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Un Vallès Oriental socialment just i amb lideratge 

Amb motiu de les passades 
eleccions municipals del mes 
de maig, UGT del Vallès Orien-
tal ha elaborat un document 
que, sota el títol  “Un Vallès 
Oriental socialment just i amb 
lideratge”, recull tots aquells 
imprescindibles que creiem ne-
cessaris per la nostra comarca i 
que farem arribar als equips de 
govern de la nostra comarca. 
Els alcaldes, regidors i regidores 
i representants electes a tots 
els ens locals, comarcals i pro-
vincials, han de tenir clar que 
no podem tornar a perdre més 
trens, ara és el moment del 
compromís públic, de l’assu-
ció de reptes i, perquè no dir-
ho, de riscos. És per tot això 
que creiem necessari l’impuls 
d'un seguit de propostes: 
Pla estratègic comarcal 

Crear una gran àrea de planifi-

a disposició d'una borsa de llo-
guer social d'àmbit comarcal. 
Formació 

És necessari l’impuls d’un Con-
sell de la FP d'àmbit comarcal 
que serveixi únicament d’òrgan 
de coordinació i de posada en 
comú del conjunt de recursos 
del sistema formatiu.  
El sistema de salut 

L’augment de les inversions sa-
nitaris fins aconseguir un anive-
llament de la inversió i dels 
equipaments a la resta de com-
arques de Catalunya. 
Fomentar el treball conjunt del 
tres centres hospitalaris 
Infraestructures 

Creiem que és absolutament 
necessària l'acció que ja recla-
mem fa quatre anys, l’impuls 
d'una oficina comarcal de plani-
ficació, actualització i posada a 
disposició d’inversors del nostre 
sòl industrial.  
La responsabilitat social de les 

administracions locals 

UGT del Vallès Oriental és la pri-
mera que vol millorar l’eficàcia 
de l’Administració local, però no 
acceptarem que les millores de 
l'eficiència siguin a canvi de més 
precarietat laboral i de l’aug-
ment de contractació de treba-
lladors a l’Administració de for-
ma precària. 
Podeu consultar el document 

sencer a la nostra web 

www.ugtvallesoriental.cat 

 

cació estra-
tègica 
d'àmbit co-
marcal. Do-
tar-la de 
fons i de 
contingut 
polític.  
Polítiques 

d’ocupació 

Quan par-
lem de les 
polítiques 
d’ocupació 
considerem 
imprescin-

dible que definitivament dei-
xem de parlar de programes i 
parlem de serveis amb finan-
çament estable. No podem 
oferir a les persones serveis 
d’ocupació de qualitat si no 
els podem garantir al llarg de 
temps, de manera sostingu-
da, és a dir, amb permanència 
il·limitada, independentment 
que es produeixin convocatò-
ries de finançament. 
Polítiques de benestar social 

Reforçar l’assessorament a la 
població en matèria del dret a 
l’habitatge, fent una especial 
incidència en els casos de 
desnonaments per impaga-
ments hipotecaris. Creació a 
nivell comarcal d'un registre 
de pisos provinents de desno-
naments d'entitats bancàries i 
d’aquells habitatges provi-
nents de la SAREB i posar-los 
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Jornada “Reforma horària. Podem millorar els nostres horaris?” 

En un moment clau com el que 
estem vivint actualment, de can-
vis profunds, de replanteja-
ments socials i laborals, de nous 
enfocaments a vells problemes, 
se’ns presenta l’oportunitat d’-
iniciar un debat, que no és nou, 
però que pren més força que 
mai, que és el debat sobre la 
reforma horària.  

El debat, gràcies al grup promo-
tor Iniciativa per la Reforma Ho-
rària, ja ha arribat al Parlament 
de Catalunya i és el moment de 
definir-nos.  

Compleixen els nostres horaris 
actuals les mínimes garanties 
per assolir una bona qualitat de 
vida? Estem preparats per canvi-
ar? Són altres horaris europeus 
millors que els nostres? 

Per intentar donar resposta a 
aquestes qüestions, ja sobre la 
taula, us esperem a la taula ro-
dona organitzada per dimecres, 
1 de juliol, des de les 10:00h fins 
les 13:00h. 

Comptarem amb: 

Fabian Mohedano, promotor de 
la Iniciativa per la Reforma Ho-

rària. 
Antonio Carrera, secretari gene-
ral de MCA-UGT del Vallès Ori-
ental. 
Moderador: Vicenç Albiol, equip 
de treball UGT-Vallès Oriental. 

Lloc:  seu de la UGT Granollers 
(Carrer d'Esteve Terrades, 30). 

Per participar cal inscripció prè-
via a través del correu electrònic
(laboralmollet@nom.ugt.org),  

per telèfon (93.870.42.58) o bé 
presencialment a la nostra seu 
de Granollers (Carrer d'Esteve 
Terrades, 30) 

Vaga a Port Aventura 

El proper dissabte, 4 de juliol, 
els companys de PortAventura 
han convocat vaga per mostrart 
el seu rebuig davant la signatura 
del conveni que han signat 
CCOO i la direcció que comporta 
grans retallades en els drets dels 
treballadors. 

Algunes de les mesures que 
comporta són les següents: 
  

S'eliminen els números 

mínims de contractats 

f i x o s  d i s c o n t i -

nus. Aquesta mesura 
i m p l i c a 
que PortAventura po-

drà continuar amb la 

seva política d'acomia-

damentsselectius que 
practica des del 2009, així 
doncs, podrà augmentar la seva 
subcontractació. 

Molts treballadors cobraran 

300 euros menys. Una nova me-
sura és la creació d'una nova 
categoria que vindrà a percebre 
670?  nets al mes. Abans es co-
braven 980?. 

Pèrdua de drets. El personal de 
determinades categories per 

cursar la baixa voluntària hauran 
de donar un termini de preavís 
de 3 mesos, abans eran 15 dies. 
  
Els dies d'assumptes propis no 

es podran ajuntar amb les va-

cances, ni amb festius ni amb 

descansos setmanals.  

És per tot això que els nostres 
companys i companyes ens de-
manen ajuda el dia de la vaga!
Per això, organitzarem un auto-
car per participar-hi en aquesta 
lluita.  

Us demanem que us apunteu 

a laboralmollet@nom.ugt.org  

o per telèfon 938704258. 

La UGT facilitarà autocars que 
sortiran des de la seu de la UGT 

La UGT del 
Vallès Ori-
e n t a l 
col·labora a 
l'organitza-
ció de la III 
Marxa de 

Catalunya contra l'atur, la po-
bresa i la desigualtat que a la 
seva primera etapa el dilluns 6 
de juliol a les 17'30h passarà per 
Granollers.  

Per acompanyar aquesta Marxa 
fins  la Plaça de la Porxada, on  

es  lliurarà el document amb les 
reivindicacions de la Marxa als 
representants municipals, ens 
trobarem tots i totes a les 17 

hores a la seu de la UGT del Va-

llès Oriental.   

Cal ser-hi. Us esperem! 

III Marxa contra l’atur, la pobresa i la desigualtat 


