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Garantia +55, la nova aposta d’UGT
Actualment, 8
de cada 10 persones aturades
més grans de
55 anys cobren
426 euros o no
cobren res
Els aturats majors de 55 anys
representen el
17,8% del total
de la taxa d’atur (l’any 2007 era el 5,2%) i
representen la majoria de l’atur
de llarga durada (36,7%) i de
molt llarga durada (43,5% del
total amb més de 24 mesos a
l’atur). Les dificultats per trobar
feina els porta a exhaurir la
prestació contributiva d’atur i
passar a cobrar un subsidi que,
amb sort, els cotitzarà per la
base mínima fins que compleixin els requisits per jubilar-se. A
més, el PP va endurir les condicions per accedir al subsidi per
a majors de 55 anys un cop esgoten la prestació per desocupació. 8 de cada 10 persones
aturades més grans de 55 anys
cobren 426 euros o no cobren
res.
És per això que pensem que
s’han de reconsiderar alguns
requisits en l’accés i manteniment de la protecció per desocupació de les persones de més
de 55 anys, millorar la quantia
de la protecció econòmica i garantir unes pensions dignes .

PRESENT: Garantia +55 en
forma de prestació econòmica igual al SMI vigent(per al
2015 és de 648,60 euros
mensuals). La nostra organització continua apostant per
un SMI de 1.000 euros que
ens acosti als estàndards dictats per la Carta Social Europea.
FUTUR: Garantia +55 pensió
digna. Un escalat d’entre el
90% i el 100% del còmput de
les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a
efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social
per IP, mort i supervivència i
jubilació.
Persones
beneficiàries: 55
anys i més d’edat que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupa-

ció contributiva. No
es tindran en compte les rendes familiars per a la percepció d’aquesta prestació. I es rebrà fins
a l’edat de jubilació
ordinària.
Potencials beneficiaris
a
Catalunya: unes
77.842
persones.
Cost anual: 248,52 milions. La
partida pressupostària al programa Prestacions per desocupació
destinada a Catalunya s’hauria
d’incrementar aproximadament
un 6,1%.
Potencials beneficiaris a Espanya: unes 470.316 persones.
Cost anual: 1.479,9 milions d’euros. La partida pressupostària
al programa Prestacions per
desocupació s’hauria d’incremcrementar aproximadament un
5,8%.
És necessari rescatar aquestes
persones per justícia social, cohesió, igualtat, solidaritat intergeneracional i per un estat del
benestar lleial que actuï com a
xarxa de seguretat per a les persones que ho necessiten.
La UGT de Catalunya va fer arribar aquesta proposta a tots els
grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats. TAMBÉ HEM
OBERT
UNA
PETICIÓ
A CHANGE.ORG. QUE US DEMANEM SIGNEU.
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Assemblea d’UGT Vallès Oriental
Salarial per l’Ocupacció i la Negociació
Col·lectiva pels anys
2015, 2016 i 2017.

El passat divendres, 22 de maig.,
vam celebrar una Assemblea de
delegats i afiliats de la UGT del
Vallès Oriental que va comptar
amb la presència de Camil Ros,
secretari de Política Sindical i
coordinador de l’Àrea Externa
de la UGT de Catalunya.
Camil Ros, davant uns 75 assistents, va presentat la campanya
“Garantia Salarial +55” i l’Acord

Pel que fa a l’Acord
de
Negociació
Col·lectiva, cal destacar que el primer objectiu és la creació
d’ocupació de qualitat, i que a això vol contribuir els
criteris i recomanacions del text.
No pot ser d’un altre manera
amb una taxa d’atur superior al
20%, amb sis de cada deu persones a l’atur porten més d’un any
buscant feina, amb un nivell de
precarietat laboral cada cop més
elevat.
Per això l’acord inclou recomanacions pels negociadors a bona

Catalunya ha expulsat 25.301 joves a
l'estranger des de 2009
El nombre de joves catalans residents a l'estranger s'ha incrementat en un 71,17% en aquest
període
La portaveu nacional de l'Avalot
- Joves de la UGT de Catalunya, Afra Blanco, va presentar el
passat dia 20 en roda de premsa
la darrera edició de l'informe
JESP - Joves Emigrants Sobradament Preparats, que l'Avalot ha
treballat en els darrers anys per
demostrar l'èxode massiu de
joves catalans a la recerca de
feina fora de les nostres fronteres.

Aquest informe denuncia que,
des de l'any 2009, s'ha incrementat en un 71,17% el nombre
de joves catalans residents a
l'estranger. Actualment, hi ha
60.848 joves d'entre 15 i 34
anys que resideixen a l'estranger, 25.301 més que fa sis anys.
La província de Barcelona ha
encapçalat aquest èxode massiui: 8 de cada 10 joves que resideixen a l'estranger provenen
de la província de Barcelona.

part de les matèries essencials
regulades
als
convenis
col·lectius: condicions de treball,
classificació i mobilitat funcionals, ordenació del temps de
treball, inaplicació de convenis,
renovació de convenis, teletreball, modificació substancial de
les condicions laborals, incapacitats temporals, estabilitat labora, drets d’informació i consulta
i política salarial.
Entre els seus continguts, s’ha
de destacar que l’acord aposta
per la contractació indefinida
des del mateix moment d’accés
al lloc de treball, per la promoció de la igualtat, foment de la
contractació juvenil i de les persones amb discapacitat.

UGT guanya les eleccions
a l’empresa Coty Astor
El nostre sindicat també ha
aconseguit majoria absoluta a
nivell estatal al grup Coty Spain
UGT ha aconseguit 8 delegats,
CCOO 4, CGT 4 i USOC 1. Amb
aquest resultat ampliem la nostra majoria, ja que fa quatre
anys vam aconseguir 7 delegats,
CCOO 5, CGT 4 i USOC 1.
Pel que fa al grup Coty Spain, la
UGT ha consolidat la seva majoria absoluta a nivell estatal, amb
un total de 24 delegats, enfront
dels 10 de CCOO, 4 de CGT i 1 de
la USOC.
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Jornada Formativa “Anàlisi de comptes de l’empresa”

Quins són els conceptes que cal
tenir presents a l'hora d'interpretar els comptes d'una empresa o institució. On ens hem
de fixar? Quin seguiment cal realitzar? I quina documentació
hem
de
sol·licitar?

És important conèixer la
situació real de les empreses a l'hora de negociar i per això és imprescindible tenir algunes
nocions de la comptabilitat de l'empresa.
És per això que celebrem la Jornada formativa
"Anàlisi de comptes de l'empresa" el proper divendres, 29 de
maig a la seu d’UGT Granollers.
En aquesta jornada intentarem
respondre a aquestes qüestions
i tots aquells dubtes que tin-

gueu. Per això comptarem amb
la presència deJosé Martín Vives, del gabinet tècnic de la UGT
de Catalunya i membre del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya.
Per participar cal inscripció prèvia a través del correu electrònic
(administracion@nom.ugt.org),
per telèfon (93.870.42.58) o bé
presencialment a la nostra seu
de Granollers (carrer d'Esteve
Terrades, 30)

UGT DEL VALLÈS ORIENTAL, EN QUÈ US PODEM AJUDAR?
GRANOLLERS
Carrer d’Esteve Terrades, 30,
Telèfon
93.870.42.58
/
93.870.47.02 Fax 93.879.65.17
ugt@nom.ugt.org
Horari: de dilluns a dijous de 9h
a 14h i de 16h a 19h; divendres
de 9h a 14h.
QUÈ OFERIM?
AMIC
El punt d’atenció que AMIC té a
Granollers constitueix un espai
d’atenció i acollida per a persones immigrades, en el qual es
treballen fonamentalment cinc
aspectes:
Assessorament jurídic en estrangeria; Orientació formativa laboral; Treball comunitari i mediació intercultural; Sensibilització;
Formació
Horari d’atenció:
Afilitats: Dijous de 16 a 18,30

hores; No afilitats: Dimecres, de
16 a 18,30
Cal concertar cita prèvia presencialment o per telèfon al
93.870.42.58
ASSESSORAMENT LABORAL I
JURÍDIC
Dilluns de 9,30 a 13,30 hores i
de 16 a 18 hores
De dimarts a dijous de 9,30 a
13,30 hores i de 16 a 18,30 hores
Divendres de 9,30 a 13,30 hores
Cal concertar cita prèvia presencialment o per telèfon al
93.870.42.58
ESPAI DE RECERCA DE FEINA DE
GRANOLLERS
L’IDFO posa a disposició de les
persones
demandants
d’ocupació els Espais de recerca
de feina, per tal d’accelerar la
seva incorporació al mercat la-

boral.
A qui va dirigit?
Persones inscrites al Servei d’Ocupació
de
Catalunya
Què cal fer per participar?
Sol·licitar a l’oficina de treball de
la Generalitat de Catalunya la
derivació a aquest programa
On som?
Centre Vallès. C/ Veneçuela, 86.
08402
Granollers.
Telèfon
93.181.87.76
ASSESSORAMENT DE LA UNIÓ
DE CONSUMIDORS
El segon i el quart dimarts de
cada mes de 16 hores a 18 hores, amb cita prèvia, s’oferirà
informació i assessorament jurídic gratuït en qualsevol qüestió
relacionada amb el consum, així
com resolució extrajudicial de
conflictes, amb tasques de mediació i sol·licituds d’arbitratge.
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