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El passat 2 de juny, coneguda
la intenció d'en Joan Carles I
d'abdicar de la corona a favor
del seu fill Felip, demanant al
govern espanyol la redacció
de la Llei Orgànica que ho
possibilités, es van convocar,
a través de les xarxes socials,
concentracions a les 20.00h
davant els ajuntaments de les
poblacions de les nostres
comaques, arreu del nostre
país i de la resta de l'estat
espanyol, concentracions a
favor de la República.

Les concentracions vàren
aplegar diverses ideologies i
voluntats polítiques amb el
nexe comú d'una República
com a model.

Els convocants a les
concentracions vàren ser,
ERC, CUP, ICVEUiA, Arran,
Procés Constituent, entre
d'altres.

Diferents hashtags es van
tuitejar, com ara:
#repúblicaCatalana
#república
#referèndum
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Articles de premsa de
CCOO en els mitjans de
comunicació
Des de la darrera publicació de la nostra revista
"Assemblea digital", us donem a conèixer un recull
d'articles de CCOO a la premsa de les nostres comarques:

"Targeta vermella al treball indigne" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regio7_201406
15.pdf

"El tema del dia: Felip VI" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regio7_201406
19.pdf

"Una esquerra a la recerca del temps perdut" LluísV. Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regio7_201406
21%20pag2425.pdf

Blog d'Enrique, secr. gral.
"Molt a dir", el blog del secretari general de CCOO de
VallèsOccidentalCatalunyaCentral, Enrique Rodríguez.

moltadir.blogspot.com.es

Últimes publicacions al blog:

Vam lluitar, lluitem i lluitarem. Per les nostres filles i fills,
pels nostres néts i nétes, per la nostra dignitat
moltadir.blogspot.com.es/2014/06/vamlluitarlluitemilluuitarem
perles.html

Això ens passa per un govern fatxa
http://moltadir.blogspot.com.es/2014/06/aixoenspassaperun
governfatxa.html
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CCOO presenta la nova
organització territorial
El passat dimecres, 4 juny, es va presentar als mitjans de
comunicació, de Manresa, la nova organització territorial
formada per les comarques del Vallès Occidental, Bages i
Berguedà. El secretari general és Enrique Rodríguez, i el
fins ara secretari general a la Catalunya Central, Lluís
Vidal Sixto, n'és el secretari d'Acció Sindical. La nova
demarcació territorial té 24.000 afiliats i afiliades i més de
3.000 delegats i delegades a diferents empreses.

CCOO
guanya les
eleccions
sindicals a:

Hospital Sant Andreu (Bages)
Clínica del Vallès (Vallès Occ)
Residència La Creueta (Vallès Occ)
Supermercats Roges (Bages)
Masats (Bages)
Grupo BN facility services (Vallès Occ)
Alstom Transport (Vallès Occ)

http://moltadir.blogspot.com.es/2014/06/vam-lluitar-lluitem-i-lluitarem-per-les.html
http://moltadir.blogspot.com.es/
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regio7_20140615.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regio7_20140619.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regio7_20140621%20pag24-25.pdf
http://moltadir.blogspot.com.es/2014/06/aixo-ens-passa-per-un-govern-fatxa.html


Lliurament d'un escrit
personalitzat a diputats i
diputades del Parlament
de Catalunya explicant la
situació de l'empresa
VIMUSA

En aquest acte, els representants sindicals dels
treballadors de l’empresa Habitatges Municipals de
Sabadell, S.A. (VIMUSA) hem fet arribar a cadascun dels
Diputats i Diputades al Parlament de Catalunya la
sol•licitud d’un pla de pagaments del deute (aprox.
4.000.000€) que te la Generalitat en concepte d’ajuts a
l’habitatge amb l’esmentada empresa, i que esta causant
greus tensions de tresoreria que podrien fins i tot provocar
el tancament de la mateixa, i que ja ha provocat
l’acomiadament de 7 companys.

Es demana la col.laboració dels parlamentaris per tal de
portar al parlament el citat pla de pagaments dels deutes
reconeguts. Sent aquesta una de les maneres per tal
assegurar la viabilitat de l’empresa i la funció social que
realitza.

Els representants dels treballadors i les treballadores han
estat rebuts per parlamentaris del grup de ICVEUiA a les
portes del parlament que els han acompanyat al registre
públic on han fet lliurament de les cartes personalitzades.
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La Plataforma en Defensa
de la Sanitat Pública al
Berguedà lliura al
Parlament de Catalunya
més 10.000 signatures
de suport
La Plataforma va néixer el mes de gener i la integren
personal de l'hospital, partits polítics, sindicats, entitats i
grups socials.

La iniciativa demana que l'hospital de Berga continuï sent
públic, amb la participació de la Generalitat, que les
entitats berguedanes s'hi integrin, que continuï sent centre
de referència comarcal i que se'n mantinguin els llocs de
treball.

http://www.ccoo.cat/noticia/177266/50e-aniversari-de-ccoo-de-catalunya-1964-2014


Una sentència dóna la
raó a CCOO en un cas de
compensació i absorció
a Ausa Center
CCOO d’Indústria de Catalunya valora positivament la
sentència que ha dictat el Tribunal Social número 1 de
Manresa, que dóna la raó als plantejaments defensats pel
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO en la demanda de
reclamació de quantitats presentada contra l’empresa
Ausa Center, de Manresa. La sentència reconeix el dret
dels tres demandants a continuar percebent un plus, en
concepte de “retribució voluntària”, en les quantitats que
s’indiquen en el mateix redactat, i condemna l’empresa a
abonarlos les diferències generades des d’octubre de
2012 fins a l’abril d’aquest any.

El cas es remunta a principis de 2012, quan l’empresa va
procedir a absorbir i compensar als tres demandant
l’import del plus de “retribució voluntària” amb els
augments fixats en el Conveni provincial del metall de
Barcelona.

Per a CCOO la decisió del tribunal és important, ja que
respon a l’acord assolit per unanimitat en el marc de la
Comissió Paritària del Conveni del metall de Barcelona en
data del 4 d’octubre de 2007, que estableix que aquells
imports realitzats per les empreses voluntàriament o a
compte del conveni abans del 31 de desembre de 2002
s’han de mantenir i no poden ser objecte d’absorció i
compensació. A més a més, es crea un precedent jurídic
per plantejar un conflicte col•lectiu de la resta de la
plantilla.

CCOO Alstom Transport ha tornat a revalidar la
majoria absoluta en les eleccions sindicals celebrades
l’1 de juliol. La plantilla ha legitimitat la posició
negociadora, alhora que contundent, del nostre sindicat,
contraposant la intransigència de la direcció de l’empresa
en el seu objectiu de transformar la fàbrica en un centre de
baix cost, reduint salaris i eliminant els èxits socials
aconseguits en molts anys de lluita, posant en qüestió la
necessitat de tenir a Catalunya un sector estratègic amb la
qualitat necessària que requereixen els productes que es
fabriquen al nostre centre.
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CCOO valorem positiva
ment la desimputació
dels consellers repre
sentants del personal de
Caixa Catalunya
Caixa Tarragona
Caixa Manresa

CCOO valora positivament la desimputació dels consellers
en representació de les plantilles de Caixa de Catalunya,
Caixa de Tarragona i Caixa de Manresa que no van donar
suport als sous dels directius de les Caixes.

Un cop més es demostra que els Consell d’Administració
de les caixes no eren òrgans “monolítics” i que els
representants dels treballadors i les treballadores han
tingut veu pròpia i sovint han estat les veus discrepants en
les preses de decisions d’aquests consells.

En aquest sentit, l’actuació dels representants de CCOO
en les caixes ha estat marcada per la defensa dels
interessos de les plantilles i del conjunt de la societat i del
model de banca social que ha significat el sector de
Caixes d’Estalvi.
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Mobilitzacions a favor de
l'escola en català
El passat dijous, dia 29 de maig, a la tarda, més de deu
poblacions del Bages, es van manifestar contra la
LOMCE, coneguda com a Llei Wert, i en defensa de
l'escola en català. El decàleg de Somescola Bages
denuncia que la Llei Wert treu competències de la
Generalitat, margina el català, imposa un currículum per a
tot l´estat i un ensenyament memorístic, revalides
centralitzades, no afavoreix les matèries instrumentals,
considera la religió com una assignatura, opta per una
escola segregadora, deixa els ajuntaments sense
capacitat per decidir i converteix els consells escolars en
òrgans informatius només.

#SomEscola14J
Un clam de 100.000 persones per l'escola catalana
Somescola va aplegar dissabte, 14 de juny, la mobilització
per l'escola catalana més important de la història. Amb el
lema "Per un país de tots, decidim escola catalana", la
marxa ha recorregut el centre de Barcelona en un ambient
festiu i reivindicatiu, des de la plaça Tetuan fins al passeig
Lluís Companys, on ha tingut lloc la lectura d'un manifest.

http://www.somescola.cat/unclamde100000personesper
lescolacatalana/

Jornada "Llei de mútues"
a Sabadell i Manresa
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regi%C3
%B37_20140605.pdf

Els passats divendres, 19 de maig, a Sabadell i dimecres,
a Manresa, es van dur a terme jornades d’anàlisi i reflexió
sobre l’Avantprojecte de Ley de Mutuas, que potencia el
negoci de les mútues d’accidents de treball i malalties
professionals, les involucra en els processos d’incapacitat
temporal per contingències comunes des del primer dia de
baixa laboral i pretén aplicar noves retallades als drets
dels treballadors i treballadores.

El passat divendres,
6 de juny, es va dur a
terme al Centre
Cultural el Casino de
Manresa, acte de
reconeixement a Dani
Gràcia, organitzat per
les organitzacions
polítiques i sindicals
on va militar.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/Regi%C3%B37_20140605.pdf
http://www.somescola.cat/un-clam-de-100-000-persones-per-lescola-catalana/
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Dret a decidir

El diumenge, 8 de juny, es va celebrar a Rubí l’acte
organitzat pels partits, sindicats i organitzacions que
conformen el Pacte Local pel Dret a Decidir a la plaça de
Catalunya, i que ha comptat amb la presència d’un
centenar persones.

STOP HOMOFÒBIA

CCOO a la manifestació convocada per la Plataforma
Comissió Unitària 28 de Juny, a la plaça de la Universitat
de Barcelona amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull
LGTB.

CCOO hi va participar amb una pancarta pròpia amb el
lema ‘A la feina, no amaguis el teu orgull’ amb l’objectiu de
donar visibilitat als problemes que afecten el col·lectiu en
els seus llocs de treball i donar suport als afectats en
casos de discriminació o agressions vers el col·lectiu de
persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB).

Manifest de CCOO ‘A la feina, no amaguis el teu orgull’
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/manifest_CCOO_LG
TBFOBIA.pdf
Galeria fotogràfica de la manifestació
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.30054091012428
2.1073741836.263313160513724&type=1

Votem!
El passat diumenge, 29 de juny, es va celebrar a Manresa
l'acte Votem!, organitzat pel Pacte del Bages pel Dret a
Decidir. Els representants de les entitats adherides al
Pacte del Bages van construir un mur amb caixes
prèviament decorades amb motius relacionats amb
l'exercici al Dret a Decidir, en acabat el mur ha estat
enderrocat.

Durant l'acte, part dels assistents vestits amb samarretes
de colors taronjes i negres, han fet un mosaic en forma de
"V". L'acte va aplegar més de 1.500 persones.

A l'´acte, entre d'altres, hi han intervengut el cantautor
Lluís Llach, en Jaume Marfany, vicepresident de
l’Assemblea Nacional Catalana, en Vicent Sanchís,
vicepresident d’Òmnium, en Frederic Prieto, President del
Pacte pel Dret a Decidir del Baix Llobegat, en Marius
Massallé, representant del Pacte pel Dret a Decidir de
Terrassa i en Francesc Ribera "Titot" cantant de Brams i
regidor de Berga.

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/manifest_CCOO_LGTBFOBIA.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.300540910124282.1073741836.263313160513724&type=1
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La factoria del futur
Les empreses necessiten incorporar més elements
tecnològics per evolucionar i adaptarse als entorns del
futur més proper, segons va quedar reflectit en la jornada
"Cap a la factoria del futur" que es va celebrar dilluns dia 9
de juny al Centre de formació Pràctica (CFP) de Manresa i
que va tenir la presència d'una trentena de participants,
entre ells els companys de CCOO Vallès Occidental 
Catalunya Central, Enrique Rodríguez, LluísVidal Sixto i
Jordi Arnaiz.

El divendres, 30 de maig, un grup de 50 persones afiliades
del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO del
VallèsOccidentalCatalunyaCentral van participar en una
sortida en la que van visitar diferents indrets d'Osona, com
l'interessant Museu del Tren de Santa Eugènia de Berga,
la bonica localitat de Rupit i una empresa de fabricació
d'embotits.

Des del 23 al 28 de juny ha estat la "Setmana de la
Dignitat" a tota Catalunya, promoguda per entitats i
organitzacions socials, sindicals i polítiques, ha servit per
reivindicar una Renda Garantida de Ciutadania. Aquesta
iniciativa legislativa popular (ILP) ha tingut el suport de
121.191 persones i està sent discutida en el Parlament de
Catalunya per al seu debat i aprovació. Dins el programa
d’activitats reivindicatives, el passat dijous 26 de juny es
van convocar concentracions a tots els ajuntaments de
Catalunya a les 20 hores. Per una Catalunya sense atur,
pobresa i desigualtat i per exigir al Parlament a que aprovi
el projecte de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania
"sense retallades".

El dijous, 19 de juny, la secció sindical de CCOO de
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, va celebrar
30 anys de lluita i compromís sindical.
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www.youtube.com/ccoovocccatc

www.facebook.com/ccoovocccatc

www.twitter.com/ccoo_vocc_catc

eeiinneess 22..00

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
http://www.youtube.com/user/ccoovocccatc



