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CCOO i UGT convoquen vaga a les contractistes
d’ENDESA per exigir que es garanteixi l’estabilitat
laboral en el sector de muntatge i manteniment elèctric
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya i la MCA-UGT de Catalunya
han convocat vaga de 24 hores a les empreses contractistes d’ENDESA per als
dies 29 d’octubre i 2 de novembre, per
tal d’exigir que es garanteixin l’estabilitat
laboral i els drets dels treballadors i treballadores del sector.
Davant d’aquest escenari, el Departament de Treball ha convocat la
FI.CCOO.CAT i la MCA-UGT el dia 25
d’octubre per tractar la situació que s’està
donant en el sector elèctric i mirar de trobar una solució entre les parts implicades.
La Coordinadora de CCOO del sector
elèctric es reunirà el 26 d’octubre per parlar del resultat d’aquesta reunió.
Nova adjudicació de zones i entrada
de noves contractistes
Aquesta convocatòria de vaga arriba després de l’aprovació del nou mapa d’adjudicacions del servei de muntatge i manteniment de la xarxa elèctrica catalana per
part d’ENDESA i de l’entrada de noves
empreses contractistes en el sector, que
han posat en qüestió la clàusula de subrogació prevista en els respectius convenis sectorials, vulnerant així els drets dels
treballadors i treballadores i posant en
perill els seus llocs de treball.
Uns 3.000 treballadors i treballadores
del sector estan convocats a fer vaga el
29 d’octubre i el 2 de novembre, una mobilització que afectarà les províncies de
Barcelona, Tarragona i Girona, que és on
s’han produït canvis en les adjudicacions
de les contractes de manteniment i reparació de les línies elèctriques de mitjana i
alta tensió i on s'ha detectat aquesta problemàtica.
Davant d’aquesta situació, la
FI.CCOO.CAT adverteix que no permetrà,
sota cap concepte, que les empreses contractistes d’ENDESA no respectin la clàusula d’estabilitat laboral i posarà tots els
mitjans al seu abast per aconseguir-ho.
La FI.CCOO.CAT també denuncia la

política d'ENDESA per les exigències de
reducció de costos laborals a les noves
empreses adjudicatàries, ja que això només pot repercutir en un deteriorament
de la seguretat i la qualitat d'un servei que
és bàsic per a la ciutadania.
La clàusula de subrogació, un element
clau per garantir l’estabilitat laboral
La clàusula de subrogació en les activitats de muntatge i manteniment es va
aconseguir l’any 2004 com a conseqüència d'una llarga mobilització i de 8 dies de
vaga a la província de Tarragona, després de les quals es va incloure en el
Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica d'aquesta província, que s’estava negociant. Posteriorment, l’any 2005,
aquesta clàusula es va fer extensiva al
Conveni provincial del metall de Girona i,
l'any 2007, es va acordar també en el de
la província de Barcelona.
Aquesta conquesta sindical ha permès als treballadors i treballadores de les
empreses contractistes que fan activitats
de muntatge i manteniment en els sectors
elèctric, de línies telefòniques i telecomunicacions, enllumenat públic, semàfors, a
les centrals nuclears, a les plantes petroquímiques i a Port Aventura (aquestes
tres últimes de la província de Tarragona), mantenir els seus llocs de treball al
marge de les successions d'empreses
contractistes que es donen cada 4 anys,
aproximadament.

La FI.CCOO.CAT recorda les
figures de Simón Rosado i
Francisco Aguilar
El passat 11 d’octubre ens va deixar el
nostre company Simón Rosado. La seva
mort ha estat una gran pèrdua personal
per a molta gent en la nostra organització
i també una gran pèrdua sindical per a
CCOO.
En la seva última etapa, desenvolupava la seva activitat en l’òrgan de direcció
de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya com a responsable d’Acció
Sindical i de Política Sectorial, però en un
passat no gaire llunyà havia estat el nostre secretari general, de la llavors denominada Federació del Metall i la Mineria de
Catalunya de CCOO, càrrec que va ocupar
durant tres mandats.
Va ser treballador de l’empresa Derbi
(Vallès Oriental), i des de molt jove va iniciar el seu compromís amb l’esquerra i
amb el moviment sindical, encara en la
clandestinitat i lluitant contra la dictadura. En el decurs de la seva trajectòria sindical va jugar un paper protagonista en la
construcció d’unes Comissions Obreres de
Catalunya a les quals avui tots ens sentim
orgullosos de pertànyer. La seva capacitat
d’estendre ponts de diàleg social, polític i
sindical, ha fet de CCOO un sindicat més
representatiu.
Company Simón, els que avui formem
part de la Federació d’Indústria de CCOO
et recordarem sempre.
Durant la mateixa setmana, CCOO
també hem patit la pèrdua del company
Francisco Aguilar, que va ser un referent
sindical i polític al Vallès Occidental. Havia
treballat a l’antiga Unidad Hermética
(Sabadell), de la qual va formar part del
comitè d’empresa.
La pèrdua de companys com en
Francisco suposa una pèrdua de persones
que donen un valor afegit a la nostra
organització. La nostra obligació és reforçar el nostre compromís amb els treballadors i treballadores honrant la memòria
de companys com en Francisco.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya volem traslladar la nostra solidaritat i el nostre condol a les famílies i
amistats d’en Simón i en Francisco.
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
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La Federació d’Indústria aposta per mantenir el procés de
mobilitzacions contra les polítiques de retallades del Govern

El Consell de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya, en la sessió del dia 21
d’octubre, ha manifestat el seu
acord i suport al procés de
mobilitzacions que està impulsant la confederació estatal de
CCOO per donar continuïtat a
les reivindicacions sindicals en
contra de les retallades de
drets socials i laborals, aprovades pel Govern central, que
van motivar la vaga general
del passat 29 de setembre.
En el marc d’aquesta campanya, CCOO planteja, juntament amb la UGT, convocar

una gran mobilització general
per al dia 15 de desembre,
coincidint amb altres mobilitzacions similars que s’estan
preparant arreu de la Unió Europea, per donar una resposta
comuna als plantejaments restrictius dels diversos governs
europeus.
També s’està treballant per
presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) per demanar una reforma fiscal, que es
revisi la reforma laboral aprovada pel Govern i que s’impulsi un canvi de model productiu, a més d’altres qüestions.

NEGOCIACIÓ CONVENI DEL METALL DE GIRONA
Treball convoca una mediació entre les
parts davant el bloqueig de la negociació
Els Serveis Territorials de
Treball de Girona han convocat una reunió entre la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya, la MCA-UGT i
la patronal del metall gironina, amb la mediació de l’Administració, davant la situació de pràctica ruptura de les
negociacions del Conveni
per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Girona. La reunió tindrà lloc
aquest dilluns, dia 25 d’octubre.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya valora positivament aquesta mediació de Treball i assistirà a
la trobada amb la mateixa
voluntat negociadora que ja
ha manifestat al llarg de tot el
procés.

La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya espera que la patronal també
es mostri predisposada a
arribar a un acord i faci un
replantejament de les seves
propostes, que els sindicats
consideren que són inassumibles, per poder aconseguir
un conveni digne per al conjunt de metal·lúrgics i
metal·lúrgiques de la província de Girona.
Si la patronal manté la
seva actitud intransigent i no
es desencalla la negociació,
CCOO i UGT no descarten
esgotar totes les vies d’acció
i les mobilitzacions que siguin necessàries per arribar
a un acord que sigui satisfactori per als treballadors i treballadores del sector.

Paral·lelament a la recollida
de signatures es farà una
nova campanya d’assemblees
en els centres de treball per
informar i recollir les adhesions a aquesta iniciativa.
Un altre dels aspectes
claus del procés serà donar un
nou impuls a la negociació
col·lectiva per fer front a la situació generalitzada de bloqueig de la negociació dels
convenis col·lectius i pactes
d’empresa que es renoven
aquest any.
En aquesta reunió, el Consell de la federació també ha
fet una valoració molt positiva
tant del treball realitzat com
del resultat de la vaga general
en els nostres sectors, on va
tenir un seguiment del 97%, i
ha felicitat el conjunt de persones afiliades, delegats i delegades, seccions sindicals i estructura de la FI.CCOO.CAT
per la seva destacadíssima
contribució a l’èxit de la vaga
general del 29-S.

Es convoca vaga de
4 hores a TYCO
ELECTRONICS pels
increments salarials
El comitè d’empresa de TYCO
ELECTRONICS, de Montcada, ha convocat quatre jornades de vaga parcial de 4 hores
per torn, davant el bloqueig de
la negociació dels increments
salarials previstos en el pacte
d’empresa com a conseqüència l’actitud intransigent de la
direcció.
La representació sindical
dels treballadors i treballadores exigeix a la direcció de
TYCO ELECTRONICS que
s’apliqui un increment corresponent a l’IPC real a 31 de
desembre, amb caràcter retroactiu a l’1 de gener d’enguany.
Les quatre jornades de
vaga parcial convocades es
faran els propers 23, 27 i 30
d’octubre i 2 de novembre.

RESULTATS ELECCIONS
Renovacions al 100%
En els darrers mesos s'estan renovant centenars de
processos electorals en les
empreses dels nostres sectors. Les últimes setmanes,
la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya hem
revalidat la nostra presència com a únic sindicat amb
representació a les empreses:
 Fujitsu Technology Solutions, SA (Barcelona)
CCOO hem renovat els 9
delegats del comitè que
s’escollien.
 Inoxpan (Argentona)
CCOO revalidem la majoria
i mantenim els 3 delegats
de personal que teníem en
el mandat anterior.
 Mecalux, SA (Cornellà)
CCOO hem obtingut altra
vegada els 5 delegats que
s’escollien.
La confiança que els
treballadors i treballadores
han dipositat de nou en les
nostres candidatures demostra que la feina que
CCOO desenvolupem en
els centres de treball és el
nostre millor aval.

PREN LA PARAULA
VOTA CCOO

