dia més fortes, tot en
nom dels mercats. Aquí en Espanya no caldrà que ens imposin un govern tecnòcrata
com a Grècia o Itàlia. Aquí ja està escollit
perquè evidentment, la política econòmica
del proper govern no la dissenyarà el Sr Rajoy, la faran els tecnòcrates de la dreta, de la
banca.
Als treballadors i les treballadores només ens
queda la batalla al carrer, un carrer que haurem de recuperar amb força per salvar la
nostra dignitat i la democràcia. Mai l’hauríem
d’haver abandonat. Els sindicats i particularment CCOO mai ho hem fet. Però des d’una
part de la societat que vivia en el núvol de les
vaques grasses ens veien com gent caduca,
rància, antiga... Bona part d’aquesta visió
també la tenen la majoria de mitjans de comunicació generalistes fins i tot els
“progressistes” dirigits, també, pel capital,
que han fet una campanya sistemàtica de
“acoso y derribo” als sindicats de classe cada
vegada que ens mobilitzàvem. Ara, amb 5
milions d’aturats i aturades i amb les perspectives de retallades socials que tenim
davant no queda altre camí que el carrer, la
rebel·lió social, per evitar que ens treguin el
que ens va costar més de 40 anys assolir: la
llibertat, la justícia social i la democràcia.
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més ...
Destacats eleccions sindicals
AGROALIMENTÀRIA:
CCOO obté la majoria a les eleccions sindicals celebrades a Prielá de Granollers
Prielá, important empresa del sector alimentari i amb
un reconegut prestigi nacional i internacional, que té
una planta de fabricació al polígon Jordi Camps de
Granollers i que dona feina a més de 150 treballadors i
treballadores, ha celebrat les seves eleccions sindicals.
CCOO ha obtingut els 6 delegats del col·legi d’especialistes i personal no qualificat, situant-se com a única
força. Cal destacar, també, que ha obtingut un suport
aclaparador ja que ha aconseguit 110 vots dels 116
que hi havia en joc.

INDUSTRIA:
El Sindicat d'Indústria de CCOO Vallès OrientalMaresme amplia les seva representació als processos electorals del mes de novembre
Bons resultats als darrers processos electorals que
s’estan celebrant aquest mes de novembre al Intercomarcal Vallès Oriental-Maresme de CCOO.
La Federació d’Indústria ha aconseguit augmentar la
seva representació a empreses tan significatives com
Copremesal, Cehisa i Transmesa; manté la majoria
absoluta a Haarslev i es queda com a única força sindical amb els 5 delegats a escollir, i obté els 3 delegats
d'Elecnor.

FECOHT:
CCOO obté la majoria a Commasa
Conmasa, empresa dedicada a la venda d’articles de
sanejament, fontaneria i material elèctric per a l’instal·lador professional i situada a Premià, ha celebrat
les seves eleccions sindicals.
CCOO ha obtingut 2 dels 3 delegats que hi havia en
joc, prenent-li la majoria absoluta que sempre havia
tingut la UGT.

ASSEMBLEA SOBRE L'ACORD INTERPROFESSIONAL
DE CATALUNYA (AIC) A LES FRANQUESES EL DIMARTS 22 DE NOVEMBRE
Dimarts, 22 de novembre, és va celebrar una assemblea informativa sobre l’AIC, dirigida a comitès d’empresa, al Centre de Recursos Agraris de les Franqueses. En l’acte hi van participar més d’un
centenar de delegats i delegades del intercomarcal i va comptar
amb la presència d'Ovidi Huertas, secretari general de CCOO Vallès Oriental - Maresme, José Cachinero, secretari d’Acció Sindical
de la CONC, i de Míriam Sampere, responsable de polítiques actives de la CONC.
Amb motiu de la
signatura del preacord per impulsar
la renovació de
l’Acord
Interprofessional de Catalunya a càrrec de
CCOO, UGT i Foment del Treball,
el passat 3 de novembre,
CCOO
Vallès Oriental Maresme, varem
veure la necessitat de convocar els delegats i delegades del territori per explicar què comportarà la signatura del citat acord. José
Cachinero va destacar els següents objectius, que han motivat
l’Acord:
1) Adaptar les orientacions per a la negociació col·lectiva als
canvis legals que s’han produït
-Garantir la capacitat d’intervenció sindical en els ERO i en la modificació substancial dels contractes.
-Reforçar la flexibilitat interna com a alternativa als acomiadaments.
-Garantir l’actualització dels salaris incorporant a la inflació altres
referències com la productivitat i la reinversió de beneficis empresarials.
2) Aprofundir en el marc català de relacions sociolaborals:
- Orientar la negociació col·lectiva d’àmbit de Catalunya perquè
articuli els diferents convenis col·lectius d’àmbit inferior i faci disminuir els buits de cobertura.
- Reforçar el Tribunal Laboral de Catalunya com a instrument bipartit per a la resolució extrajudicial de conflictes i la seva capacitat
per intervenir en el desbloqueig de la negociació col·lectiva i en els
ERO.
3) Introduir nous continguts en la negociació col·lectiva, en
especial la formació i l’experiència laboral, i el seu reconeixement
en relació amb les carreres professionals.

ENSENYAMENT:

4) Emplaçar la Generalitat de Catalunya a obrir un espai de
concertació social per abordar les polítiques per fer front a la crisi
i en especial mesures per crear ocupació i reactivar l’economia.

Fundació Vallès Oriental: CCOO ha obtingut per primer
cop representació a la Fundació Privada Vallés
Oriental (FVO) Aquesta Fundació és una entitat sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat
intel·lectual, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les seves famílies. En aquest centre s’han
celebrat per primer cop eleccions sindicals i CCOO ha
obtingut tres delegats.

CCOO de Catalunya va obrir un procés de consulta als delegats i
delegades sindicals i al conjunt de l’afiliació sobre els continguts de
l’AIC, que s’ha fet mitjançant assemblees territorials descentralitzades de delegats i delegades sindicals de les empreses i una consulta telemàtica per a tota l’afiliació a través de la pàgina web.
Podeu clicar en els enllaços següents per tenir més informació:
galeria fotogràfica de l'acte
veure text de l’acord
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UNES COMPANYES DE NICARAGUA VISITEN LA UNIÓ INTERCOMARCAL DE CCOO
AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Les companyes Janixia Beltran, inspectora de la Policia
Nacional de Villanueva (Nicaragua); Francis Mayorga, advocada i assessora legal de les dones víctimes de violència a
Nicaragua,
estan de visita
aquest
dies a la nostra comarca,
acompanyades per Joseba Mendizabal responsable de la Fundació Pau i
Solidaritat de
CCOO Vallès
OrientalMaresme.
Les companyes de Nicaragua estan vinculades al projecte
Miriam. Es tracta d’un projecte d’Assessoria Psicoloegal per
a dones a les comunitats rurals del nord de Chinandega i
León (Nicaragua). El finançament i el desenvolupament del
projecte consta amb el suport de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO.
L’objectiu del projecte és la promoció i defensa dels drets de
la dona, infància i adolescència amb la finalitat de millorar la

MANOLO CRUZ, REB LA MEDALLA AL TREBALL
PRESIDENT MACIÀ I SE’LS RECONEIX ELS SEUS
MÈRITS LABORALS
El Govern va acordar dimarts
29 concedir la medalla al treball
President Macià 2011 a setze
persones, entre les quals s'hi
troba un sindicalista que ha
desenvolupat la seva tasca laboral al Vallès Oriental: Manuel
Cruz.
Les medalles, que s’entreguen
des del 1983, també són un
reconeixement als treballadors i
empresaris que s'han distingit
per la dedicació, la constància i l’esperit d’iniciativa en el treball, i a les empreses i entitats que han adoptat millores i iniciatives de progrés en l’ordre laboral.
Manuel Cruz Aguilar és originari de Aguilar de la Frontera
província de Córdoba. La seva vida laboral a Catalunya s’inicia en el sector de la construcció, però ben aviat passa a treballar al metall en empreses significatives de la comarca com
Can Trullà i EGA.
Va ser una de les primeres persones de Granollers que va
activar el sindicalisme al Vallès Oriental, ja en l’època de la
clandestinitat. Dins de CCOO, va formar part de la direcció
del sindicat comarcal i va ser secretari general del metall.
Actualment segueix col·laborant en les tasques sindicals des
de la Federació de pensionistes i jubilats, i continua essent
un militant plenament actiu.

seva situació personal, familiar i social, així com la promoció
d’incidència social i política per a la Igualtat de gènere, afavorint l’ integració plena a la societat.
Els principals eixos de treball són:


La prevenció de violència intrafamiliar i sexual mitjançant un programa de tallers sobre temes legals
i psicològics dirigits a dones i joves organitzats,
líders i representants d’alcaldies, comunitats rurals
i organitzacions de base, policia, exercit i altres
instàncies legals.



L’atenció legal i psicològica d’alta qualitat a dones, infants i adolescents



La coordinació i cooperació amb organismes d ela
societat civil i institucions de l’Estat per aconseguir una major incidència del projecte.

S’aprofitarà la seva estada per fer reunions de coordinació
amb els diferents ajuntaments de la comarca
que
col·laboren en el projecte i al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, on seran rebudes per el propi conseller delegat de
cooperació i diferents regidors de cooperació d’ajuntaments
de la comarca

XI ESCOLA DE JOVES SINDICALISTES
DE CCOO A EL MASNOU
Els passats dies 25, 26 i 27 de novembre es va celebrar la
XI edició de l'Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas
Serrano, sota el títol "El sindicat davant la política de la imposició".
Aquest any s’ha volgut parlar sobre la participació del sindicat en els diferents àmbits on som presents: la societat, els
centres de treball i la concertació social, i sobre el paper que
hem de jugar els i
les joves a les
CCOO.
La trobada va tenir
lloc a l'Alberg J.M.
Batista i Roca del
Masnou. Es va poder comptar amb la
presència de diferents dirigents del
Intercomarcal. com
Ovidi Huertas, Secretari General de
CCOO Vallès Oriental - Maresme i Jaume Roig coordinador
del Maresme, que va intervenir en la inauguració de l’Escola.
Durant l'Escola va tenir lloc, de forma simultània, la VII A3Bandes, la trobada de joves sindicalistes de CCOO de País
Valencià, Illes Balears i Catalunya, per la qual cosa comptàrem amb la participació de companys i companyes d'aquestes organitzacions, amb les quals hem treballat conjuntament el programa.
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CCOO VALLÈS ORIENTAL - MARESME VALORA
POSITIVAMENT EL SERVEI D'ASSESSORAMENT I
INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ACREDITACIÓ
DE COMPETÈNCIES.
Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant,
són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi
participen aconseguir una certificació que els pot servir per
arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de
formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta
manera, la seva integració laboral, la promoció professional i
el reconeixement social.
Del 8 al 17 de novembre es va obrir el període per fer la preinscripció en l’actual convocatòria, en la que hi podien participar persones de més de 20 anys i experiència laboral de 3
anys, amb un mínim de 2.000 hores de treball en els últims 10
anys. També s’hi podia accedir acreditant la formació suficient. El nombre de places disponibles, en les principals especialitats van estar: Atenció sociosanitària a persones en el domicili :2.700 places. Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials: 3.518 places. Cuina :100 places.
Des de CCOO Vallès Oriental-Maresme, es va oferir un servei
d’informació i assessorament per poder ajudar a les persones
interessades, en el procés d’inscripció, a la qual hi van participar 15.165 persones.
La xifra és important, malgrat les limitacions, nombre reduït
d'ocupacions i de places, 10 dies per fer la inscripció i la quasi
impossible tasca prèvia d'informació i orientació. Tot hi això,
CCOO hem estat a l'alçada, hem intervingut amb el dispositiu
d'informació, amb el suport del fulletó i les webs del sindicat.
Cal destacar també que hem rebut la felicitació de la Presidenta del Consell Català de la Formació Professional .

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

ANUL·LACIÓ DE PAPERETES
DEL SORTEIG DE NADAL

Com ja sabeu, podeu escoltar les diferents intervencions de
la gent de CCOO Vallès Oriental Maresme als diferents mitjans radiofònics a través d’aquest espai. Per exemple la columna quinzenal que el nostre Secretari General té a Radio
Granollers. També podeu accedir-hi a través de la pàgina
web.

Us comuniquem que pressumptament ens han substret algunes paperetes de la Loteria de Nadal de la Unió Intercomarcal
de CCOO Vallès Oriental - Maresme.
Els números de les paperetes són de 2.966 a 3.000 i corresponen al número 53.167 del sorteig de Nadal.
Els fets han estat posats en coneixement de les autoritats
competents.
Informació obrera noviembre 2011

4

