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TOTS A MADRID !!!
Les Confederacions Sindicals de CCOO i
UGT hem decidit convocar una Mobilització General de Treballadors i Treballadores de tot Espanya a Madrid, el proper
dia 12 de desembre.
No falten motius per a que els treballadors sortim al carrer. Al marge del bloqueig de la Negociació Col·lectiva, de la
impossibilitat
d'un acord a la
Mesa del Diàleg
Social sobre els
Pressupostos
Generals
de
l'Estat, hi ha la
gravíssima situació de l'atur. Al
Vallès Oriental Maresme
són
65.789 treballadors els que es
troben
sense
feina. Només en
un any, la xifra
ha augmentat
en 20.322 aturats i aturades
més. A Catalunya,
són
543.603 i a Esp a n y a ,
3.808.353 xifres
que posen de manifest la gravetat de la
situació per centenars de milers de llars.
Si a Espanya els treballadors i treballadores i aportem el 90% de tot el que es
recapta a l'Impost sobre la Renda (IRPF)
no podem deixar de preguntar-nos: Com
és possible que reclamen rebaixes en les
cotitzacions socials quan saben que això
significa posar-li la mà a la butxaca als
pensionistes d'avui i del futur?
I encara més: Com s’atreveixen a plantejar nous contractes d'acomiadament lliure i barat, quan saben que si Espanya té
el major índex d’atur d'Europa és perquè
tenim la temporalitat més alta i, al cap i a
la fi, qualsevol problema econòmic acaba
en acomiadament de treballadors i treballadores?
A hores d'ara, comencem a entendre per
què la CEOE esgrimeix el seu programa
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de màxims i es nega a negociar. S'han
entestat a sortir de la crisi per a continuar
com estàvem abans, model econòmic de
grans beneficis, pocs riscos i molt
"pelotazo" immobiliari o financer. Tant és
si per això cal condemnar a moltes persones a l'atur o la temporalitat, el mileurisme o al “siscentisme”. A la precarietat,
en definitiva. S'han entestat a que els
treballadors ens empassem els seus gripaus i que el Govern d'Espanya, és
a dir, els diners de
tots els espanyols,
es rendeixi als
seus peus.
Semblen molt ximples, però saben
que la crisi, l'atur i
el tancament d'empreses continuaran. O canvia el
govern o canviem
al govern, és el
seu lema. I les seves peticions cauran com fruita madura, si ningú no
ho evita. I aquests
"ningú" som nosaltres,
la
classe
obrera.
El dia 12 de desembre, treballadores i
treballadors de tot Espanya els hi pararem els peus i les mans a Madrid. Els
peus, perquè no segueixin endavant en
les seves pretensions d'una sortida injusta per a aquesta crisi. Les mans, perquè
no les posin en els nostres butxaques.
Per això a tu que estàs patint en carn
pròpia la crisi; a tu que ets part de l'organització sindical que més pot fer possible
per parar els peus a la patronal, et demano la teva participació en aquesta important mobilització. Una mobilització que es
porta a terme en dissabte per facilitar la
participació de tots.
El dia 12 del de desembre al migdia, Madrid ha de ser la demostració inequívoca
que estem farts. El dia 12 del 12 a les
12h, la classe obrera sortirà al carrer per
a dir: PROU!
Informació obrera
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IMPOSTOS PER FER
POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Dues son les característiques del
nostre sistema fiscal. La primera,
es paguen menys impostos que a
la resta d’Europa. La segona, el
nostre sistema fiscal descansa
sobre les rendes del treball.
També és una realitat que el nostre país està molt per sota pel que
fa a despesa en protecció social
amb relació a Europa. En l’Europa
dels 15, amb relació al PIB, la
despesa pública és del 27’5 %. A
Espanya, però, no arriba al 21%, i
a Catalunya encara és inferior.
Fan falta més ingressos per dur a
terme polítiques públiques per a
afrontar la crisi incentivant
l’activitat econòmica i augmentant
la protecció de les persones que
han perdut la feina.
No estem d’acord amb les mesures fiscals introduïdes en els pressupostos generals de l’Estat, que
no responen a la necessitat
d’incrementar la fiscalitat dels que
més tenen i més guanyen.
Cal un debat global sobre la política fiscal, en què es discuteixin les
necessitats socials i els recursos
públics per atendre-les. Cal gravar les rendes més altes i els
guanys del capital, que paguin
més els que més tenen, i deixar
les cotitzacions socials tal com
estan. Cal lluitar contra el frau
fiscal, endurir sancions i amb penes més severes pels defraudadors. Cal també evitar rebaixes
fiscals com la supressió
d’impostos, com ara el de successions o donacions, que suposaria
per Catalunya deixar d’ingressar
mil milions d’euros per polítiques
socials.
Si volem mantenir i incrementar
els serveis públics, hem de canviar la política fiscal.
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TEMOINSA, AL LÍMIT

més ...
TROBADA AMB L’ALCALDE
DE MONTORNÈS
El Secretari General de la Unió, Ovidi Huertas, i la
responsable de la Secretaria d’Acció Territorial, Núria
Anglès, van mantenir una reunió de treball amb l'Alcalde de Montornès, Daniel Cortés.
En el decurs de la reunió es van tractar diferents
assumptes, com ara la crisi, l'atur i les possibles mesures per a fer-hi front. En acabar la reunió van parlar
del tema de l’accés al polígon de Can Buscarons, i
van manifestar explícitament el compromís "polític",
tant d'ell com de l’alcalde de Montmeló, de tirar endavant el projecte.
Com a primer pas, als pressupostos de Montornès
del 2010 hi constarà una partida de 150000€ per a
l'elaboració del projecte. Aquest és un pas fonamental ja que amb el projecte definit podrem establir les
complicitats necessàries tots plegats, administracions
i CCOO per buscar recursos i fer la construcció. No
hi cap dubte que aquest pas s'ha fet per la pressió i
l’esforç de CCOO.
Aquest compromís es va anunciar a la reunió que es
va fer a Montornès amb els agents socials i els ajuntaments, on hi va ser present el responsable de mobilitat de la Unió, Juan Francisco Baldó. Finalment,
els treballadors i treballadores del polígon deixaran
de posar la seva vida en perill per anar a treballar.

CCOO CRIDA ALS TREBALLADORS
DEL VALLÈS ORIENTAL
A PLANTAR CARA A LA CRISI
La Unió intercormalcal Vallès Oriental - Maresme de
CCOO i la Unió territorial de la UGT al Vallès Oriental
van presentar de forma conjunta en roda de premsa
el dia 24 davant la OTG de Granollers, les mobilitzacions del 3 de desembre a Barcelona i del 12 de desembre a Madrid.
Durant la roda de premsa van llegir el manifest de les
concentracions que les dues centrals sindicals han
convocat sota el lema "Plantem cara a la crisi: feina i
protecció social". A la roda de premsa hi van intervenir el delegat comarcal de la UGT de Catalunya al
Vallès Oriental, Òscar Riu, i el Secretari General de
Comissions Obreres al Vallès Oriental - Maresme,
Ovidi Huertas.
En aquestes manifestacions, els treballadors i les
treballadores volem demostrar que som els principals
afectats per una crisis que no hem provocat. Els costos laborals no són el problema. La millora de les
condicions laborals són part de la solució.
Els treballadors i les treballadores som necessaris
per a la recuperació de la nostra economia i presentarem les nostres propostes per a sortir de la crisi
amb un altre model de competitivitat i de creixement.
Podeu veure les fotos a la web (galeria d’imatges):

El Comitè d'Empresa de l'empresa Tècniques Modulares e Industriales, S.A., situada a Granollers, amb l'acord de tots els treballadors i treballadores, va convocar vaga a principis de novembre davant la situació que ha dut a la plantilla a cobrar amb retards, a
més de no comptar amb un pla que asseguri la continuïtat de l'empresa.
Actualment, dos concursos de creditors pengen sobre l’empresa.
Els treballadors i treballadores porten sofrint des de primers de
l'any 2009 retards continuats en l'abonament de les nòmines i ja ha
arribat el mes que l'empresa comunica no poder-les abonar, a més
de la incertesa en la continuïtat de l'empresa, cosa que suposaria
la destrucció de 120 llocs de treball.
El comitè no entén com TEMOINSA, essent una empresa capdavantera en el mercat nacional i internacional en la rehabilitació de
trens, amb contractes en marxa i cartera pendent d'execució, es
trobi en una situació a la vora del tancament.
En aquests moments els propietaris (Miguel de Segarra i Pablo de
Segarra) estan en negociacions amb un altre grup ferroviari,
AGRUPACIÓN ALBATROS, amb seu a Madrid, per a la possible
compra - venda per part d'aquest últim, el mateix grup que, no se
sap amb quina intenció, ha dut A TEMOINSA a concurs de creditors.
Davant aquesta situació, que el comitè creu provocada intencionadament per la família Sagarra, els treballadors/es de l'empresa ha
fet un seguit de mobilitzacions concentrant-se a la seu de l'empresa per a manifestar el rebuig davant aquesta situació que pateixen i
demanar a l'empresa TEMOINSA que assumeixi la seva responsabilitat empresarial abonant els salaris deguts i oferint un pla de viabilitat per a no deixar en el carrer a 120 famílies.
El dia 20 de novembre, coincidint amb l’assemblea de delegats i
delegades del Vallès Oriental –Maresme, es van concentrar davant
de l’Ajuntament de Granollers a la Porxada, i es van entrevistar
amb l’alcalde per tal de poder exposar la seva situació. L’acte va
comptar amb el suport del Secretari General de CCOO, Joan Carles Gallego, el secretari general del territori Ovidi Huertas, i del sindicat intercomarcal , Maria José Molina.

Podeu consultar el video i les fotos a la següent adreça:
http://www.youtube.com/user/ccoovormar
http://www.ccoo.cat/vorientalmaresme/aspnet/galeria.aspx?
contexto=vorientalmaresme
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DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES
Dimecres, 25 de novembre, Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones, a la Unió
Intercomarcal de CCOO del Vallès
Oriental Maresme es va celebrar una
xerrada – debat en el seu local de
Granollers, amb la participació de
gairebé una setantena delegats i delegades.

En l’acte van participar Marta Argudo, advocada de l’Associació de Dones Juristes, Lucia Galindo, caporal
del Departament d’Atenció a la Violència dels Mossos d’Esquadra i Miriam Sampere, Secretaria de Polítiques d’Igualtat de CCOO Vallès Oriental – Maresme.
L’acte es va iniciar amb la presentació per part d’en Jesús Zapatero,
historiador de la UAB; en el seu parlament va fer una reflexió sobre els
documentals com a obra d’art i va
presentar el documental “Trenquem
el maltractament”
de Juan Manuel
Peña i produït per
l’Ajuntament
de
Alcalá de Henares,
amb el que es va
iniciar la xerrada –
debat.
Seguidament, va
intervir
Miriam
Sampere,
explicant bàsicament
els efectes de la

LA PLANTILLA DE NACIONAL MOTOR DERBI
EXIGEIX UN PLA INDUSTRIAL
Després d’un intens període de mobilitzacions , finalment la
plantilla ha aconseguit arrancar a la direcció de DERBI el
compromís de presentar un pla industrial de futur.
Les mobilitzacions han estat nombroses: la plantilla de Nacional Motor (DERBI) es va concentrar davant les portes de
la factoria, a Martorelles, a principis de novembre per a protestar davant la falta de resposta per part del Grup Piaggio,
principal accionista de la marca, a la manca de garanties de
continuïtat de la fàbrica.
En aquesta plataforma s’exigeix a la multinacional un pla
industrial que concreti i garanteixi uns mínims de producció,
d'inversions i de volum d'ocupació. La protesta també reflectia el malestar dels treballadors davant el nou ERO temporal plantejat per l'empresa per suspendre els contractes
durant 55 dies, al 2010.
També es van reunir el Comitè i la Direcció de Nacional Motor Derbi a la Inspecció de Treball per parlar sobre l'expedient.
Els treballadors de Nacional Motor Derbi també es van manifestar, dia 13 de novembre, a Barcelona per donar suport
als companys del Comitè d'Empresa, que es reunien amb la
direcció de l'empresa, amb la mediació del Departament de
Treball de la Generalitat, davant la proposta de dividir la
planta que té a Martorelles en tres empreses.
A hores d’ara, CCOO resta a l’espera de conèixer els detalls
d’aquest pla, i no descarta més mobilitzacions si no garanteix el futur de la factoria.

violència de gènere dins de l’àmbit
laboral i dins de l’empresa.
Per Sampere, “ CCOO ha fet una
aposta decidida per incloure i articular mesures de protecció davant de
fets de violència de gènere dins dels
convenis col•lectius, per tal de garantir les actuacions necessitats tant a
nivell sancionador com preventiu”.

Per cloure la xerrada – debat va intervenir Ovidi Huertas, Secretari General de CCOO del Vallès Oriental –
Maresme que va manifestar el compromís de CCOO en denunciar qualsevol tipus de maltractament i en
especial el de gènere, així com la
importància de formar als delegats i
delegades de CCOO en aquesta temàtica.
En acabat l’acte, a les 13h, a la porta
del sindicat es va llegir el manifest i
es va penjar un enorme llaç blanc en
record de les dones assassinades
víctimes de la violència masclista al
mateix temps que es feia un minut de
silenci.

CALENDARI LABORAL 2010
FESTES OFICIALS CATALUNYA:
1 de gener (Cap d’any)
6 de gener (Reis)
2 d’abril (Divendres Sant)
5 d’abril (Dilluns Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre ( Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
FESTES LOCALS:
Mataró, 24 de maig i 27 de juliol
Pineda de Mar, 25 de juny i 27 d’agost
Granollers, 14 de maig i 27 d’agost
Mollet Vallès, 22 de gener i 23 d’agost
Les festes locals de totes les poblacions de les dues comarques, les podeu trobar a la pàgina web de la Unió.
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ASSEMBLEA DE DELEGATS
I DELEGADES DE CCOO A
GRANOLLERS
El divendres 20 de novembre es va
celebrar a l'IES Antoni Comella de
Granollers l'Assemblea de delegats i
delegades del Vallès Oriental - Maresme. Durant l'acte, van intervenir
els Secretaris Generals territorials
Maria José Molina, del Sindicat de la
Construcció i Fusta; Paco Agüera,
del Sindicat FITEQA i Santi García,
del Sindicat d'Indústria, davant dels
més de 400 delegats i delegades
assistents.
Posteriorment, va prendre la paraula
Ovidi Huertas, Secretari General de
CCOO Vallès Oriental - Maresme. En
la seva intervenció va destacar, entre
d'altres punts, les motivacions per
mobilitzar-se el proper 12 de desembre a Madrid. Per a Ovidi Huertas cal
"desbloquejar els conveniscol•lectius,
un pacte plurianual de la negociació
col•lectiva, millorar la protecció de
l'atur, una reforma fiscal més justa, la
lluita contra el frau fiscal, més inversions publiques tot i que impliquin
més endeutament, per crear més
llocs de treball, aplicar definitivament
la Llei de dependència, un major
control financer dels bancs i caixes,
un canvi de model productiu, així
com de formació i politiques energètiques mediambientals."
Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, va estar
l'últim a prendre la paraula per cloure

l'assemblea. En la seva intervenció
va encoratjar els assistents a participar en les properes mobilitzacions.
Per a Gallego "cal reforçar la posició
del sindicat i del conjunt de treballadors i treballadores, per tal d'aturar
aquesta crisi. S'ha d'aturar l'ofensiva
de la patronal i el posicionament de
la dreta del PP i CiU, que donen suport als postulats més rancis de la
patronal. Des de CCOO, la sortida de
la crisi ens ha de donar un patró de
creixement totalment diferent al model rconómic que ens ha portat a
aquesta situació de crisi" .
Cap a la una del migdia, una vegada
finalitzada l'Assemblea, el gruix dels
delegats i delegades, acompanyats
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dels secretaris generals i els treballadors i treballadores de TEMOINSA
van realitzar una concentració davant
de l'Ajuntament de Granollers, a la
Porxada, en protesta per la situació
que està patint l'empresa.

Podeu consultar més fotos i el vídeo
a:
http://www.ccoo.cat/
vorientalmaresme/aspnet/
galeria.aspx?
contexto=vorientalmaresme
http://www.youtube.com/
ccoovormar#p/u/1/riYckg4yRY4

4

