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11 de setembre del 2014
Per construir la Catalunya que volem,
cal eradicar les polítiques de reta
llades i impulsar reformes impres
cindibles que tinguin com a objectiu
millorar el benestar de les persones.
Entre les més urgents hi ha una
reforma fiscal que permeti una major
redistribució de la riquesa, un refor
çament de la negociació col·lectiva
que garanteixi el poder adquisitiu
dels salaris i una renda garantida de
ciutadania que asseguri a totes les
persones sense ingressos els mínims
per a una vida digna.
CCOO és ferma partidària d’un nou
finançament per a Catalunya que
superi un dèficit fiscal històric que
afecta negativament la competitivitat
de l’economia catalana i en debilita
l’estat del benestar. Exigim, no
obstant això, un compromís ferm per
tal que els recursos que es puguin
obtenir amb una millora del finan
çament tinguin com a objectiu rever
tir en les retallades i garantir l’estat
del benestar.
Rebutgem els atacs contra la llengua
i el model d’escola catalana que bus
quen trencar la convivència, i defen
sem el coneixement de la llengua
catalana com un dret de ciutadania.
Volem afirmar que decidir és
democràcia i volem reiterar la nostra
ferma defensa dels drets socials així
com la nostra oposició a les polí
tiques regressives que soscaven i
empobreixen la població.
La democràcia no es pot reduir a
votar cada quatre anys, ni el dret a
decidir es pot limitar a determinats
aspectes de la vida política, sinó que
ha d’abastar totes les qüestions que
afecten la ciutadania, també en tot
allò relatiu als drets de protecció
social que, per a nosaltres, són
indestriables d’un veritable projecte
nacional democràtic.
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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:

"Vacances, un dret fonamental" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20140810.pdf

"L'atur puja un 1,5% a la comarca del Vallès Occ"
Enrique Rodríguez
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/DiariTerrassa_
20140903.pdf

"11 de setembre, per un país normal" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20140907.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:

No tanquen per vacances
http://moltadir.blogspot.com.es/2014/08/notanquenper
vacances.html

Tenim una oportunitat històrica per canviar les coses
http://moltadir.blogspot.com.es/2014/09/tenimunaoportunitat
historicaper.html
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Constitució del Sindicat
Intercomarcal de Serveis
Dimarts, 23 de setembre, a Sabadell, es va dur a terme la
conferència constituent del sindicat intercomarcal de
Serveis de CCOO del VallèsOccidentalCatalunyaCentral.

La Comissió Executiva del sindicat intercomarcal la
formen: Sílvia Pintiado (secr.gral.), Sívia Busquí, Pilar
Almendros, Jaume Balateu, Tino Jorge, Joaquim Roca i
Josep M. Graells.

CCOO de Catalunya ha convocat una assemblea de
delegats i delegades del sindicat, el dijous 2 d'octubre, a
partir de les 10.30 h al pavelló poliesportiu Marina Besòs
(C/ Dolores Ibárruri, s/n) de Sant Adrià de Besòs.
S'emmarca en l'inici del període de concentració
d'eleccions sindicals, com a element de reforçament
organitzatiu davant del nou curs sindical.

http://moltadir.blogspot.com.es/2014/08/no-tanquen-per-vacances.html
http://moltadir.blogspot.com.es/
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/DiariTerrassa_20140903.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20140907.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20140810.pdf
http://moltadir.blogspot.com.es/2014/09/tenim-una-oportunitat-historica-per.html


Diada del treball digne
CCOO va dur a terme una Diada del Treball Digne amb
l’objectiu de crear un espai de trobada per a la gent del
sindicat, com a element de cohesió a l’inici del curs
sindical i formant part dels actes confederals de l’11 de
Setembre. La primera edició ha tingut lloc el dissabte 20
de setembre de 2014 al Parc Nou del Prat de Llobregat, i
es preveu fer les següents edicions de forma rotativa a
altres unions intercomarcals de la província de Barcelona.

Es va fer entrega del pin de plata, a Fernando Fernández,
exsecretari general de la Unió del Vallès Occidental, en
reconeixement als 25 anys d'afiliació.

Parlament ciutadà
Dóna suport a la resolució del Parlament Ciutadà sobre la
ILP de la Renda Garantida de Ciutadania. Podeu adherir
vos, individualment o com a entitat, a l'esmentada
Resolució en suport a la Proposició de llei de la RGC.

http://www.ccoo.cat/vocc_catc/noticia/184679/donasuportala
resoluciodelparlamentciutadasobrelailprendaciutadana
garantida
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http://www.caladona.org/category/campanyadretavortament/

Per un avortament lliure,
gratuït i segur
Avui, com ahir, ens manifestem tot afirmant que nosaltres
decidim sobre la nostra sexualitat, la nostra reproducció i
el nostre cos.

Cada 28 de setembre, dia internacional per la
despenalització de l'avoratment, alcem les veus arreu del
món pels drets sexuals i reproductius, posant en el centre
el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i a ferho
de forma lliure i segura, i per tant, exigint la
DESPENALITZACIÓ total de l'avortament, d’accés a la
xarxa pública i voluntari. Avui, com ahir, donem resposta a
l’ofensiva retrògrada, masclista i patriarcal, d'abast
internacional, sobre la vida i els cossos de les dones.
Refermem la nostra força, reivindiquem la nostra lluita!.

Exigim al govern del PP que retiri per sempre més el seu
projecte de llei de l’avortament.

Recordem també que l'actual llei, vigent des de 2010, de
Drets Sexuals i Reproductius i de la Interrupció Voluntària
de l'Embaràs va suposar un avenç important respecte a la
situació prèvia, però continuem exigint i denunciant els
incompliments de les institucions públiques sobre els
nostres drets reconeguts.

No ens cansem de cridarho:
 Educació afectiva i sexual a tots els nivells escolars
 Mètodes anticonceptius gratuïts a l’abast de tothom
 Salut sexual plaent per una vida plena
 Avortament gratuït i garantit per la xarxa pública

No tolerarem cap retrocés en el reconeixement de
l'autodeterminació sobre els nostres cossos.

http://www.caladona.org/category/campanya-dret-avortament/
http://www.ccoo.cat/vocc_catc/noticia/184679/dona-suport-a-la-resolucio-del-parlament-ciutada-sobre-la-ilp-renda-ciutadana-garantida


Terrassa aposta per
l'ocupació

Divendres, 19 de setembre, Jordi Ballart (alcalde de
Terrassa), Antoni Abad (Cecot), Enrique Rodríguez
(CCOO) i Josep Sancristòfol (UGT) van presentar, a la
sala d'actes del Qu4drant.0, el programa "Terrassa aposta
per l'ocupació". Aquest programa ofereix una atenció
integral a les persones per afavorir la seva integració al
mercat de treball, ja sigui per compte d'altri o per compte
propi, beneficiant persones aturades de llarga durada
majors de 45 anys, afectats per ERO, joves amb formació
reglada o sense, exemprenedors i col·lectius en risc
d'exclusió social.

Enrique Rodríguez: "És un treball necessari d'intervenció
directa, però també necessitem que a la resta d'àmbits on
hi ha més possibilitats i poden ser complementaris es
treballi en la mateixa línia".

Reiterem la necessitat
d'un pla industrial
CCOO sol·licitem tota la informació sobre l’adquisició del
49% de les accions de Ficosa per part de la multinacional
japonesa Panasonic, i garanties de participació sindical en
totes les decisions que es derivin a partir d'aquesta
operació.

CCOO reiterem la necessitat de desenvolupar un pla
industrial que reforci el paper de l'empresa en el sector de
l’electrònica i comunicació de l'automòbil, com a millor
garantia de creixement productiu i de l'ocupació a
l'empresa, així com una millor gestió financera que doti
d'estabilitat a l'estratègia empresarial.
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Decidim decidirho tot
#ATRSdecidim

Dijous, 18 de setembre, va tenir lloc a la Nova Jazz Cava
de Terrassa, el debat obert a la ciutadania "Decidim
decidirho tot", amb un aforament ple i amb la participació
de Joan Carles Gallego (CCOO), Josep Sancristòfol
(UGT), Josep Vendrell (ICVEUiA), Ferran Pedret (PSC),
Joan Tardà (ERC), Josep Ferrer (Iaioflautes) i Marcel
Mauri (Òmnium Cultural). Es va parlar, entre altres temes,
del dret a decidir, de la consulta del 9 de novembre, del
referèndum d'Escòcia, de la "V" de l'11 de Setembre, de
com millorar la democràcia, de com recuperar els drets
socials i laborals, etc.

Joan Carles Gallego: "Debat nacional i debat social han
d'anar junts, en paral·lel. Perquè si no ens equivocarem.
No podem supeditar els drets nacionals per sobre dels
socials, ha de ser un debat en paral·lel".

foto: Canal Terrassa



Contra l'ERO a Fábrica
Ibérica de Altavoces

La direcció de l'empresa de Fábrica Ibérica de Altavoces,
de Vacarisses, va presentar dimecres dia 23 de setembre
un expedient de regulació d’extinció de contracte, que
afecta a 79 treballadors/es d'un total de 114 que formen
l'actual plantilla.

Des de CCOO vam mostrar el nostre rebuig, ja que estem
totalment en contra d'aquesta mesura que no està
justificada, i és injusta i innecessària.

Des del sindicat creiem que Fábrica Ibérica de Altavoces
és viable i té futur; només fa falta una direcció competent
que estigui compromesa amb la planta de Vacarisses tal
com ho ha fet en els últims anys, negociant diferents
mesures per garantir el futur (una planta que compta amb
una antiguitat de 29 anys a la comarca del Vallès
Occidental). Fábrica Ibérica de Altavoces va repartir en els
anys 2012 i 2013 dividends per valor de 4 milions d'euros.

CCOO demana a la plantilla la màxima unitat, que eviti
caure en la divisió com pretén l'empresa situant des de
l'inici la llista de les persones afectades pels
acomiadaments. Cal fer front a l'atac de la direcció, ja que
volen acabar amb més del 75% dels llocs de treball, i
deixar 79 famílies al carrer i a la resta amb un futur més
que incert.

Novament es demostra que el sector industrial continua
sofrint una destrucció d'ocupació constant, que en moltes
ocasions no obeeix a la realitat econòmica de les
empreses i té com a únic objectiu tenir majors beneficis
deslocalitzant les produccions. Per CCOO, sense
indústria no hi ha futur ni recuperació econòmica.
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Denunciem la política de
RRHH de Stradivarius
Dimarts, 30 de setembre, ens hem concentrat a les portes
dels Jutjats de Manresa per manifestar el suport de la
plantilla al treballador que va resultar acomiadat el passat
mes de març.

La direcció de Stradivarius, amb el beneplàcit d'Inditex,
aplica una política de recursos humans que CCOO
d'Indústria qualifica d'injusta, severa i dictatorial. Aquest
sindicat lamenta que un dels vaixells insígnia del teixit
empresarial espanyol permeti que, en una de les
empreses del grup, s'intimidi la plantilla i s'hi apliqui la llei
de la por.

Sentència favorable als
treballadors de Panrico
El Jutjat Social n.3 de Sabadell ha fet pública la sentència
davant la demanda presentada per l’empresa Panrico per
danys i perjudicis i considerar il·legal i abusiva la vaga que
van realitzar fa uns mesos els treballadors i les treba
lladores d’aquesta empresa, a Sta. Perpètua de Mogoda.

La sentència ha estat favorable als interessos dels
treballadors i absol els demandats.

En els fonaments jurídics de la sentència es declara de
manera rotunda que la vaga va ser totalment legal, cosa
que contradiu tots els arguments presentats per l’empresa.

La sentència considera que l’empresa ha vulnerat el dret
fonamental de vaga.
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Sentència condemna a
pagar indemnitzacions
als treballadors per
vulnerar el dret de vaga

El Jutjat Social número 2 de Sabadell ha declarat que les
empreses Zenit Trafic Control i CAT España Logística van
vulnerar els drets de llibertat sindical i de vaga en la
convocatòria de vaga del sector de transport de
mercaderies de la província de Barcelona que va tenir lloc
durant el mes de març del 2013. La sentència declara que,
en el decurs de la vaga, personal aliè a l’empresa amb
treballadors en vaga va ocupar diferents llocs de treball
dels empleats que estaven exercint aquest dret. Fins i tot
es dóna com a fets provats que alguns empleats amb
responsabilitat de direcció i administració van realitzar
diverses tasques relacionades amb el magatzem, ocupant
llocs de treball de personal de la plantilla que estava fent
vaga.

Membres del comitè d’empresa i del sindicat CCOO van
comprovar els fets delictius, que van ser denunciats i es
van reclamar indemnitzacions per als treballadors i les
treballadores que van secundar la vaga, basantse en el
que diu el Tribunal Suprem en relació amb la violació d’un
dret fonamental pel qual es presumeix un dany moral i en
neix com a conseqüència el dret a la indemnització.

CCOO i el seu Gabinet Tècnic Jurídic valoren
positivament aquesta sentència, que posa en valor la
defensa del dret constitucional de vaga i la llibertat
sindical, en un moment en el qual CCOO està duent a
terme una campanya de denuncia contra l’ofensiva penal
contra el dret de vaga.

Ofensiva penal contra el
dret de vaga
Acte conjunt de CCOO i UGT de Catalunya, amb la col∙laboració
del Col∙legi d'Advocats de Barcelona, celebrat el 25 de setembre.

José María Mena, exfiscal en cap del TSJC: "La presión
social civilizada, proporcionada, es posible y necesaria".

Joan Carles Gallego: "Es volen carregar el paper de les
organitzacions sindicals arreu, per desregular i precaritzar
més".

Programa sindical número 213 de CCOO Catalunya, emès
el 15/09/2013 al Canal 33 de TV3.

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
http://www.youtube.com/user/ccoovocccatc
http://www.tv3.cat/videos/5232152/Programa-Sindical-CCOO---capitol-213



