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Descarrega't el calendari
laboral per al 2015 amb les
festes laborals i les festes
locals de l'any.

Et pots descarregar:

 el calendari de CCOO de
Catalunya del 2015

 les festes laborals per al
2015, que estan recollides en
l'Ordre EMO/133/2014, de 14
d'abril, per la qual s'estableix
el calendari oficial de festes
laborals per a l'any 2015,
publicat al DOGC número
6613, de 30 d'abril de 2014.

 les festes locals per al
2015 recollides en l'ORDRE
EMO/347/2014, de 26 de
novembre, per la qual
s'estableix el calendari de
festes locals a la Comunitat
Autònoma de Catalunya per
a l'any 2015.

Més informació:

http://www.ccoo.cat/vocc_catc/
http://www.ccoo.cat/noticia/187683/calendari-laboral-festes-laborals-i-festes-locals-per-al-2015
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/calendari_ccoo_2015.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/calendari_laboral_2015.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/calendari_laboral_festes_locals_2015.pdf


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:

"L'acord de Solsona" LluísVidal Sixto
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/Regio7_20141228.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 ens els mereixem
http://moltadir.blogspot.com.es/2014/12/noenselsmereixem.html
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Campanya: recollida de
material escolar
CAP NENA NI NEN
SENSE MATERIAL ESCOLAR
CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central,
amb la col.laboració de la xarxa d’acció
solidària i l’entitat Sonrisas azules, impulsem
per aquest Nadal una campanya de recollida de
material escolar.

L’objectiu és: col.laborar perquè totes les nenes i
nens tinguin el material necessari a l’escola.

Vivim una crisi econòmica i social on són moltes
les famílies que pateixen greus privacions. A
Catalunya, el nombre de famílies i infants que
viuen sota el llindar de la pobresa no ha parat
de créixer.

Per aquest motiu des de CCOO volem col•laborar
organitzant aquesta recollida perquè la realitat
de molts nens i nenes a l’escola pugui ser una
mica millor.

La recollida serà del 18 de desembre del 2014 al
9 de gener del 2015, a les seus de CCOO: Manresa,
Terrassa i Sabadell.

Es demanen llibretes, estoigs, llapis, llapis de
colors, etc.
Sigues solidari i solidària, ajuda a que...
CAP NENA NI NEN ES QUEDI SENSE UN SOMRIURE!

Entitats col.laboradores: Xarxa d’acció solidària i Sonrisas azules

http://moltadir.blogspot.com.es/2014/12/no-ens-els-mereixem.html
http://moltadir.blogspot.com.es/
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/catcentral/regio7_20141228.pdf


Assemblea de la secció
sindical de CCOO de
l'Ajuntament de Sabadell

En el marc de la celebració del 50è aniversari de la
fundació de CCOO de Catalunya, el secretari general Joan
Carles Gallego va intervenir en l’assemblea general
d’afiliats i afiliades de la Secció Sindical de l’Ajuntament de
Sabadell, del passat dimarts dia 9 de desembre. També
vàrem comptar amb la presència d'Enrique Rodríguez,
secr. gral. CCOO del VallèsOccidental  CatalunyaCentral.

Es va donar suport al procés electoral, remarcant la
importància de la feina feta i del seu dia a dia.

Al mateix temps, es donà compte de la situació general
actual i concretament de la dels treballadors públics en
aquests temps de retallades en els serveis públics i de
drets tant laborals com ciutadans.

Gràfic dels resultats obtinguts en les EESS del 17.12.2014
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CCOO
guanya les
eleccions
sindicals a:

Metalbages (Bages)
El resultat ha estat el següent: CCOO 5 (ha estat la llista
més votada), UGT 5, USOC 2 i CGT 1

Aragonés Transport (VallèsOcc)
El resultat ha estat: CCOO 2 i UGT 1

Busquets Gruart (VallèsOcc)
Obté els 5 delegats al comitè d'empresa

IberpotashSallent (Bages)
El resultat ha estat el següent: CCOO 5, CGT 4, USOC 3 i
UGT 1

Ajuntament de Sabadell (VallèsOcc)
Els resultats obtinguts donen la majoria a CCOO amb 16
delegats/des seguits d'UGT amb 13 i SPPME amb 3

Versió reduïda (00:1 9:1 5) http: //bit. ly/1 zbbX4n

Versió íntegra (01 :03:1 4) http: //bit. ly/1 zfzpNV

Programa sindical CCOO
CCOO, 50 anys d'història de Catalunya, emès el 18 de
desembre del 2014 al Canal 33 de TV3. #ccoo50anys

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Programa-sindical-CCOO/CCOO-50-anys-dhistoria-de-Catalunya-versio-reduida/video/5395791/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Programa-sindical-CC-OO-/CCOO-50-anys-dhistoria-de-Catalunya-versio-integra/video/5411633/
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Primer acord marc de condicions
laborals dels ens locals de menys
de 20.000 habitants
El passat divendres dia 19 de desembre es va signar a l'ajuntament de Solsona
el primer acord marc de l'administració local catalana, que permetrà que els
ajuntaments de menys de 20.000 habitants puguin tenir el primer acord marc de
condicions laborals de Catalunya.

Estem davant d’una fita històrica. Fa més de 20 anys que CCOO defensa la
creació d’un espai de negociació per tota la Administració Local, i que ara es
concreta en aquest acord marc de condicions laborals per a totes i tots els
empleats públics locals catalans (funcionaris i laborals) que contribuirà sense
cap mena de dubte a la millora de les condicions de vida i treball de moltes i
molts treballadors públics.

A Catalunya hi ha 947 ajuntaments, dels quals 63 són de més de 20.000
habitants. Dels 884 restants només 237 tenen conveni; la resta de municipis,
647, no disposen de regulació pròpia i negociada.

Aquesta manca de regulació negociada i la dificultat de negociació en els
ajuntaments petits on normalment no es disposa de representació legal ha
portat a CCOO i UGT, juntament amb les entitats municipalistes: ACM i FMC a
constituir la taula de negociació.

La signatura ha comptat amb la participació dels màxims representants de les
organitzacions sindicals, entre ells, en Joan Carles Gallego secr. gral. CCOO.

Acord comú de condicions laborals dels ens locals de Catalunya >>

La plataforma de
l'IBI defensa al
ple de Manresa
la rebaixa de la
taxa
Dijous, dia 18 de desembre, la
plataforma per la rebaixa de l'IBI, que
comprèn una cinquantena d'entitats
manresanes, va intervenir al ple
municipal fent ús del reglament de
participació ciutadana, tot exposant les
peticions per tal de rebre una resposta
pública dels grups polítics municipals.

Una de les peticions era una
progressiva rebaixa de la recaptació
del 5% cada any fins a equipararla a
la de l'any 2007, corregida amb la
incorporació de les noves altes
produïdes durant els 7 darrers anys i
de l'increment mitjà de les pensions i
l'impacte de l'IVA acumulats.

Una altra petició era que el mes de
gener es constitueixi la comissió
formada per la gerència del Cadastre,
l'Ajuntament i les entitats de la
plataforma per tal de corregir els casos
en què els valors cadastrals quedin per
sobre del 50% del valor real de mercat.

També es va demanar que la tarifació
social de Manresa referida a l'IBI es
faci d'acord amb el llindar de la
pobresa que determina la UNICEF.

Tots els grups s'han mostrat contraris a
la rebaixa de l'impost, excepte el PP.

fotograma ow. ly/FCBZx

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/acord_comu_ens_locals_19desembre2014.pdf


V Escola de Gènere
El passat dijous, 10 de desembre de 2014, al local de
CCOO de Terrassa es va dur a terme la V Escola de
Gènere, Neus Català.

Malgrat els esforços de la legislació a favor de la igualtat,
la violència contra les dones, vinculada al desequilibri en
les relacions de poder entre els sexes, en els àmbits
laboral, social, econòmic, religiós i polític, continua sent
alarmant.

En aquesta cinquena edició de l'escola hem incidit en la
necessitat d'afavorir la formació, la sensibilització i el
coneixement per al conjunt de persones que formen
CCOO, i així poder intervenir des de l'acció sindical, i des
del nostre dia a dia, en la defensa i la protecció de les
vícitmes i tenir arguments i eines per defensar un nou
espai social, polític i personal, lluire de qualsevol tipus de
violència.

La cinquena edició de l'escola ha inclòs conferències
sobre: "Les dones i la crisi: canvis en el mercat de treball"
a càrrec de Teresa Torns (sociòloga i professora titular de
la UAB), "Eines sindicals i polítiques per combatre la

violència vers les dones" a
càrrec d'Alba García
(secretària de la Dona i
Cohesió Social), i un taller
sobre la "Doble presència:
temps laborals i els socials"
a càrrec de Neus Moreno
(secretaria de la Dona).

Galeria de fotos >>

Concentració contra la
repressió sindical de
Vidrala CastellarVidrio

#TotesSomLaia
CCOO rebutja la persecució antisindical i discriminatòria
que ha patit una delegada de CCOO a l’empresa Vidrala –
Castellar Vidrio.

La delegada va ser acomiadada després d’un procés de
persecució sindical i d’assetjament laboral per part dels
responsables de l’empresa. L’empresa no ha respectat el
protocol sobre assetjament que tenen regulat i en lloc
d’actuar en defensa de la treballadora, que va denunciar la
situació davant la Comissió de Seguiment, el que fa es
arxivar la denúncia i la fa servir com a justificació per
acomiadarla.

Hem d’afegir que la delegada ha patit assetjament per part
de l’empresa des que va ser elegida com a representant
dels treballadors i treballadores.

Galeria fotogràfica >>
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.372625862915786.1073741847.263313160513724&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.372012342977138.1073741846.263313160513724&type=1
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La precarització
en el sector del
manteniment
elèctric
La precarització sostinguda de les
condicions de treball i de seguretat en
el sector del manteniment elèctric, i la
contínua destrucció de llocs de treball
en aquest sector (l’ocupació s’ha
reduït en un 50% des del 2010,
mentre que la xarxa elèctrica que s'ha
de mantenir és la mateixa) van portar
a les organitzacions sindicals, per
primera vegada a la història, a un
convocatòria de vaga conjunta de les
diferents empreses del sector, a tot
Catalunya, els dies 5 i 9 de desembre.

El temporal de vent al Vallès ha
posat de manifest la falta
d’inversions d’Endesa i de les
empreses que aquesta té
subcontractades en el manteniment
de la xarxa elèctrica, situació que ja
havia estat advertida per la
coordinadora de delegats de CCOO
tant a Endesa, com a empreses
subcontractades com a l'àmbit
institucional.

Així mateix el sindicat adverteix que
algunes contractistes s’estan
plantejant desplaçar treballadors
d’altres zones i obligarlos, emparant
se en les normatives de situació
d’emergència, a realitzar hores extres
a la zona del Vallès, atès que la
plantilla ordinària destacada a la zona
és clarament insuficient per restablir el
servei amb celeritat.

En aquest sentit resulta sorprenent
que Endesa, empresa titular de
l’oligopoli, estigui obtenint beneficis i
repartint dividends per valor de 14.000
milions d’euros, mentre subcontracta a
la baixa les tasques de manteniment
de la xarxa, causant destrucció de
llocs de treball, precarietat i riscos
laborals i absència d’inversió
adequada en el manteniment de la
xarxa.

Per aquests motius, la coordinadora
de delegats de CCOO en el sector,
una vegada ha constatat que el
seguiment de la vaga ha estat
pràcticament total a la majoria de
centres de treball, amb un seguiment
global de més del 85%, ha coincidit en
la necessitat de continuar amb les
mobilitzacions, i ha acordat proposar
unes noves convocatòries de lluita per
a finals de desembre i principis de
gener, que hauran de ser
consensuades amb la UGT.

CCOO emplaça a l’Administració
perquè propiciï un escenari de
mediació i negociació amb les
contractes i Endesa que superi el
conflicte sobre les bases necessàries
per arribar a un acord, augmentar les
inversions, fixar les plantilles mínimes i
la regulació de les jornades de treball; i
eviti que les incidències es multipliquin
i els temps de reparació s’allarguin.

Mobilitzacions a
Alstom
Transporte
Dimarts, dia 16 de desembre, s’inicià
una vaga dels treballadors i
treballadores d’Alstom Transporte, per
exigir el compliment dels acords
pactats amb la direcció el mes de
juliol, sobretot en referència al
manteniment del conveni col·lectiu.

Així, la plantilla es concentrà al matí a
la fàbrica de Santa Perpètua de
Mogoda per desplaçarse en tren fins a
Barcelona. Sortint en manifestació des
del passeig de Gràcia amb ronda de
Sant Pere i en concentració davant la
seu del Dept. d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat.

Dimecres, 17 de desembre, continuà la
vaga, i els treballadors i treballadores
es desplaçaren novament a Barcelona,
manifestantse davant del Parlament
de Catalunya.

fotograma ow. ly/FCBZx
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www.youtube.com/ccoovocccatc

www.facebook.com/ccoovocccatc

www.twitter.com/ccoo_vocc_catc

eeiinneess 22..00

descarrega't la postal >>
Bon any 2015

https://twitter.com/ccoo_vocc_catc
https://www.facebook.com/ccoovocccatc
http://www.youtube.com/user/ccoovocccatc
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/vallesoccidental/postal_bon_any_2015_vocc_catc.pdf



