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Èxit en les concentracions del 29A contra les retallades
“Amb l’educació i la sanitat no s’hi juga”
A les concentracions convocades
per diumenge 29 d'abril a les 12
del migdia a les capitals de comarca, Mataró i Granollers expressen
el seu rebuig a les retallades en
educació, sanitat, serveis socials
etc etc. CCOO i UGT vàrem
aconseguir aplegar unes 300 persones a Granollers a la plaça de

l'educació. Un bon nombre de representants del món polític i de la
direcció de CCOO han participat
en les dues concentracions.
Ovidi Huertas ha aprofitat
per instar al conjunt de treballadors i treballadores a continuar
expressant el rebuig a aquestes

abril 2012

editorial
Per primera vegada a la paraula «copagament» se li
cauen les cometes i així anirà escrit d'ara endavant,
gràcies a un nou frau electoral del Govern del PP
que fa el contrari del promès en campanya.
El copagament farmacèutic, avantsala de la imposició d'un copagament sanitari per consulta, afectarà
principalment als pensionistes, els mateixos als
quals el PP va defensar a ultrança per la congelació
de les seves pensions decretada per Zapatero.
Aquesta mesura que els obligarà a partir d'ara a
pagar el 10% dels seus medicaments, suposa a la
pràctica no ja una congelació sinó una baixada.
Un cop més la dreta ha optat per penalitzar els més
malalts i els més pobres: Els pensionistes són els
que tenen més necessitats de salut, per patir en major proporció malalties cròniques i situacions de dependència. El 73% dels majors de 60 anys necessita prendre diversos fàrmacs cada dia
Les pensions són molt baixes a Espanya. La mitjana
és de 767 €; el 8,51% dels pensionistes cobra
menys de 300 €, el 54% menys de 650, el 74,3%
menys de 1000 € i el 90,2% menys de 1.500. Per
això és molt demagògic que als treballadors que
guanyen més de 100.000 euros se'ls pugin tan sols
el 20% (passant de pagar un 40 a un 60%) quan la
diferència d'ingressos és abismal entre uns i altres.
Però sumat a aquest copagament, a Catalunya, on
ja paguem el cèntim sanitari, el Govern del Sr Artur
“Manstisores” ha decidit no tirar enrere el pagament
de l'euro per recepta. Encara que el conseller de
Sanitat, Boi Ruiz no es vol mullar, el portaveu Francesc Homs diu que el eufemísticament anomenat
"tiquet moderador" el Govern va aprovar amb el suport del Partit Popular de Catalunya en els pressupostos d'aquest any és una taxa encaminada a evitar l'abús dels usuaris.

la Porxada i unes 150 a Mataró, a
la mateixa hora, davant de l’Ajuntament, malgrat ser diumenge i
pont.
La convocatòria es feia en resposta als constants i reiterats atacs
del Govern de Mariano Rajoy i
d’Artur Mas contra l'estat del benestar, contra la sanitat, i contra

polítiques ineficaces, injustes i
inútils el proper Primer de Maig,
fent una crida a la mobilització
sindical per reclamar una sortida
social a la crisi, amb unes altres
polítiques que impulsin el creixement econòmic i l'ocupació i que
preservin la cohesió social.
Veure galeria d'imatges

Tot és un gran engany, principalment perquè el que
realment es pretén és una contrareforma fiscal que
inverteixi el caràcter redistributiu dels impostos amb
una transferència de les rendes baixes a les altes,
és a dir, dels pobres cap els rics. I, sens dubte, fer
de la salut un negoci per a grups empresarials privats.
Ja ho va dir fa poc el FMI : hi ha el risc que la gent
visqui més del que s'esperava. I això comporta un
risc financer que el PP i CiU volen evitar. És la lògica del mercat de tota la vida: perquè uns pocs visquin molt bé, tots els altres hem de viure molt malament. O millor, deixar de viure.
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més ...

ILP PER A LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL

Varis
FITEQA
Els treballadors de J.J. Massaguer, d'Argentona, inicien mobilitzacions per denunciar els darrers acomiadaments

CCOO, amb altres entitats, hem impulsat un iniciativa legislativa
popular (ILP) per portar al Congrés dels Diputats una modificació
de la llei hipotecària. Per a això, necessitem recollir més de
500.000 signatures abans del 31 d'octubre de 2012 a tot el territori
estatal.

L’objectiu és aconseguir que davant d’una execució hipotecària,
Els treballadors i treballadores de la empresa J.J. MAS- les persones puguin liquidar el seu deute amb el lliurament de l'haSAGUER han decidit iniciar mobilitzacions per denunciar bitatge i tornar a començar de nou. Per tant, la solució que es prola situació que estant patint: acomiadaments a l’empresa, posa en aquesta iniciativa legislativa popular és fer de la dació en
que justificats per motius econòmics han fet que la planti- pagament retroactiva la fórmula preferent per a la resolució d'alla es vegi reduïda a 7 persones, i cap de les persones quest conflicte: en el cas que el bé executat sigui l'habitatge habitual, la seva adjudicació per part de l'entitat financera suposarà el
acomiadades no ha estat indemnitzada.
pagament del deute, extingint totalment la mateixa juntament amb
J.J. MASSAGUER S.L. està situada al polígon industrial els interessos i costes. L'extinció del deute comportarà per efecte
Can Negoci d’Argentona. Els treballadors van organitzar de la llei l'extinció de qualsevol tipus de fiança o aval.
una concentració a les portes de l'empresa al matí del dia
19 d’abril, i fruit d’aquesta acció, l’empresa va prendre Què proposa exactament la ILP?
represàlies. El conjunt de treballadors no descarta acci1. Dació en pagament
ons més contundents.
amb efectes retroactius
Es diu dació en pagament al fet de lliurar l'habitatge a l'entitat finanFSC
cera amb què es té la
Jornada de delegats i delegades de l'Administració hipoteca a canvi de quedar lliure de tot deute.
Local del Maresme i el Vallès Oriental
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO al
Vallès Oriental - Maresme, va convocar els seus delegats
i delegades de l'administració local a una jornada tècnica de formació.
La jornada volia abordar aspectes relacionats amb les
meses de negociació i donar directrius sobre la negociació col·lectiva com a eina indispensable per fer front a les
creixents retallades.

2. Paralització dels desnonaments
Sempre que es tracti de
l'habitatge habitual i l'
impagament del préstec
hipotecari sigui per motius aliens a la pròpia voluntat.
3. Lloguer Social
L'executat té dret a seguir residint en l'habitatge pagant un lloguer
no superior al 30% dels seus ingressos mensuals per un període
de 5 anys.

La jornada va tenir lloc el dia dimarts 17 d'abril, de 9.30 a
13.30, a la sala d'actes del local de CCOO a Mataró, al
Les firmes s'han de recollir en els plecs de signatures que hauran
carrer Castaños, 120.
estat segellats per la Junta Electoral Central. Cada plec de signatures ha d'estar entrat per un fedatari.
Qualsevol ciutadà pot signar per donar suport a la ILP hipotecària
en els punts de recollida de signatures especificats a la secció "on
La plantilla de DERBI explica la seva situació a Ma- signar". Si es disposa de DNI electrònic, també es podrà signar
drid
online (properament s'habilitarà l'aplicació per poder fer-ho).

INDÚSTRIA

Els treballadors i les treballadores de DERBI, de Martorelles, es van traslladar a Madrid, coincidint amb la celebració de la fira Motomadrid, per explicar a tots els aficionats
a les motos, esportistes i personalitats assistents a la fira
quina és la seva situació després que Piaggio hagi manifestat la seva intenció d’abandonar definitivament la producció a Catalunya i tancar la fàbrica vallesana.
Des de la Secció Sindical de CCOO de Derbi valoren
positivament la bona rebuda que van tenir al certamen,
on van tornar a exigir a l’Administració i a la multinacional
un pla industrial per garantir la continuïtat productiva de
les instal•lacions i els llocs de treball.

Ja es pot signar en suport a la ILP a tots els locals de CCOO.
Es recolliran signatures fins el 31 d'octubre de 2012.
Tota la informació a:
www.quenotehipotequenlavida.org

facebook.com/ILPhipotecaria
@ILPhipotecaria
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CCOO Vallès Oriental-Maresme comença a oferir assessorament per treballar a Europa
A partir dilluns, dia 16 d’abril, CCOO Vallès Oriental Maresme ha començat a oferir assessorament i orientació a
les persones que vulguin anar a treballar a Europa. Després
d’un curs intensiu sobre mobilitat europea al llarg dels mesos
de març i abril, els 16 assessors del Centre d’Informació de
Treballadors Estrangers (CITE) atendran a partir d’ara els
interessats en els 45 punts d’informació de què disposa a tot
Catalunya, entre ells a les ciutats de Granollers, Mataró i
Pineda de la nostra intercomarcal.

front a una demanda que s’ha fet cada vegada més evident
en la ciutadania catalana. Davant el canvi del paradigma migratori, que ha fet que Catalunya passi de ser un país d’acollida a ser un país amb una creixent emigració, CCOO de
Catalunya intenta garantir que l’opció de la mobilitat, sovint
forçada, pugui realitzar-se amb un màxim de qualitat. Les
persones que busquin feina a Europa podran adreçar-se a
partir d’avui al CITE (www.ccoo.cat/cite) i concertar una entrevista amb un dels seus assessors.

Aquest curs de formació ha comptat
amb el suport del Servei d’Ocupació
de Catalunya i de la Confederació
Europea de Sindicats, i s’ha centrat
tant en els aspectes legals que
acompanyen la mobilitat geogràfica
(seguretat social, fiscalitat, dret laboral) com en els recursos per identificar ofertes, informar-se sobre condicions de vida i de treball o preparar
en detall el trasllat.
Després d’assessorar durant 25 anys
treballadors extracomunitaris en matèria d’estrangeria, el CITE ofereix
’estructura existent, la seva experiència i l’excel·lència en l’orientació i
l’assessorament de proximitat per fer

L'Ajuntament de Santa Susanna substitueix el dret
de funció pública pel dret de vasallatge dels seus
empleats/des públics/ques

Al 3r Congrés Intercomarcal CCOO és posarà
en marxa una delegació virtual 2.0

CCOO denunciem que l’equip de govern de l’Ajuntament de
Santa Susanna s’ha convertit en l’alumne avantatjat de la
comarca del Maresme en l’aplicació de retallades al seu personal amb l’excusa de la crisi econòmica.

El passat divendres dia 20 d’abril, CCOO Vallès Oriental Maresme va iniciar el procés del seu proper congrés, aprovant-ne la convocatòria, en el seu Consell Intercomarcal celebrat a la Masia Can Ribas, de les Franqueses del Vallès.

El conjunt de mesures que a continuació es relacionen es
van adoptar en el ple celebrat el dia 29 de març (dia de la
vaga general), de forma unilateral, en una demostració de
caciquisme, obviant el dret a la negociació col·lectiva dels
seus empleats/des públics/ques:

En el transcurs del Consell, Ovidi Huertas, secretari general,
va presentar la carta de convocatòria del que serà el 3r Congrés de la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental - Maresme,
que se celebrarà el mes de novembre, i del qual resultarà
elegida la direcció del sindicat per als propers quatre anys.

1.El ple va declarar de forma unilateral la nul·litat de l’Acord
de Condicions de Treball del Personal, una decisió que al
marge de ser una aberració jurídica no té precedents a la
comarca.
2. Aprovació d’un pla d’ajust que comporta les següents
afectacions a la plantilla municipal:
a) Reducció d’un 5 % de les retribucions de tot el personal.
b) Reducció d’un 15 % de les retribució dels agents de la
Policia Local.
c) Amortització de dos llocs de treball amb dedicació a temps
parcial (acomiadament immediat)
d) Externalització de tres serveis municipals: llar d’infants,
neteja viària i parcs i jardins.
Les mesures s’adopten amb el suposat objectiu de reduir la
despesa del capítol de personal, però a la pràctica augmentarà el cost econòmic dels serveis, empitjorant les condicions
laborals dels treballadors/es afectats/des i degradant el servei públic que reben el conjunt de la ciutadania de Santa Susanna.

La carta de convocatòria va estar aprovada per unanimitat, i
és el tret de sortida del procés congressual. Aquest s’organitzarà per impulsar i garantir al màxim la participació de
l’afiliació en el debat del balanç de l’acció sindical realitzada i
de les propostes de treball per encarar els reptes de futur.
Com a gran novetat d’aquest 3r Congrés posarem en marxa
la delegació 2.0. Aquesta delegació virtual neix amb la idea
d’obrir la participació en el debat dels documents del Congrés a tota l’afiliació mitjançant un marc digital ( web, fòrum ... ). Aquest marc estarà en actiu des de l’aprovació dels
documents al mes de juny fins l’última CEVOM abans del
Congrés ( finals d’octubre, aprox.).
Els/les ponents del document congressual faran de moderadors del fòrum i extrauran les conclusions de la participació
de l’afiliació, redactant una resolució 2.0 que es presentarà al
3r Congrés per la seva discussió i aprovació. La presentació
de la resolució 2.0 restarà a càrrec d’un dels ciberactivistes
més actius en el fòrum.
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Deducció de la quota d'afiliació
en la declaració de la renda

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

La quota d'afiliació sindical a CCOO és una despesa que podeu deduir quan realitzeu la vostra declaració anual de la renda, així ens ho marca la llei de l'IRPF.

http://socialnet.ccoo.es/
solicitud .

Pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 i el 35% segons els casos.

Un cop emplenada la sol·licitud,
t’enviarem la informació sobre la
plataforma de treball del grup.

Podeu deduir les quantitats que heu pagat en concepte de
quotes per la vostra afiliació a CCOO. Els justificants són els
mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja teniu.
La quantitat per deduir cal posar-la a l'espai reservat a
"Quotes satisfetes a sindicats" [casella 011] de l'imprès oficial
(digital o en paper) de l'IRPF.

CCOO Vallès Oriental - Maresme
som a les xarxes socials

Dades EPA 1r trimestre 2012
Les dades de l’EPA confirmem el que CCOO denunciàvem
des de que es va aprovar la reforma laboral: que aquesta no
serviria per crear ocupació, i que és inútil per reduir l’atur. Tot
el contrari; al 1r trimestre del 2012 a Catalunya hi ha 61.500
persones més a l’atur.

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.

Podeu consultar totes la informació a :
http://www.ccoo.cat/vorientalmaresme/noticia/152727/ccoodenuncia-que-catalunya-lidera-el-ranquing-de-ccaa-ambmajor-creixement-de-latur-i-major-caiguda-de-lactivitat-ilocupacio-aquest-primer-trimestre-de-2012
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