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Assemblea de delegats i delegades del Vallès Oriental –
Maresme
Motivada per la greu situació econòmica que estem patint en el món del treball, els delegats i delegades de
CCOO del Vallès Oriental - Maresme
van ser convocats a una assemblea
general el passat 10 de febrer del
2012, a les 10.30 hores, a l'IES Antoni
Cumella de Granollers
L’assemblea tenia per objectiu explicar
el desenvolupament de les últimes negociacions estatals i analitzar les propostes de CCOO al voltant de la negociació col·lectiva i la contractació, entre

rar-nos i organitzar-nos per als temps
difícils que vénen, amb decisions unilaterals dels governs de l’Estat i la Generalitat, que, de ben segur, comportaran
noves agressions als drets dels treballadors i les treballadores. Podeu clikar
per veure:
Galeria d'imatges
Vídeo assemblea

Assemblea conjunta de delegats i delegades de Catalunya
El passat dijous, 23 de febrer, a les 10
del matí es va celebrar, també, una
assemblea conjunta de CCOO i UGT a
Barcelona. A la mateixa es varen analitzat els aspectes més negatius de la
nova reforma laboral aprovada pel Govern del PP.
L'assemblea, que va reunir més de
4.000 delegats i delegades, s'ha celebrat al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron i va comptar amb la presència de
Joan Carles Gallego; Josep Maria Àlvarez; Cándido Méndez i Ignacio Fernández Toxo.

d’altres assumptes. A més, l’assemblea va coincidir amb l’aprovació pel
Govern del Decret Llei de la Reforma
Laboral.
A l’IES Cumella hi van assistir més de
500 delegats i delegades, i hi van intervenir: Ovidi Huertas, Secretari General
de la Unió Intercomarcal; Joan Carles
Gallego, Secretari General de CCOO
de Catalunya, i Paloma López, Secretaria de Empleo i Migraciones Confederal.
A les intervencions, els ponents es van
centrar en la situació organitzativa del
sindicat, afiliació i eleccions sindicals;
en la batalla que sobre tot hem de fer a
Catalunya contra les retallades de CiU
i sobre la situació estatal de diàleg social. Paloma López que ha estat una
de les persones per part de CCOO a la
negociació amb la CEOE, va explicar
alguns dels aspectes interns de la negociació i la seva complexitat. Tots tres
van coincidir en afirmar que com a primer sindicat que som, hem de prepa-

La delegació del territori a l’assemblea
va ser força nombrosa, participant moltes seccions sindicals i empreses de
l’Intercomarcal que estan passant dificultats. Evidentment, l’eix fonamental
de l’assemblea va ser la posició contraria a la Reforma Laboral, les properes mobilitzacions i encetar una campanya, empresa per empresa, centre
de treball a centre de treball explicant
a tots als companys i companyes l’abast tan negatiu d’aquesta reforma.
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editorial
El moviment obrer està en una cruïlla històrica. El liberalisme sense rostre humà
torna a voletejar a Espanya, a tot Europa.
El perillós aparell mediàtic de la dreta,
amb El Mundo de Pedro Jota al capdavant, es dedica a caldejar l'ambient i a
enaltir a Rajoy, convertit en "defensor dels
aturats". Els atacs als dirigents sindicals
anomenant-nos "paràsits" i "comparses", i
als nostres afiliats són brutals. La Razón
ens ridiculitza: als sindicalistes, ni cervesa. El PP recolza amb entusiasme l'assetjament i enderrocament governamental
dels sindicats. Una part important de l'empresariat espanyol en conjunt, tot debilitant al màxim a CCOO i a UGT i, si és
possible, liquidar-nos. Un dels objectius
d'aquesta Reforma Laboral és fer el que
va aconseguir Thatcher: enfonsar el sindicalisme.
Però, per què aquesta creuada? La capacitat de mobilització del 19 i 29 de febrer
són la resposta. Ens tenen por; hem de
desaparèixer perquè molestem, perquè
posem fre a la seva insaciable avarícia.
No obstant això, avui dia els sindicats
som les organitzacions més fortes d'Espanya. L'afiliació global dels sindicats organitzats, que no ha deixat d'augmentar des
de l'any 95, suma més de 3 milions de
persones, un creixement que només la
crisi i el constant tancament d'empreses
provocat per les seves polítiques ha aconseguit frenar. ¿Quina organització política
és capaç d'aglutinar a una xifra així?
En els centres en què es poden realitzar
eleccions sindicals, el percentatge de participació és de més del 70%, xifra que
costa molt d'arribar a les eleccions generals i, indiscutiblement, en les autonòmiques i europees.
Els treballadors hauríem de pensar que si
malament estem amb el fre que suposem
els sindicats a l'alliberament d'horaris,
sous, condicions laborals, acomiadaments ... Què seria de la classe més desprotegida, de la classe obrera sense nosaltres?

Galeria imatges

Vídeo assemblea
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Aquesta creuada només acaba de començar. La lluita serà llarga i dura.
Ens hi juguem molt !! Ens ho juguem
tot !!
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més ...

CCOO varem ocupar els ajuntaments de Granollers
i Mataró per denunciar la reforma laboral

Varis
SANITAT

CCOO hem obert un període de mobilitzacions sostingudes i creiLes retallades en la sanitat pública col·lapsen el ser- xents per respondre a una reforma laboral regressiva i agressiva
vei d'urgències de l'Hospital Sant Jaume, de Calella
amb els treballadors i treballadores.
La Secció Sindical de CCOO a l’Hospital Sant Jaume, de
Calella, denuncia que, des de finals de desembre i amb
l’arribada de l’onada de fred i la grip, el servei d’urgències
està col·lapsat.

Dins d’aquest pla de
mobilitzaci ons,
aquest dijous 16 de
febrer, a les 10 hores, es van ocupat
els ajuntaments de
Mataró i Granollers
per aconseguir que
els
representants
municipals recollissin la moció en la
qual se'ls demana
que se sumin al refús de la reforma.

Aquest col•lapse es va iniciar en forma de saturació. El
procediment actualment en les urgències passa per una
primera atenció als passadissos i, a partir d’aquí, els malalts ingressen en el servei d’urgències pròpiament dit,
amb una mitjana de 25-30 malalts pendents de llit físic.
La manca de lliteres provoca retards, de fins a tres hores,
per atendre els pacients que arribaven en ambulàncies. A
més, s’exaureix el material de bugaderia (llençols, mantes...) i el material sanitari. I, finalment, s’esgota el personal sanitari davant la impotència de la situació.
La Secció Sindical de CCOO pensa que les retallades, la
falta d’organització, planificació i capacitat per resoldre
problemes de la direcció de l’empresa, sense excloure al
conseller de Salut, Boi Ruiz, i el mateix president de Generalitat, provoquen conseqüències irreparables en la
salut d’usuaris i treballadors.

A Granollers, el Secretari General de CCOO al Vallès Oriental Maresme, Ovidi Huertas, va reclamar que "d'una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de l'entrada en vigor del
nou Estatut de Catalunya entre el Govern espanyol i la Generalitat
en matèria de finançament, que permetria evitar l'ofegament de la
capacitat econòmica de les administracions catalanes". També va
fer una crida a la rebel·lió dels regidors de CiU i del PP dels ajuntaINDÚSTRIA
ments de la comarca ja que aquesta reforma afectarà sens dubte
CCOO rebutja l'ERO que ha presentat COMBURSA també als seus amics i familiars.
per acomiadar 43 treballadors
A Mataró, Núria Anglès, responsable de l'Àrea Socioeconòmica de
El sindicat Intercomarcal d’Indústria de CCOO del Vallès CCOO, va manifestar que “es tracta d’una acció unificada reivindioriental - Maresme, rebutja l’ERO que ha presentat l’anti- cativa per rebutjar la reforma del 10 de febrer, injusta i innecessàga COMBURSA (actualment Cardo Entrance Solutions ria, una reforma que facilita l’acomiadament, canvia el model de
Spain, propietat del grup suec ASSA ABLOY) per acomi- contractació i ataca la negociació col·lectiva”.
adar 43 dels 81 treballadors que té en plantilla al centre En totes dues capitals un bon nombre de delegats i delegades es
de treball de Parets del Vallès, adduint causes organitza- van sumar a l’acció de protesta.
tives i de producció.
A l’hora de tancament de la revista tenim confirmació de que ja
CCOO denuncia que aquesta decisió no està justificada,
s’ha aprovat la moció als ajuntaments de Granollers, La Llagosta,
sinó que respon a una decisió empresarial per deslocalitLa Garriga,Martorelles, Mollet del Vallès i Montmeló al Vallès Orizar l’activitat productiva i de muntatge a la fàbrica que el
ental.
grup té a Romania, on la mà d’obra és més econòmica. A
més a més, CCOO remarca que la decisió estava presa
Al Maresme ja s’ha aprovat als ajuntaments de Pineda de Mar i
des de feia temps, ja que a mitjans de gener la direcció ja
Vilassar de Dalt.
va informar el Comitè de la necessitat de reduir el 50%
de la plantilla, però s’ha esperat a presentar l’expedient
Durant aquest
just després de l’aprovació de la Reforma Laboral, per
mes de març
negociar-lo amb les noves condicions que li ofereix
esperem que la
aquesta reforma, cosa que deixa els treballadors afectats
moció
passi
en una situació més precària.
pels plens de la
totalitat de muDERBI
nicipis del terriEls treballadors de la fàbrica de Derbi de Martorelles van tori. Així podrem
convocar vaga el passat 29F. La plantilla protesta per fer un anàlisi del
l'anunci de la matriu, la italiana Piaggio, que renuncia al suport de les
seu pla de reconvertir la planta en un centre de subminis- diferents forces
trament de peces. L'anunci de la reconversió ho va fer a politiques a la
l'estiu, quan va assegurar que romandria un any més a mateixa.
Catalunya, però la setmana passada Piaggio va anunciar
als empleats que l'única alternativa és un inversor extern Pel que hem
o que la GENCAT posés més diners, cosa difícil d'acon- vist fins ara, la tendència és el vot a favor dels partits d’esquerra,
seguir en els temps que corren. El conflicte està servit de l’abstenció de CiU i el vot contrari del PP.
nou.
Informació obrera
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Massiva participació a les manifestacions del 19 i 29 de febrer
Les manifestacions que els passats 19-F i 29-F, varen transcórrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, i fins
a un total de 57 ciutats al conjunt de l’Estat, han deixat clar
l’ampli rebuig social que generen les polítiques de retalls de
drets que apliquen els governs del nostre país. El carrer ha
estat un clam contra la Reforma Laboral imposada. L’objectiu
és forçar el Govern a negociar la retirada dels aspectes més
lesius i injustos de la reforma. Ara cal seguir de prop els moviments del Govern i el tràmit de validació al Congrés de Diputats de la llei. Amb la pressió i la mobilització sostingudes
hem
de
recompondre
els
drets laborals,
les
garanties i
tuteles
dels treballadors
i
treballadores, el treball digne,
estable
i
amb drets.
Les mobilitzacions van evidenciar l’ampli sentir social contra
la manera com els governs, a l’Estat i a Catalunya, estan
entomant la crisi, retallant drets socials i laborals. Aquells
dies els carrers es van omplir, però ja portem temps que el
conflicte social està instal·lat als nostres carrers, als centres
de treball i d’estudi, als barris i als espais socials.
Fa temps que la reforma laboral forma part de la política de
retallades de drets al país. Reforma laboral i ajust pressupostari (retallades) tenen la mateixa lògica d’aprofitar la crisi per
desmuntar el model social que hem construït al llarg de molts
anys i moltes lluites.
L’única recepta que apliquen els que governen a Europa, a
l’Estat i a Catalunya és abaixar costos laborals i despesa
social, despreocupant-se dels efectes socials que això comporta per al 99% de la ciutadania. Una recepta al servei d’una minoria de la societat, l’1%, que té molt i contribueix poc o
gens, que els permet seguir acumulant més riquesa i més
poder i reforçar així la seva posició dominant.
Les mesures que s’apliquen són inútils i injustes. Els pressupostos restrictius només serveixen per retallar despesa, fer

caure la demanda interna, empitjorar les condicions laborals
dels empleats públics (i per extensió de la resta de treballadors), destruir ocupació, dificultar l’accés als serveis públics,
etc.
La Reforma Laboral precaritza més el treball, disminueix garanties i tuteles als treballadors, augmenta la unilateralitat en
les relacions laborals a favor de l’empresari i afebleix la capacitat d’organització i defensa col·lectiva dels treballadors i
treballadores. Per tant, ens trobem davant unes polítiques
inútils per donar resposta a les necessitats socials, en especial generar ocupació de qualitat, i injustes amb les persones,
en generar empobriment i desprotecció.
Per tot això, des de CCOO creiem que aquestes manifestacions han estat importants. Han evidenciat que hi ha amplis
sectors socials que no ens resignem a creure’ns que les mesures neoliberals restrictives que ens estan imposant són
inevitables. Hi ha alternatives possibles, més justes, més
útils, més eficients. Fer-les avançar requereix canviar l’actual
hegemonia ideològica, política, cultural, que s’ha instal•lat en
la societat.
Hi ha alternatives en la fiscalitat, en regulacions socials del
sector financer, en polítiques de formació, qualificació i innovació,
en
l’impuls i l'incentiu d’activitat econòmica
que
genera riquesa i ocupació
i respon a
n e ce ssit a t s
socials i ambientals, en major participació en els afers socials, etc...
Fer avançar les alternatives requereix sortir de la resignació.
Podem fer possible una altra manera de sortir de la crisi, amb
la gent i no contra la gent. Segur que caldrà mantenir la pressió i la mobilització, segur que caldrà forçar espais de negociació i assolir acords. Però hi ha alternatives per posar sobre
la taula del debat social.
Galeria fotogràfica

Vídeo

Assemblea de delegats i delegades de industria del Vallès Oriental i Maresme
El passat dia 20 de febrer, els delegats i
delegades del Sindicat Intercomarcal
d’Indústria del Vallès Oriental - Maresme, van estar convocats a una assemblea a l'IES Antoni Cumella, de Granollers.

de negociació per crear el Conveni del
Metall de Catalunya. Aquest conveni és
una reivindicació històrica de CCOO, ja
que ha de servir per evitar dumpings
empresarials i , en el temps, igualar els
drets de tots els treballadors i treballadores del sector.

L’objectiu de l’assemblea va ser parlar
sobre la revisió de les taules salarials per
al 2012, l'acord sobre l'estructura de la
negociació col·lectiva en el sector del
metall i la situació del diàleg social.
Tot això fruit de l’acord assolit amb les patronals de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per obrir el necessari procés

Hi van participar el Secretari General de
la Federació, Javier Pacheco, el Secretari General de CCOO del Vallès Oriental - Maresme Ovidi Huertas, i el Secretari d'Acció Sindical del sindicat d’Indústria al territori, Agustín
Poblador.
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Primera Acció de LA RESISTÈNCIA VOR
Amb la voluntat de fer una crida a la participació ciutadana i al compromís
social per a la defensa del nostre territori i de la qualitat de vida dels seus
habitants, les organitzacions socials impulsores d’aquesta coordinadora,
entre les quals hi és CCOO ens erigim en defensors i vetlladors del manteniment i la millora dels recursos públics que actualment tenim al nostre
abast. Aquesta plataforma vol traslladar al carrer, a les empreses, a les
institucions la lluita d’aquells/es pels que l’estat del benestar és la garantia
per a poder gaudir d’una vida digna. No ens resignem a mantenir-nos impassibles davant la onada de retallades, les reformes laborals ferotges i
totes aquelles mesures que fan desaparèixer els recursos que tant ens va
costar d’assolir.
Des de la plataforma és va fer una crida a manifestar-se el dimarts dia 28
de febrer per manifestar el nostre
malestar, davant la situació actual
de retallades de drets socials .
Un bon nombre de persones es
van concentrar davant l’antic edifici d’urgències Centre de Granollers i és van dirigir fins a la Plaça
de la Porxada on es va llegir un
manifest de rebuig a les retallades
i en contra la Reforma Laboral.

Vols ser Ciberactivista Sindical ?

Campanya de sensibilització sobre les mobilitzacions contra la reforma laboral.

Si vols col·laborar com a sindicalista en aquest grup, pots adherir-t’hi des d’aquest web:

CCOO hem desplegat una campanya d’accions de sensibilització per a les manifestacions del dia 19 en contra de la Reforma Laboral i del dia 29 contra les politiques d'ajust europees.
Es va fer distribució d’octavetes a les estacions de rodalies,
els dies 17 i 27 al matí fent difusió de material de les manifestacions i informant sobre els seus aspectes més negatius de
a les estacions de Granollers, Mollet i Mataró.

http://socialnet.ccoo.es/
solicitud .
Un cop emplenada la sol·licitud,
t’enviarem la informació sobre la
plataforma de treball del grup.

També durant tots aquests dies i aquest proper mes de març
la unitat mòbil de CCOO VORMAR va recórrer els polígons
industrials fent extensió de la mobilització.
Segons va declarar el Secretari General de la Unió, Ovidi
Huertas, “aquestes accions són la continuació de les fetes
aquesta setmana de rebuig a la Reforma Laboral aprovada
pel Govern del
P P ” .
P e r
a Huertas, “cal
que els treballadors i treballadores es manifestin
massivament en
totes les mobilitzacions convocades
per fer palès el
seu descontentament amb les mesures laborals del
Govern”.

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

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.

Per últim, Ovidi Huertas ha expressat “que aquesta reforma
no crearà ocupació, sinó que augmentarà la destrucció de
l’ocupació. És una reforma antisocial i feta amb mentides,
manipulació i engany per part del Govern del Partit Popular”.
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