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CONSTRUÏM LA CATALUNYA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA INDÚSTRIA
La negociació col·lectiva del Conveni del metall de CALENDARI D’ASSEMBLEES
I CONCENTRACIONS AL
Catalunya continua bloquejada per la patronal

CONJUNT DEL TERRITORI

El passat 18 de març va tenir lloc una reunió amb les patronals del metall, convocada amb la mediació del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a
petició de la FI.CCOO.CAT i l’MCA-UGT,
per intentar desbloquejar la negociació del
Conveni del metall de Catalunya i la revisió
salarial per a 2013, en la qual va quedar
clara la manca de voluntat negociadora per
part de la patronal.
La reunió va finalitzar sense la possibilitat d’establir un calendari de reunions de
la comissió negociadora del conveni, per
poder avançar en la negociació del Conveni del metall de Catalunya i en l’aplicació
de les taules salarials actualitzades per a
aquest 2013. L’actitud que va mantenir la
patronal en la trobada confirma la sospita
d’ambdós sindicats que té una clara intenció de bloquejar la negociació col·lectiva
del metall a Catalunya, ja que no va mani-

festar cap intenció d’aplicar els acords signats i revisar les taules salarials dels convenis del metall, i manté bloquejada la
comissió negociadora del conveni autonòmic, incomplint, així, els acords de febrer
de 2012.
Davant d’aquesta situació, la Federació
d’Indústria insisteix en la necessitat de desbloquejar la negociació col·lectiva per
garantir els drets i les condicions laborals
de tots els treballadors i treballadores metal·lúrgics de Catalunya, mitjançant el binomi negociació-mobilització. Per això, s’ha
emplaçat totes les parts implicades a una
reunió de la comissió negociadora del Conveni del metall de Catalunya el proper 4
d’abril, en la qual, a més a més del conflicte del conveni, s’insistirà en el de les taules
salarials. La FI.CCOO.CAT també està preparant assemblees i concentracions al conjunt del territori a partir del 2 d’abril.

Èxit de la jornada de formació sobre procediments d’acomiadament
col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada
Una quarantena de persones, entre responsables de Política Industrial, Acció Sindical i assessors del conjunt del territori
van participar en la jornada de formació organitzada per la FI.CCOO.CAT el passat
18 de març. L’objectiu era explicar els últims canvis legislatius relatius als ERO i les
seves conseqüències pràctiques, després
de la reforma laboral i el RD 1483/2012, de
29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament
col·lectiu i de suspensió de contractes i
reducció de jornada.
En el decurs de la jornada també es
van comentar els casos en què aquests
procediments van lligats a una modificació

substancial de les condicions laborals dels
treballadors i treballadores. Un dels temes
que es va destacar va ser la problemàtica
pel retard en el pagament de les prestacions d’atur, quan els treballadors estan
afectats per un ERO, i els greus endarreriments a l’hora de cobrar del FOGASA.

Durant la primera quinzena d’abril, la
FI.CCOO.CAT ha convocat assemblees a les diferents comarques per informar els delegats i delegades del sector del metall de la situació en què es
troba la negociació col·lectiva, i aprofitarà per fer accions de protesta al
conjunt del territori per reivindicar el
Conveni del metall de Catalunya i la
revisió salarial.

4 2 d’abril: Girona
4 3 d’abril: Lleida
4 4 d’abril: Vallès Oriental i
Maresme
4 5 d’abril: Baix Llobregat
4 8 d’abril: Tarragona
4 9 d’abril: Alt Penedès, Anoia i
Garraf
4 10 d’abril: Bages i Berguedà
4 11 d’abril: Vallès Occidental
4 12 d’abril: Barcelonès
4 15 d’abril: Osona
Signades les taules salarials
del Conveni de metal·logràfiques
de Catalunya per a 2013
El 19 de març s’han signat les noves taules i annexos salarials per a 2013 del
Conveni de metal·logràfiques de Catalunya, que afecta al voltant de 1.600 treballadors i treballadores, amb un increment
del 3,4% respecte a les de l’any anterior.
Prèviament a la signatura de les taules, la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya va convocar els delegats i
delegades del sector a una assemblea
per informar-los de l’acord per a la revisió
salarial i de la situació de bloqueig de la
negociació del Conveni del metall de
Catalunya.
TAULES
TAULES
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La FI.CCOO.CAT valora positivament l’acord assolit a GE Power Controls
La FI.CCOO.CAT valora positivament l’acord assolit entre la
direcció i el Comitè d’Empresa
de GE Power Controls, el passat 20 de març, sobre l’ERO
per a l’extinció de la totalitat de
llocs de treball, ja que s’han
aconseguit unes molt bones
condicions econòmiques i socials per a la plantilla i s’ha
implicat l’Administració autonòmica i local en el procés de
reindustrialització, en línia amb
la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya.
La consecució de l’acord
ha estat fruit de la mobilització
de la plantilla i de l’esforç exercit en la mesa de negociació
davant una decisió empresarial que no estava justificada,
per la qual cosa s’ha aconseguit arrencar a l’empresa les
millors condicions possibles

per als treballadors i treballadores afectats, molt per sobre
del que estableix la reforma
laboral.
En matèria econòmica preveu indemnitzacions de 60 dies
per any, amb un màxim de 42
mensualitats, més una quantitat lineal per any treballat, en
funció de l’antiguitat, i es garanteix una indemnització mínima de 30.000 euros. També
preveu prejubilacions per als

treballadors que en el moment
del cessament de l’activitat tinguin a partir de 54 anys.
En el marc de l’acord s’inclou un pla social de recollocació de la plantilla, acompanyat d’un pla de reindustrialització, mitjançant una empresa especialitzada, que s’encarregarà de buscar una alternativa industrial. La multinacional
aportarà 250.000 euros per al
pla de reindustrialització.

NOTA: Pots consultar totes les condicions de l’acord a la pàgina web w w w . i n d u s t r i a . c c o o . c a t

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL AL SECTOR DEL METALL
CCOO rebutja l’ERO temporal que planteja FICOSA Electronics
CCOO rebutja l’ERO de suspensió temporal de contractes que planteja la direcció de
FICOSA Electronics per a tots
els treballadors de les diferents empreses del grup, a
excepció d’IDNEO, i insta
l’empresa a asseure’s a negociar un pla de viabilitat que
garanteixi el manteniment de
l’ocupació actual de FICOSA.
La FI.CCOO.CAT denuncia que FICOSA està aprofitant la reforma laboral per
incrementar beneficis, a costa

de modificar substancialment
les condicions laborals als treballadors i treballadores, utilitzant l’amenaça de l’ERO, ja
que en algunes empreses del
grup els ha plantejat la possibilitat de no presentar l’expedient, si accepten una rebaixa
salarial d’entre el 6-7%.
CCOO ha formulat a l’empresa propostes orientades a
millorar la competitivitat del
grup, tenint en compte la
situació de crisi actual, demanant a canvi garanties per als

treballadors i un pla de viabilitat; però, a data d’avui, l’empresa encara no ha respost a
aquestes demandes.
CCOO recorda que no fa
ni tres mesos que l’empresa
va rescindir 244 contractes de
treball a la planta de Viladecavalls, provinents de l’antiga Sony, i que en els darrers
4 anys la plantilla ha patit
dues congelacions salarials i
dues pujades per sota de les
estipulades en el Conveni del
metall de Barcelona.

S’arriba a un acord
sobre l’ERO de DERBI
La FI.CCOO.CAT fa una valoració positiva de l’acord sobre
l’ERO de DERBI, que es va
signar el passat 15 de març,
ja que suposa una millora de
les condicions econòmiques i
socials acordades el juny de
2012, amb la mediació del
Departament d’Empresa i
Ocupació, per garantir els
drets de la plantilla en cas de
cessament de l’activitat per
part de Piaggio.
Tot i això, CCOO lamenta
el cessament de l’activitat industrial i la pèrdua d’ocupació
que suposa la decisió de la
multinacional Piaggio, que el
sindicat sempre ha denunciat
que no estava justificada, ja
que la planta de Martorelles
ha demostrat sobradament la
seva competitivitat i la qualificació de la seva plantilla. Així
mateix, lamenta que des de
l’Administració no s’hagi fet
un esforç més gran per garantir una alternativa industrial a les instal·lacions de
DERBI que permetés assegurar la continuïtat de l’ocupació
i de l’activitat productiva a
Martorelles.
Més informació a:
w w w. i n d u s t r i a . c c o o . c a t

HORARI
ASSESSORAMENT
FI.CCOO.CAT

Accions de protesta a Alstom Wind Barcelona contra el pla de reestructuració
Els treballadors i treballadores d’Alstom Wind Barcelona
han iniciat diverses accions
de protesta contra el pla de
reestructuració que ha plantejat la multinacional per a la
seva divisió eòlica, que afecta
el centre de treball de la capital catalana.
El Comitè d’Empresa s’ha
reunit amb una representació
de diferents grups parlamentaris que integren la Mesa
d’Empresa i Ocupació, aprofitant la seva visita a les instal-

de dilluns a dijous
de 16 a 18.30 h
dimecres i divendres
de 9 a 13.30 h
La primera acció de protesta va ser una cassolada a les portes del centre

lacions d’Alstom Wind Barcelona, per exposar-los la situació del centre de treball i com
els afecta el pla de reestructuració. També els ha dema-

nat suport institucional per intercedir davant l’empresa i
per promoure mesures que
garanteixin la viabilitat del
sector eòlic al nostre país.

Per garantir un millor
funcionament del servei
és preferible demanar cita
prèviament. Ho podeu fer
trucant al telèfon
93 481 27 96
en horari de 9 a 14 hores
i de 16 a 19 hores.

