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UN 1 DE MAIG MÉS REIVINDICATIU QUE MAI
Un 1 de maig més reivindicatiu que mai, i que comptarà amb la
presència d’Iganacio Fernández Toxo i de Joan Carles Gallego al
territori.
Aquest 1r de maig, és sense cap mena de dubte, dia del treballador amb un
accent diferent. La popular diada, que en els últims anys havia estat marcada
per un aire festiu i de celebració, arriba aquest any envoltada d’inseguretats,
incerteses i crisis. És per això que s’ha volgut convertir en una jornada,
especialment reivindicativa .
Des de la Unió
Intercomarcal Vallès
Oriental-Maresme,
s’han organitzat
diferents actes de
tipus cultural, en
motiu d’aquesta
commemoració,
però és l’Assemblea
de delegats i
delegades l’acte
central i de més
importància. Com ja
va sent tradicional,
es celebrarà al IES
Antoni Comella de
Granollers.
L'Assemblea de
delegats i
delegades del dia 8 de maig a Granollers comptarà amb la presència del
Secretari General de la Confederació de CCOO, Ignacio Fernández Toxo i el
Secretari General de CCOO Catalunya, Joan Carles Gallego. És el primer
cop, que Toxo estarà a Catalunya des de que el desembre va ser elegit Secretari
General de la confederació, i ho farà al nostre territori.
Ignacio Fernández Toxo (El Ferrol , 1952) ha estat lligat, des dels començaments
de la seva vida laboral i el seu compromís sindical, al sector del metall. Va
començar la seva trajectòria professional com metal·lúrgic. Va ser acomiadat
i empresonat per la seva activa participació en la vaga general del 1972 .Va
viure en la clandestinitat durant quatre anys.
Al novembre de 1987, es va convertir en el secretari general d'una de les
federacions més fortes de CCOO , la del Metall, càrrec que va ocupar fins a
maig de 2004.
A l'abril de 2004 i en el marc del VIII Congrés Confederal, va entrar en
l'Executiva de CCOO i també va ser nomenat secretari d'Acció Sindical i
Polítiques Sectorials. Ha participat activament en el diàleg social i en les
negociacions amb la patronal per als acords de negociació col·lectiva, fins al
desembre passat on va substituir J.M. Fidalgo al capdavant del 1er Sindicat
d’Espanya.

Així doncs tots i totes tenim una cita important el dia 8 de
maig a les 10 hores al Comelles de Granollers.
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editorial
Aquest 1r de Maig: Feina estable
i protecció social.
L’altre dia vaig escoltar en una emissora que
passa per ser progressista el que l’FMI deia
sobre l’economia d’Espanya. El titular de la
notícia era el següent: “l’FMI diu que cal fer
modificacions en el nostre mercat de treball;
cal emprendre reformes en la Seguretat Social;
cal canviar de model productiu; i cal canviar
el sistema de funcionament de les caixes”.
Curiosament, quan la periodista desenvolupava
la notícia es va quedar amb els dos primers
enunciats. Cal modificacions del mercat de
treball i cal emprendre reformes en la Seguretat
Social. Del nostre model productiu i del nostre
sistema de “caixes”, res de res. O sigui que
fins i tot s’instrumentalitza el que diu el Fons
Monetari Internacional. És el que es porta ara,
és el discurs hegemònic, i aquest el fa seu la
immensa majoria dels mitjans de comunicació:
per sortir de la crisi calen reformes en el mercat
de treball i en la Seguretat Social. I es queden
tan amples. De la crisi en són culpables els
treballadors? O són aquests, com sempre es
dóna per bo, els que n’hauran de pagar les
conseqüències?
Tots sabem que si no creixen, i, pitjor encara,
si disminueixen les aportacions al fons de la
Seguretat Social, tindrem problemes. Hom ha
oblidat que tots els acords subscrits fins ara
han anat en la via de sanejar el sistema públic
de pensions i, entre altres decisions, dotar-lo
de fons de reserva. Ara bé, de tot el que la
premsa se’n fa ressò, el més sorprenent és
que les propostes que es fan van per la via de
rebaixar les cotitzacions. No crec que la
proposta de menys ingressos sigui un bon punt
de partida.
En aquest país haurà d’arribar el dia en què
es comenci a parlar seriosament i amb rigor
de canvis en el model productiu, de la millora
i l’extensió de la formació professional, de com
finançar les petites i mitjanes empreses, de
l’adaptació i la potenciació dels serveis públics
d’ocupació, de com acabar, sobretot en alguns
sectors de serveis, amb els baixos salaris
estructurals, de com controlar els guanys
empresarials i els dels alts càrrecs i de com
vetllar pel reforç de la capacitat financera de
les empreses.
Per fer front a la crisi aquest 1r de Maig sortirem
al carrer, amb més motiu que mai per fer-ho i
més urgents, per mostrar la nostra voluntat
d’assolir un gran acord de concertació social
que ajudi a reactivar l’economia i la creació de
llocs de treball de qualitat.
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més...
Preacord a Gallostra S.A davant
la presentació d'un ERO
Preacord a l'empresa Gallostra S.A,
situada a Pineda de Mar i dedicada al
tèxtil, per tal d'evitar la presentació d'un
ERO.
Després de vàries reunions entre empresa
i el comitè de treballadors, idavant les
informacions aparegudes en referència
a la presentació d'un expedient de
suspensió que afectaria a 80 treballadors,
s'ha arribat al següent acord:
Els afectats passaran a cobrar el 90 %
del salari
Els 100 % de les pagues extres
Els 100 % de les vacances
Els afectats serien 155 treballadors i no
els 80 dels que es parlava en un principi.

ÉS REFORÇA EL SERVEI D’ASSESSORAMENT
JURÍDIC DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL
Davant l’augment de demandes al nostre Servei d’assessorament jurídic,
i veient que hi havia massa temps d’espera entre el moment de demanar
hora i el moment de la visita, s’ha procedit a un reforç de l’estructura
d’assessorament jurídic de la Unió.
El Gabinet Tècnic i
jurídic de CCOO el
composa un equip de
professionals de
contrastada
experiència,
especialitzats en totes
les branques del dret,
especialment en dret
laboral i de la seguretat
social, així com
contenciós
administratiu. També en dret mercantil, penal, i civil, sempre amb un
enfocament i una perspectiva socials en la seva actuació.
Aixa doncs el Servei d’assessorament a la intercomarcal queda així:

L'ERO que en principi era de 120 dies ii
passa a ser de 75 dies.

Aclaparadora victòria en les
eleccions sindicals a l'empresa
TRM, SA
TRM, SA és l'empresa concessionària
del Consorci de Tractament de Residus
del Maresme. En les eleccions sindicals
les candidatures del nostre sindicat de
CCOO han guanyat de forma
aclaparadora.
El Comitè d'Empresa consta de cinc
membres i els delegats de CCOO
ocuparan les cinc places. S'aconsegueix,
així, donar la volta a la situació anterior
en la que la UGT tenia quatre delegats i
CCOO només en tenia un.

Acord a Flex-n-Gate
Els treballadors de Flex-n-Gate van tancar
un principi d'acord amb la direcció per
canviar l'ERO d'extinció de 34 llocs de
treball a la planta de les Franqueses del
Vallès i de 42 a Sant Just Desvern, per
una suspensió temporal d'ocupació.
La plantilla de Flex-n-Gate, que fabrica
components per al sector de l'automoció,
va ratificar en assemblea aquest acord.

Contundent victoria a ISS
ISS està a Vilassar de Mar, i és una
empresa amb 105 treballadors. En el
procés d’eleccions sindicals han obtingut
un resultat de 8 a 1. Aquesta empresa
tenia comitè d’independents però havia
dimitit. Gràcies a l’esforç de l’equip
d’extensió del sindicat d’indústria de la
intercomarcal és va poder presentar
candidatura de CCOO i els resultats són
clars. El conjunt de treballadors i
treballadors de ISS ha dipositat la seva
confiança en CCOO.

DEDUCCIÓ DE LA QUOTA D’AFILIACIÓ EN LA
DECLARACIÓ DE LA RENDA
La quota d’afiliació sindical a
CCOO és una despesa que podeu
deduir quan realitzeu
la vostra declaració de la renda;
els justificants són els mateixos
rebuts bancaris o de nòmina que
ja teniu. En tot cas, si us cal un
certificat, el podeu treure

directament des del web
www.ccoo.cat, si accediu a l’espai
reservat als afiliats i afiliades.
Per a qualsevol consulta podeu
adreçar-vos a: uat@ccoo.cat.
La quantitat a deduir cal posar-la
en l’apartat específic de "quotes
satisfetes a sindicats" [casella 010]

NOU SERVEI D'ASSESSORAMENT EN
MOBILITAT I PLANS DE PENSIONS
A partir d'aquest mes, el company Juan Francisco Baldo atendrà
consultes referents a mobilitat i plans de pensions. Tots els
delegats i delegades el podeu trobar els dimecres de 16 a 19 hores.

JOAN COSCUBIELA, CREU DE SANT JORDI 2009
El passat 21 d’abril, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat va guardonar Joan Coscubiela, secretari general de
CCOO de Catalunya entre 1995 i 2008, amb la Creu de Sant Jordi. El
Govern ha volgut premiar la seva sostinguda defensa dels drets econòmics
i socials dels treballadors i treballadores.
Aquesta distinció, creada l’any 1981, s’atorga a persones que s’han destacat
pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva
identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. Enguany l’han
rebut 27 persones i 15 entitats.
informació obrera maig 2009
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CONGRÉS DE FITEQA
El dimecres 22 d'abril es va celebrar, a Santa Susanna, el
Congrés de FITEQA del territori.
Aquest Congrés va
escollir una Comissió
Executiva de 25
companys i
companyes en una
única candidatura, i la
llista va ser
encapçalada per Paco
Agüera com a secretari
general.
Paco Agüera va ser
reelegit al càrrec per
una àmplia majoria, i
l’executiva quedarà

formada així:
Francisco Agüera, Neus Vilanova, Carlos Maíz, J.Antonio
Molano, Antonia Aguilera,
José Capote, Montserrat
Morales, Pedro Lucio
Hernández, Teresa López,
José Recio, Josefa
Guevara, Ruperto Múñoz,
Helena Ramírez, Jesús
Almirón, Aurora Sánchez,
Bartolomé Gómez, Jorge
Manuel Molina, Ana Villalba,
Francisco Moya, Carmen
Villén, José Benitez,
Inmaculada Mazuecos,
Casimiro Llamos, M.Isabel
Sojo i Juan Manuel Peces.

CONGRÉS D'INDÚSTRIA
El dia 27, Santiago García va sert reescollit per unanimitat
com a secretari general del que a partir d’ara ja és el Sindicat
d’Indústria de CCOO del Vallès Oriental – Maresme, adaptant
així el nom del sindicat intercomarcal a la nova denominació
adoptada per la Federació
d’Indústria de CCOO de
Catalunya.
Els delegats i delegades que
han participat en el Congrés
del sindicat intercomarcal,
que es va celebrar a
Granollers, també va votar
per unanimitat la nova
Comissió Executiva del
Sindicat d’Indústria de CCOO
del Vallès Oriental –
Maresme, que està formada
per 24 membres, a més del
secretari general, i queda
integrada per: Albert Amela,
Juan José Carrasco, Sergio
Castela, Armando Cervantes,
Jordi Colmenero, Fernando
Cornejo, Fidel Coron, Juan
Fernández, Juan Gallardo,
Antonia García, Manuel
Jimenez, Juan Jimenez, Jose
Matías, Rosario Milla, José Molina, Alex Moreno, Estefania
Navarro, Rafael Piñero,
Agustín Poblador, Angel Ramos, Diego Ruiz, Benito Vázquez.
Tomas Pablo Velez, i Manuel Zamora.

També és van elegir les 8 persones que, juntament amb el
secretari general representaran a les dues comarques al
Consell de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya.
En el decurs del Congrés també es va aprovar per unanimitat

l’Informe de Gestió, en el qual s’ha fet balanç de la feina
realitzada en aquests darrers quatre anys.
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CCOO VALLÈS ORIENTAL-MARESME SIGNA L’ACORD PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’OCUPACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL
Finalment, s’ha pogut signar el conveni que permetrà detectar les necessitats, coordinar i planificar estratègicament
les polítiques de desenvolupament local, incorporant els principis de concertació, cooperació i dimensió territorial,
a fi d’assolir una major eficàcia en la gestió optimitzada dels recursos que millori la qualitat de l’ocupació, la
inserció laboral i la competitivitat de l’economia de la comarca. Aquest Acord està integrat per els ajuntaments
de la comarca i les entitats sindicals i empresarials de la comarca.

ES CONSTITUEIX EL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I
L’OCUPACIÓ DE GRANOLLERS
El dia 20 és va constituir el Consell de la Formació Professional i l’ocupació que vol fer de pont entre centres
educatius, empreses i sindicats per coordinar polítiques de formació professional i ocupacional .

LA UNIÓ INTERCOMARCAL S’ENTREVISTA AMB DIFERENTS AJUNTAMENTS
PER BUSCAR MESURES DAVANT LA CRISI
El secretari General de la Unió, Ovidi Huertas ha mantingut durant aquest mes entrevistes amb l’alcalde de
Canovelles i l’alcalde de Premià de Mar. Aquestes entrevistes han permès parlar amb profunditat de diferents
aspectes que afecten a l’ocupació i als treballadors i treballadores dels seus municipis, així com fer propostes
d’actuació. La voluntat del sindicat es poder seguir fent aquest tipus d’entrevistes amb alcaldes d’altres poblacions
.

JORNADA SOBRE EXPEDIENTS I LLEI CONCURSAL A MATARÓ
Durant aquest mes d’abril es va celebrar una Jornada de
treball organitzada per CCOO del Vallès Oriental - Maresme
per parlar sobre Expedients de Regulació i Llei Concursal,
amb la intervenció de José Manuel Fernández, advocat
del Gabinet Jurídic de CCOO, José Morillas, Secretari
d'Acció Sindical de la Unió Intercomarcal, i Jaume Roig,
Coordinador de CCOO del Maresme.

funcionament i dels processos que s'han de seguir en els
expedients de regulació i la Llei Concursal.

La Jornada va tenir lloc al Centre Cívic Pla d'en Boet, de
Mataró. A la Jornada hi van assistit més de 150 delegats
i delegades del Vallès Oriental - Maresme.

econòmica". Aquestes jornades es realitzen des de CCOO
per tal de donar les eines i els coneixements necessaris
per desenvolupar la tasca del dia a dia dels delegats i
delegades de la Unió Intercomarcal del Vallès Oriental Maresme.

Durant el matí, els ponents van fer una explicació del

Segons ha manifestat Jaume Roig, Coordinador de CCOO
del Maresme "aquestes són les segones jornades que
s'organitzen per donar a conèixer com afrontar les diferents
situacions que s'estan donant a les empreses per la crisi
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JAUME VERNET NOMENAT RESPONSABLE
DEL DEPARTAMENT DE MOBILITAT DE LA
CONC
El company Jaume Vernet, membre
de l'Executiva del nostre
Intercomarcal ha estat nomenat
responsable del Departament de
Mobilitat de la Secretaria de
Desenvolupament Territorial de la
CONC.
Per aquest motiu abandonarà el seu
càrrec al Secretariat de la Unió
intercomarcal Vallès OrientalMaresme, tot i que continuarà
vinculat al territori.
El Departament de Mobilitat es
regeix per una visió transversal de
la mobilitat, a partir de la constatació
que el model actual dels

desplaçaments quotidians és
insostenible degut, en gran mesura,
a l'ús prioritari de mitjans motoritzats
privats, que provoquen greus
impactes ambientals, dependència
dels combustibles fòssils i
problemes de salut i cada vegada
més accidents laborals in itinere.
Segons Jaume Vernet, "aquesta és
una nova etapa en la que
conjuntament amb l'equip del
departament podrem treballar per a
millorar la mobilitat dels nostre país,
sobre tot volem treballar en la
mobilitat als polígons industrials, per
tal de millorar l'accessibilitat i la
millora ambiental"

C C O O D E L VA L L È S O R I E N TA L MARESME PRESENT A LA FIRA
DE L'ASCENCIÓ

Campanya Renda 2008
Del 4 de maig al 30 de juny es pot realitzar la declaració
de la Renda 2008 al local de CCOO del carrer Pius XII,
5-7, baixos, de Granollers.
Els horaris per a realitzar la declaració són de 9 a 13
hores, dilluns, dimarts, dimecres i divendres. A les tardes
es pot fer entre les 16 i les 19:30 hores, dimarts i
dimecres. Per realitzar la declaració cal demanar cita
prèvia al telèfon: 93 860 19 40
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Del 21 al 24 de maig Granollers
acollirà una nova edició de la Fira
de l’Ascenció, la nostre
Intercomarcal hi serà present amb
un estand. Aquest any es celebra
la 59a edició del la fira multisectorial de Granollers. Una fira que és
un reclam per al sector econòmic,
industrial i de serveis de
Granollers i de la comarca.
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