
Núm. 28 - juliol de 2017Butlletí de CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central

CONSELL DE REDACCIÓ: Pilar Almendros Fenández, Maribel Ayné Domingo, Sergi Martínez Milán, José Francisco Navajas Adán, Iván Ramos Verdegay, Lluís-Vidal Sixto  

Més de 450 delegats i delegades a les assemblees 
del Vallès Occidental - Catalunya Central 

El passat 19 de juny, a la Fira de Sabadell, i el 4 
de juliol, al local de Manresa, es van aplegar més 
de 450 delegats i delegades a la convocatòria del 
procés d’assemblees posat en marxa per explicar 
i debatre, amb l’actiu sindical, els diferents proces-
sos que CCOO té com a objectiu en aquest inici 
del mandat sindical.

El secretari general de CCOO de Catalunya, 
Javier Pacheco, acompanyat per Cristina Torre, 
secretària d’Acció Sindical; Montse Ros, secre-
tària d’Organització i Comunicació, i Enrique 
Rodríguez, secretari general de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central van explicar la po-
sició del sindicat en temes com les pensions, el 
pacte per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, la 
renda garantida de ciutadania, el Pacte nacional 
per a la indústria i els salaris. Val a dir que alguns 
d’aquests ja són una realitat, per la qual cosa ens 
hem de felicitar.

El Pacte nacional per a la indústria a Catalu-       
nya és un acord molt important, que ha fet que 

s’entenguin entitats econòmiques, partits polítics, 
universitats, sindicats i el Govern de la Generali-
tat per aconseguir un canvi en el model de políti-
ca industrial de Catalunya. En aquest pacte s’han 
acordat més de 100 mesures, que, a diferència 
d’altres ocasions, s’han dotat d’una memòria 
econòmica per avaluar-les, fer-ne el seguiment i 
implantar-les. 

La renda garantida de ciutadania és un altre dels 
acords pel qual ens hem de felicitar tots i totes, ja 
que el treball per aconseguir-la es porta a terme 
per part del nostre sindicat des del 2003. Hem de 
valorar aquesta feina, que, per justícia i per neces-
sitat, no podia esperar més temps. Un resultat que 
signifi ca que aquelles persones que estan vivint 
una situació de pobresa i exclusió social tinguin 
uns ingressos que els permetin cobrir les necessi-
tats bàsiques. Podeu trobar més informació a:
http://bit.ly/2tlVAXF

A les assemblees també es va parlar de la ne-
cessitat que els salaris pugin i que els treballa-

dors i les treballadores recuperin poder adquisitiu, 
cosa que és del tot assumible, ja que puja el PIB 
i s’ha produït una notable millora dels benefi cis 
empresarials. L’acord en matèria salarial ha de ser 
d’àmbit estatal perquè pugui servir de referència 
per als companys i companyes en les taules de 
negociació.

La Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès Occi-
dental - Catalunya Central va posar de manifest el 
seu absolut compromís per a l’erradicació de qual-
sevol violència masclista i vers la igualtat efectiva i 
es va sumar a la campanya “#alertafeminista”, fent 
lectura del manifest i guardant un minut de silenci 
a l’assemblea de Sabadell.

Aquestes assemblees són una forma de mobilit-
zar el nostre actiu sindical i de dotar-lo d’eines 
per poder posar el sindicat a l’ofensiva tal com 
s’ha aprovat en els diferents processos congres-
suals, que van fi nalitzar el passat dia 1 de juliol 
a Madrid amb l’elecció de la nova direcció con-
federal.  

FACEBOOK : facebook.com/ccoo.vallesoccidental
TWITTER: @ccoo_vocc_catc
YOUTUBE: ccoovocccatc
WEB: www.ccoo.cat/vocc_catc

CCOO A LES XARXES
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Primer Consell de CCOO del Vallès Occidental - 
Catalunya Central 

En la primera reunió del Consell de CCOO del 
Vallès Occidental - Catalunya Central del mandat, 
que va tenir lloc el 6 de juny, al Casal Pere Quart 
de Sabadell, s’ha valorat el Pacte nacional per a la 
indústria. Aquest és un pacte necessari i que arri-
ba amb 116 mesures i amb dotació pressupostària. 
L’economia de les nostres comarques se sustenta, 
principalment, en el sector industrial, i la signatura 
del pacte és una molt bona notícia per al territori. 
En el cas concret del Vallès Occidental, l’informe 
recull que el consens i les estratègies ajudaran a 
reforçar el pacte per a la segona reindustralització, 
així com pel Pacte ciutat de Manresa.

El consell també ha valorat positivament l’acord 
de la renda garantida de ciutadania (RGC). 
Aquesta proposta va ser plantejada per CCOO el 
2003 i, fruit del consens social i polític, ajudarà a 
cobrir les necessitats bàsiques de les persones en 
situació de pobresa. També s’ha situat l’exigència 
que fem des de CCOO perquè la recuperació de 
l’economia, que ara presenta un creixement sos-
tingut a Catalunya, repercuteixi en una millora de 
les rendes del treball i en les economies familiars. 

Un cop més, CCOO denuncia la falta de rigor en la 
presentació de les dades de creació de nova ocu-
pació i disminució de l’atur. Les dades de contrac-
tació certifi quen que el 85% dels nous contractes 
són temporals, de curta durada, amb temps par-
cials i amb baixos salaris. La lluita contra la pre-
carietat, la recuperació dels drets i la conquesta 

El Pacte nacional per a la indústria de Catalunya i la RGC

d’altres drets ens porten a estar en una ofensiva 
constant. 

El nostre secretari general va emfatitzar el fet 
que per recuperar els drets laborals arrabassats 
i el poder adquisitiu, la negociació col·lectiva ha 
de ser protagonista, i va recalcar que CCOO ha 
d’estar alerta i a l’ofensiva.  

Davant de les diferents propostes i processos de mu-
nicipalització o remunicipalització, CCOO se situa en 
la suma de drets: el dret a la gestió pública i el dret 
de les plantilles afectades a l’estabilitat de l’ocupació 
i el manteniment de les condicions laborals.

La preocupació per l’augment dels accidents, les 
malalties i la mortalitat laboral també ocupen la 
nostra acció i la denúncia sindical. Des de CCOO 

exigim que com a drets irrenunciables, la salut i la 
seguretat en el treball no poden quedar subjectes 
a la voluntat de l’empresariat. I la salut i la vida 
dels treballadors i les treballadores no poden ser 
una conseqüència més de la crisi. CCOO no per-
metrà que el problema romangui ocult.

El consell també va renovar el seu compromís 
amb la lluita contra les violències masclistes. Amb 
el dret de les dones i les nenes a viure lliures de 
violències, a la feina i a tot arreu. CCOO aposta per 
la feminització, la lluita contra la precarietat laboral 
i la feminització de la pobresa. Un posicionament 
que va portar a l’actiu sindical a sumar-se a l’alerta 
feminista del 19-J. L’informe també recull la lluita 
contra la LGTBIfòbia tant a la feina com arreu.

En la seva exposició, el secretari general, Enrique 
Rodríguez, també va recordar el posicionament de 
CCOO en la defensa del dret a decidir del poble de 
Catalunya, l’exigència de respecte a la Generalitat 
de Catalunya i la salvaguarda jurídica de les ac-
cions dels treballadors i les treballadores públics.    

El consell, que va aprovar l’informe, per unani-
mitat, situa, per al proper mandat —que posa la 
seva acció sindical i sociopolítica a l’ofensiva amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de l’ocupació—, 
apujar les retribucions dels treballadors i les tre-
balladores i les de les persones pensionistes. Cal 
estar a l’ofensiva per defensar els drets laborals i 
els drets socials.  

El consell és el màxim òrgan de deci-
sió entre congressos i està constituït 
per 52 sindicalistes: les persones 
que componen el Comitè de la 
Unió Intercomarcal —Executiva de 
la Unió, els secretaris i secretàries 
generals dels sindicats, més el fac-
tor corrector de gènere—, i també 
en són membres 12 persones de 
seccions sindicals i 12 de sindicats, 
escollides en els congressos dels 
seus sindicats, així com 10 persones 
que van ser escollides en el Congrés 
de la Unió Intercomarcal.     
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de propostes, 
compromisos 
i lluites
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En el primer consell, el responsable 
d’Organització, el company Ivan Ra-
mos, també va presentar les línies sin-
dicals i polítiques de treball de la Secre-
taria General, a banda de les tres àrees 
que componen l’organigrama de la unió 
intercomarcal.  

Els plans de treball estan marcats per 
tot un seguit de propostes construï-
des entre les persones afi liades que 
van participar en l’Assemblea sindical 
oberta i en la Conferència de Dones i 
Homes, així com en els diferents pro-
cessos d’assemblees congressuals. 
Aquestes propostes van ser validades 
en el Pla d’acció presentat en el Con-
grés de la Unió Intercomarcal, el passat 
8 de març.

La lluita contra la precarietat, el crei-
xement afi liatiu i la seva vinculació, la 
feminització del sindicat, la importància 
d’impulsar l’acció sociopolítica, la cultu-
ra i la nostra memòria democràtica, la 
construcció de complicitats amb l’entorn 
social i polític, la formació, la solidaritat 
de la classe treballadora, la comunica-
ció o el temps són alguns dels temes 
de les idees força que acompanyaran el 
nostre pla de treball del 2012 al 2017.

Un compromís i un treball que desenvo-
luparem amb criteris de transversalitat, 
amb estratègies sindicals i polítiques, i 
amb el lema “#OfensivaCCOO”. Tot per 
poder recuperar els drets arrabassats i 
conquerir-ne de nous. Tot per a i amb 
la classe treballadora, la nostra classe.

El consell va aprovar per unanimitat els 
plans de treball.

Podeu consultar el guió resum dels 
plans de treball en aquest enllaç:
http://bit.ly/2tw0XrF

SECRETARIA GENERAL
Enrique Rodríguez

SOCIOECONOMIA
Sergi Martínez

COORDINACIÓ 
INSTITUCIONAL

Lluís Berenguer

POLÍTICA SECTORIAL
Carlos Casanovas

COORDINACIÓ NUCLIS 
TERRITORIALS

Lluís Berenguer, Sergi 
Martínez, Ivan Ramos

ACCIÓ SINDICAL
Lluís-Vidal Sixto

ORGANITZACIÓ I 
RECURSOS
Ivan Ramos

POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 
DONES I COMUNICACIÓ

Maribel Ayné

ADJUNT 
ASSESSORAMENT 

SINDICAL
Ricardo Domingo

NOVA CIUTADANIA, 
COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT

Lluís-Vidal Sixto

SALUT LABORAL
Marisol de Dios

TLC
Pedro Giménez

SOSTENIBILITAT I 
MEDI AMBIENT

José M. Martínez

ASSESSORAMENT I 
SERVEIS JURÍDICS
Lluís-Vidal Sixto

FINANCES
Paqui Algarra

ELECCIONS SINDICALS, 
ESPAIS DE COL·LABORACIÓ 

I EXTENSIÓ
Pedro Giménez

FORMACIÓ SINDICAL
José M. Martínez

AFILIACIÓ I 
PARTICIPACIÓ

Mari Tovar

ALIANCES I 
PLATAFORMES 

SOCIALS
José F. Navajas

COMUNICACIÓ, 
IMATGE I PORTAVEU

Maribel Ayné

XARXES SOCIALS
Alfonso Amador

DONES
Maribel Ayné

DIVERSITAT
Mari Tovar

CULTURA I MEMÒRIA 
DEMOCRÀTICA

Pilar Almendros

COMISSIÓ EXECUTIVA: Maribel Ayné Domingo,  Luís-Vidal Sixto Orozco, 
Pilar Almendros Fernández, Ivan Ramos Verdegay, Mari Tovar Caballero, 
Sergi Martínez Milán, Paqui Algarra Cirera, José Francis Navajas Adam, 
Marisol de Dios de Dios, Pedro Giménez Buitrago
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5a campanya de recollida 
de material escolar
La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) va iniciar, el dia 1 de 
juny, la 5a campanya de recollida de material escolar. 
Des del 2013 la Xarxa d’Acció Solidària organitza anual-
ment una campanya de recollida de material escolar amb 
punts de recollida als locals del sindicat de CCOO i a les 
empreses a través de les delegacions i la representació 
dels treballadors i treballadores.

Aquesta és la llista de material que és necessari recollir:

LLAPIS, GOMES, BOLÍGRAFS, MOTXILLES, CERES DE 
COLOR, MAQUINETES, RETOLADORS, ESTOIGS, CINTA 
ADHESIVA, QUADERNS, FULLS DE PAPER, LLIBRETES i 
ALTRE MATERIAL FUNGIBLE.

La campanya de la Xarxa d’Acció Solidària durarà fi ns a 
la tercera setmana de setembre.  

11 DE SETEMBRE

Un any més, CCOO del Vallès Occidental - Catalunya Central participarà als actes 
de la Diada Nacional de Catalunya. El proper 11 de Setembre realitzarem les tradi-
cionals ofrenes fl orals a les localitats següents:

Berga: al monument a Rafael Casanova.

Manresa: a la plaça de l’11 de Setembre.  

Moià: al monument a Rafael Casanova.

Rubí: a la plaça de l’11 de Setembre.

Sabadell: al monòlit a Lluís Companys (Masia de Can Rull, parc de Catalunya).

Terrassa: a la plaça de l’11 de Setembre. 

Estem en espera que les entitats organitzadores ens facilitin els horaris defi nitius. 
Tan bon punt els tinguem, en farem difusió a través de les nostres xarxes.   

5a campanya de recollida 

CCOO realitzarà les ofrenes fl orals
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