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editorial

Tu te’ls creus?

Conflicte amb l’Ajuntament de Cabrils
El passat 25 de març una cinquantena de companys/es de CCOO ens
vam mobilitzar a l’ajuntament de Ca-

Ortiz de la FSC que va ser evacuat
en ambulància. Després d’aquests
fets, vam abandonar l’ajuntament.
El company Emili es recupera
satisfactòriament de les lesions i ja ha manifestat la seva
voluntat de presentar denúncia davant el jutjat.

brils contra l’externalització dels serveis de brigada de jardineria, un capítol més dels processos de transferència de serveis municipals a la gestió
privada que té com a intenció fonamental desprendre’s dels 3 delegats
de CCOO recentment escollits a les
eleccions sindicals.
Com ja havíem fet en les dues anteriors mobilitzacions, vam ocupar la sala
on se celebrava el ple municipal. En
tractar-se el punt en el que es proposava l’externalització, els regidors de
l’oposició van abandonar el Ple en
senyal de protesta i acte seguit la
gent de CCOO vam increpar l’Alcalde
i els regidors de l’equip de govern.
Després d’un temps d’espera i manifestada la nostra voluntat de no abandonar la sala, l’Alcalde va demanar la
intervenció dels mossos
d’esquadra i de la policia
local per procedir al desallotjament.
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Des de la FSC valorem com
un èxit la mobilització que ha
tingut visibilitat en els mitjans
de comunicació i que constitueix un pas més en la lluita
contra l’actitud antidemocràtica de l’alcalde Joaquim Colomer que estan patint els nostres companys de CCOO treballadors/es de l’ajuntament de Cabrils i també tota la ciutadania
d’aquest municipi.
Volem agrair molt sincerament la
col·laboració dels companys i companyes que ens van acompanyar en la
mobilització, tant de la pròpia FSC i la
Unió Intercomarcal del Vallès Oriental
Maresme, com de l’executiva de la
FSC de Catalunya i d’altres federacions i sectors.
Demanem també que no afluixi la
pressió ja que haurem d’estar alerta
en els propers mesos al desenvolupament d’un conflicte que ha obert
l’equip de govern per una esbiaixada
interpretació de la finalitat de les institucions democràtiques i un ús indegut
de les seus càrrecs públics.

Els agents van actuar amb
l’ús de la força i amb molta
contundència contra alguns
dels nostres companys. Com
a resultat d’aquesta intervenció policial va resultar ferit en
una cama el company Emili

Una i altra vegada, uns i altres, ens
diuen que l’única manera de sortir
de la crisi és la reforma laboral. I
això és així perquè s’ha construït la
teoria que descausalitzar la contractació i facilitar l’acomiadament incentiva la creació de llocs de treball. Tu
te’ls creus?
L’experiència ens diu que això no és
així. Més aviat és tot al contrari. Potser sí que les respostes a curt termini han satisfet necessitats polítiques
de conjuntura, però a la llarga ens
han deixat el panorama que tenim.
A aquestes alçades, algú es creu
que crear ocupació depèn de les
lleis laborals i de la seva reforma?
Com a molt, això pensem des del
sindicat, es poden pactar canvis que
contribueixin a la creació de llocs de
treball o que no dificultin aquesta
creació d’ocupació. Les causes que
en han portat a aquesta crisi econòmica i d’ocupació són unes altres.
Sense consum intern, sense finançament a les empreses i amb
l’endeutament públic al límit, sembla
que ho tindrem molt cru per a una
sortida ràpida de la crisi. I cal afegir
que la nostra capacitat de competir
en els mercats internacionals és limitada.
La descausalització del contracte de
treball és en la base dels problemes
de la nostra ocupació. Les reformes
laborals molt probablement han servit per provocar l’efecte contrari del
que pretenien.
Tots aquests anys els empresaris
han tingut molts incentius per no fer
servir l’organització flexible del treball com un element d’ajust de
l’ocupació i, alhora, de millora de la
productivitat. Als nostres ulls les reformes del mercat de treball han
d’anar encaminades a penalitzar l’ús
de la temporalitat, primer la fraudulenta, i a incentivar la flexibilitat pactada al servei de les empreses i de
les persones. En aquest sentit, qui té
molts deures a fer és el sector públic, que directament o indirectament
és agent creador de precarietat.
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més ...

DIA DE LA DONA TREBALLADORA

AGROALIMENTÀRIA

El grup càrnic Vilaró, amb un centre a
Granollers i amb 466 treballadors, presenta concurs de creditors
El Grup Càrnic Vilaró, que dirigeix Javier Frade, ha
presentat concurs de creditors, abans anomenat suspensió de pagaments. Per presentar aquesta suspensió, l'empresa al•ludeix falta de crèdit financer. La mesura afecta a 466 treballadors de Sils (Girona), Mollerussa (Lleida) i Granollers (Barcelona).
Vilaró ha emprès inversions importants en el grup per
potenciar la seva producció i garantir, d'aquesta forma, l'ocupació en el grup que recentment va adquirir
Primayor de Mollerussa, en delicada situació.
La Federació Agroalimentària de CCOO Catalunya
estarà atenta a la situació que travessa Vilaró, perquè
els seus treballadors i treballadores no en surtin perjudicats. Alhora CCOO exigirà a l'Administració que faciliti els mitjans necessaris per mantenir l'activitat d'aquest grup càrnic.

ACTIVITATS DIVERSES

Acampada de les treballadores de la neteja la plaça de Sant Jaume
Les treballadores de la neteja d'edificis i locals van fer
una nova mobilització davant l'estancament en les
negociacions del conveni. Aquesta vegada van realitzar una acampada del 5 al 8 de març a la plaça de
Sant Jaume.
El passat mes d'octubre CCOO va impulsar una campanya a favor de la millora de les condicions laborals
en el sector sota el lema "Netegem els salaris baixos i
la precarietat del nostre sector

Dilluns 8 de març, es va commemorar del Dia mundial de la
dona treballadora a la nostra Intercomarcal.
Els actes es van iniciar el mateix dilluns a les 10 del matí a la
sala d'actes del local de CCOO de Granollers la tradicional assemblea de delegades.
Aquest
any
van participar
com a ponents
Juan
Manel
Tapia, responsable de Negociació
Col•lectiva de
la
CONC, i
Ovidi Huertas,
secretari general de la Unió.
Segons Miriam
Sampere, responsable
de
polítiques d’igualtat de la Unió Intercomarcal Vallès Oriental Maresme de CCOO, "la igualtat entre homes i dones té en l'eliminació de les desigualtats un dels eixos centrals, així l'ocupació femenina és clau per entendre els canvis en la situació social, econòmica, cultural i política de les dones".
Durant l'assemblea es va tractar la situació actual de crisi econòmica que pateix la nostra societat, en concret com afecta les
dones. En un moment com el que estem vivint, cal reflexionar
sobre els efectes de la crisi en l'atur, i en especial en la forma
com afecta les dones.
A l'acte van assistir més d'una quarantena de delegades de
diferents sectors del teixit productiu .
A les 12 del matí, era previst realitzar una performance, amb el
títol: "Ànim xaval, que tu pots", a la plaça de la Porxada de
Granollers, que a causa del mal temps va quedar suspesa.
El divendres dia 12 a la nit va tenir lloc al local de CCOO de
Granollers un cinefòrum . Primer els participant van fer un sopar informal, per seguidament entrar en la presentació del Cinefòrum, que va anar a càrrec del historiador Jesús Zapatero.
Una vegada
finalitzada
l'exposició
inicial es va
projectar la
pel•lícula "En
terra d'homes", Una
vegada finalitzada la projecció es va
obrir el debat
entre el més
de trenta participants en el
cinefòrum.
Finalment el dissabte 13 es va fer una visita al Museu del Gènere de Punt de Mataró amb la presència de Margarida Colomer parlant del paper de la dona a al moviment obrer de postguerra, Pere Vilaseca, president de la fundació, i l'Ovidi Huertas, Secretari General de la Unió.
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Convocatòria de vaga a
l'ensenyament públic
CCOO Vallès Oriental - Maresme va realitzar una roda de
premsa, dijous 11 de marçal matí a la sala d'actes de
CCOO de Granollers. A la roda de premsa es van explicar
els motius que van dur al sindicat a convocar una jornada
de vaga a l'ensenyament públic, el dia 17 de març.
La secretària general
del Sindicat
d'Ensenyament
de
CCOO Catalunya,
M o n t s e
Ros, va dir
a Granollers
que:
"els
professionals de l'e-

ducació cada vegada hem de treballar més i en pitjors
condicions, però el que més ens importa és com afecta la
política del conseller Maragall a l'ensenyament de l'alumnat de Catalunya.
En el que portem de curs, s'han incorporat, a les aules,
cinquanta mil alumnes i cap professor". Ros també ha
volgut aclarir que "des de CCOO s'ha valorat molt abans
de convocar la vaga per tot el que suposa per als professionals, així com el trasbals que representa per a moltes
famílies, però davant de l'actuació del conseller Maragall,
cal garantir un sistema educatiu públic que respongui a
les necessitats de la societat".
El secretari general del nostre territori, Ovidi Huertas, va
dir a Granollers que "aquesta vaga va en la línia de protegir el sistema públic d'ensenyament per no perdre qualitat en l'educació, sobretot, ara, en època de crisi, en la
qual la formació és molt important. No podem permetre
les politiques de retallades que està duent a terme el Departament d'Educació i la tendència a fomentar l'ensenyament privat"

El Departament d'Educació i la Fundació Paco Puerto de CCOO
signen un conveni per la validació de la formació.
El Departament d'Educació, i la Fundació per a la Formació i l'Estudi Paco Puerto, han signat un
conveni que té per objectiu desenvolupar el programa Qualifica't mitjançant dues accions:
•
Accions de formació professional per a persones ocupades o en atur a través d'unitats formatives dels títols del sistema educatiu, promogudes per la Fundació.
•
Validació i reconeixement amb efectes de la formació professional del sistema educatiu de la formació impartida per
la Fundació.
•
Aquest conveni s'emmarca dins el programa Qualifica't acordat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i desenvolupat
per l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, i que té per objectiu millorar la qualificació de les persones, incrementar el nivell
d'ocupació i afavorir la mobilitat professional.
Hi poden participar tots els instituts dependents del Departament d'Educació autoritzats per desenvolupar l'esmentat programa, i que duran a terme les accions previstes en aquest conveni amb els cicles formatius autoritzats en cadascun d'ells.
No obstant això, està prevista la participació inicial de 20 instituts amb més de 35 cicles formatius de referència.
Els beneficiaris d'aquesta col•laboració seran les persones treballadores o en atur inscrites en iniciatives de la Fundació.
Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2010.
Respecte a la validació de la formació impartida per la Fundació, aquesta requerirà un procés que finalitzarà amb la generació d'una acta d'avaluació final i que permetrà validar aquesta formació com a unitats formatives d'un cicle formatiu.

CCOO del Vallès Oriental - Maresme aprova
en el marc de la seva executiva una resolució de suport al jutge Baltasar Garzón
Amb aquesta resolució, la Unió Intercomarcal de CCOO
al Vallès Oriental - Maresme donem suport al jutge Baltasar Garzón per la seva actuació amb valentia davant els
crims de la humanitat en la greu campanya de difamació i
persecució política promoguda per sectors
ultraconservadors, que
podria suposar la separació del magistrat
de la carrera judicial.
La Unió Intercomarcal
de CCOO al Vallès
Oriental - Maresme vol

mostrar també la seva preocupació pel precedent que
podria significar veure com s'actua contra qualsevol membre de la magistratura que s'atreveixi a qüestionar la vigència o validesa d'uns instruments d'impunitat que van
ser creats pel propi règim franquista. Cal recordar que
l'any 2008 el Comitè de Drets Humans de les Nacions
Unides va recomanar a l'Estat espanyol la derogació de la
"Ley de Amnistía" de 1977.
La Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental - Maresme vol reconèixer la llarga trajectòria judicial del jutge
Baltasar Garzón, compromès amb la defensa dels drets
humans a Espanya i al món, i especialment el seu paper
com a impulsor d'un procés de recerca de la veritat, la
justícia i la reparació per a les víctimes de la dictadura
franquista, i com un dels principals promotors a l'Estat
espanyol del desenvolupament del principi de justícia .
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La Unió Empresarial intersectorial (UEI) visita
la seu de CCOO a Granollers
El passat dia 16 d’abril, el director general de la UEI Joaquim
Colom i la directora General adjunta, Susana Berenguel van
ser al local del sindicat a Granollers, per fer-nos una visita. El
motiu principal va ser una primera pressa de contacte, ja
que el secretari general de la UEI ocupa el càrrec des de fa
molt poc en substitució de Vicenç Rochina. La voluntat de la
UEI es la de relacionar-se més estretament amb el Sindicats
per treballar estratègies de millora de la formació laboral,
més d’acord amb les necessitats de l’actual mercat de treball
al territori.

XERRADA-COL·LOQUI:
SOLIDARITAT AMB ELS MINERS
DE NICARAGUA
El proper dia 22 d’abril la Fundació Pau i Solidaritat de
CCOO al Vallès oriental Maresme, realitzarà una conferència amb el seu posterior col·loqui explicant el projecte integral per a la millora de les condicions sociolaborals, sanitàries i tecnològiques dels treballadors del Triangle miner de
Nicaragua.

A la reunió van estar presents l’Ovidi Huertas, Secretari General i la Núria Anglès, responsable de l’Àrea Socioeconòmica de la Unió.
Esperem que aquesta nova etapa suposi una patronal més
oberta i amb menys confrontació, i que permeti treballar polítiques per el foment de l’ocupació.

La Unió Intercomarcal convoca una Jornada de
RSE, (responsabilitat social empresarial)
El proper dia 30 d’abril al matí, a la Sala d’Actes del Museu
de Granollers, es celebrarà una jornada sobre responsabilitat
social de les empreses.
L’objectiu de les jornades es disposar d’un espai de debat
sobre el model que cal de Responsabilitat Social
Empresarial, generar un document per a la reflexió sindical i
pública sobre un model idoni de RSE, i desenvolupar
propostes de gestió de la RSE en clau territorial.
A l’acte es podrà comptar amb les presència, entre d’altres
ponents del món empresarial i de l’administració, de l’anterior
Secretari General de la Unió, José Cachinero, actual responsable de RSE de la CONC.

Deducció de la quota d'afiliació en la
declaració de la renda

El projecte està adreçat a 1.480 miners, tant en actiu com
jubilats afectats per malalties professionals, i a les seves
famílies.
Aquest projecte està promogut per la Fundació Pau I Solidaritat de CCOO Catalunya I la Universitat politècnica de Catalunya Upc.
L’acte comptarà amb la intervenció de Mercè Campabadal,
Directora de la Fundació Pau i Solidaritat, Josep Font, Cap
de Secció de Prospecció i Investigació de Mines de la UPC,
i diferents cooperants de l’escola politècnica superior
d’enginyeria de Manresa de la UPC.
L’acte tindrà lloc a l’espai de la Peixateria de Mataró (Carrer
Barcelona) a les 19,30 hores del vespre.

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.
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. En tot
cas, si us cal un certificat.
Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a:
uat@ccoo.cat

La quantitat a deduir cal posar-la
a l'espai reservat a "Quotes satisfetes a sindicats" [casella 010] de
l'imprès oficial (digital o en paper)
de l'IRPF.
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