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CCOO prepara una nova campanya de mobilització
sostinguda contra les polítiques de retallades del Govern
Durant les properes setmanes, seguint les línies d’actuació aprovades en el darrer
consejo federal, la Federació
d’Indústria tornarà a posar en
marxa tota la seva maquinària
per impulsar un nou procés de
mobilització sostinguda en
contra de les polítiques de retallades socials i laborals aprovades pel Govern, per recuperar el diàleg social i plantejar
les propostes sindicals per
sortir de la crisi.
Aquest procés, que dóna
continuïtat a les reivindicacions que van motivar la vaga
general del 29-S, s’estructurarà en tres grans línies:
1- Impuls d’una ILP per modificar la reforma laboral
La FI.CCOO.CAT treballarà
intensament per recollir el
màxim nombre d’adhesions
a la iniciativa legislativa popular (ILP) que proposen
CCOO i UGT per modificar
el cos de la reforma laboral.
L’objectiu és aconseguir
presentar milions de signatures com a millor exemple

per fer palès el rebuig contundent de les persones treballadores i del conjunt de la
ciutadania a la reforma laboral i per revertir-ne els aspectes més negatius.
2- Impuls a la negociació
col·lectiva
Una altra de les vies que
centraran l’actuació de la federació és l’impuls de la negociació col·lectiva, tant en
l’àmbit sectorial com en el
d’empresa, davant l’actual situació de bloqueig. Treballarà en la línia de traslladar els
aspectes pactats en l’Acord
interconfederal de negociació col·lectiva a la negociació
dels convenis col·lectius.
3- Mobilització al carrer
La FI.CCOO.CAT participarà
activament en les mobilitzacions, convocades per
CCOO i UGT, per als dies
15 de desembre, contra el
bloqueig de la negociació
col·lectiva, i 18 de desembre, contra les polítiques del
Govern.

Paral·lelament a aquesta
campanya de mobilització,
CCOO i UGT han elaborat una
proposta conjunta per propiciar una modificació de les polítiques adoptades pel Govern.
Aquesta proposta inclou
les alternatives sindicals per
sortir de la crisi, recuperar els
nivells d’ocupació, reforçar el
marc laboral i avançar cap a
un canvi de model productiu,
amb un alt nivell de cohesió
social i un estat de benestar
fort, promoure una reforma fiscal per combatre el frau i defensar el sistema de pensions,
entre altres qüestions. En el
quadre adjunt, hi ha un resum
amb les propostes més destacades.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya demana la implicació de tota l’organització per tirar endavant
aquest procés i per fer arribar
al conjunt de treballadors i treballadores dels sectors de la
indústria les alternatives sindicals per obligar el Govern a
modificar la seva política econòmica i social.

CALENDARI D’ASSEMBLEES
A LES COMARQUES
Per garantir l’eficàcia de la
campanya de mobilització
sostinguda i fer arribar la proposta amb les alternatives
sindicals al conjunt de treballadors i treballadores, la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya ha engegat un
nou procés d’assemblees informatives a les comarques,
que també es traslladarà als
centres de treball.
De moment, hi ha confirmades les següents assemblees comarcals i intercomarcals:
4Vallès Occidental:
10 de novembre
4Barcelonès:
11 de novembre
4Lleida:
12 de novembre
4Tarragona:
16 de novembre
4Alt Penedès - Garraf:
18 de novembre
Ahir ja es va fer una assemblea a Girona i en el decurs dels propers dies s’aniran concretant la resta, que
podreu consultar al web:
www.industria.ccoo.cat.

ASPECTES MÉS DESTACATS DE LA PROPOSTA SINDICAL CONJUNTA
La proposta sindical conjunta
de CCOO i UGT ofereix alternatives davant la política econòmica i social del Govern, i
pretén abordar aspectes concrets que facilitin un creixement econòmic sostingut i
equilibrat.
Per aconseguir aquest
ambiciós objectiu es plantegen diferents propostes que
es resumeixen en els aspectes que es detallen a continuació:

4Revertir la reforma laboral
aprovada pel Govern en els
aspectes que són més lesius
per a les persones treballadores.
4 La no-congelació de les
pensions per al 2011.
4Impulsar una política econòmica activa, que generi
ocupació i afavoreixi el necessari canvi de model productiu.

4Recuperar els acords signats el setembre del 2009 per
als treballadors i treballadores de la funció pública.
4Garantir la protecció de les
persones, especialment de
les que es troben en situació
d’atur.
4Reforçar els sistemes de
protecció social i, en especial,
el sistema públic de pensions.

4Enfortir el paper de la negociació col·lectiva en el marc
de les relacions laborals, davant l’actual situació de bloqueig causada pels empresaris i les organitzacions
patronals.
4Impulsar una política fiscal
més ambiciosa i progressiva,
que generi més ingressos i
permeti lluitar contra les situacions d’economia submergida i de frau i eradicar-les.
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S’arriba a un principi d’acord sobre el Conveni del metall
de Girona, ratificat per unanimitat pels delegats i delegades
Els delegats i delegades del
sector del metall de la província de Girona han ratificat per
unanimitat el principi d’acord
sobre el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica de
la província de Girona, al qual
van arribar la FI.CCOO.CAT,
la MCA-UGT i la patronal metal·lúrgica gironina el passat 3
de novembre, després de nou
mesos d’intenses i dures negociacions.
La FI.CCOO.CAT valora
positivament l’acord assolit,
amb la mediació de l’Administració, ja que la patronal ha
hagut de reconsiderar els
seus plantejaments i retirar de
la mesa les propostes que els
sindicats havien considerat inadmissibles des del principi.
Això ha permès obrir una nova

via de negociació i aconseguir
un conveni digne per als metal·lúrgics i metal·lúrgiques de
la província de Girona.
Igual que es va fer en els
convenis de Barcelona i Tarragona, CCOO obrirà un procés
de consulta amb els afiliats i
afiliades del sector per a la
signatura definitiva de l’acord.
El principi d’acord preveu
una vigència de 4 anys i estableix uns increments salarials i

una clàusula de revisió que
garanteixen una millora del
poder adquisitiu dels treballadors d'un punt per sobre de la
suma dels IPC reals de tots
els anys de vigència. També
amplia i millora el capítol dels
permisos retribuïts i, en relació
amb la flexibilitat horària, cal
destacar el paper que juga la
representació sindical dels treballadors a l’hora de delimitar
les jornades i horaris laborals.

CCOO rebutja l’anunci de tancament de Comesa

La FI.CCOO.CAT, la MCAUGT i el comitè d’empresa de
Comesa (grup Iveco-Pegaso)
han iniciat els contactes amb
la Generalitat per instar-la a
intervenir per evitar el tancament de la fàbrica de la Zona
Franca. Avui s’han reunit amb
el director general d’Indústria i

Empresa, Antoni Soy, i el de
Relacions Laborals, Salvador
Álvarez, per exposar-los la situació i demanar-los suport
institucional. Els dos dierctors
s’han compromès a fer les
gestions pertinents amb el
grup per buscar alternatives al
tancament anunciat.

Durant la reunió, la plantilla s’ha concentrat davant la
seu del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
per manifestar el seu rebuig
absolut a la decisió de tancar
l’empresa i per reivindicar el
manteniment de l’activitat productiva i dels llocs de treball
de la planta barcelonina. Dimarts que ve tornaran a mobilitzar-se i es concentraran a la
plaça de Sant Jaume.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya dóna
total suport a la plantilla de
Comesa i denuncia la falta de
compliment dels compromisos
industrials per part del grup
Iveco-Pegaso.

RESULTATS ELECCIONS
Estrenem representació
En el marc de la campanya
d’eleccions sindicals, en
moltes petites i mitjanes empreses del sector del metall
de Catalunya s’estan escollint delegats i delegades per
primera vegada. Són les denominades empreses “blanques”, que no tenen representació sindical i on es fan
eleccions per primer cop.
En les últimes setmanes, la FI.CCOO.CAT ha
aconseguit representació
en algunes d’aquestes empreses. Destaquem a tall
d’exemple les següents:

4

Jayan Barcelona
Servicios Moviles (Arbrera, Baix Llobregat): 3
delegats
TYC Torres (Barcelona): 1 delegat
Rolls Royce Marine
España (Constantí, Tarragona): 1 delegat

4
4

Aquests resultats demostren la confiança que
els treballadors i treballadores depositen en CCOO i
són un reflex de l’aposta de
la FI.CCOO.CAT per arribar
a totes les empreses dels
nostres sectors a Catalunya,
fins i tot a les que fins fa poc
no tenien representació.

Un acord que garanteix l’estabilitat laboral en el sector elèctric a Catalunya
A finals del mes passat, la
FI.CCOO.CAT i la MCA-UGT
van arribar a un acord amb
les empreses contractistes
d’ENDESA que garanteix
l’estabilitat laboral en el sector elèctric a Catalunya i que
ha permès desconvocar les
jornades de vaga previstes.

L’acord recull el compliment de la clàusula de subrogació que incorporen els respectius convenis sectorials,
de manera que es mantenen
els drets laborals dels treballadors de les empreses contractistes sortints i es garanteix la seva subrogació a les

noves empreses adjudicatàries. També estableix un període de temps fins al 31 de
gener per fer el canvi de contrates, perquè es donin les
condicions necessàries per
complir els requisits que marca la clàusula de subrogació
dels convenis.

PREN LA PARAULA
VOTA CCOO

