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La mobilització contra les retallades laborals i socials continua
A principis d’aquest mes, la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya ha
engegat un nou procés d’assemblees
informatives al conjunt del territori per
explicar la nova campanya de mobilització sostinguda que CCOO i UGT estan
preparant contra les retallades de drets
socials i laborals aprovades pel Govern,
que ja van motivar la vaga general del
passat 29-S. En les assemblees, també
s’està presentant la proposta conjunta
dels dos sindicats de mesures alternatives a les polítiques del Govern per sortir
de la crisi, una proposta que posa de
manifest que les coses es poden fer
d’una altra manera.

En el marc d’aquest procés d’assemblees
informatives, el secretari general de la
Federació d’Indústria de CCOO d’àmbit
estatal, Felipe López, a Tarragona, i el secretari general de CCOO d’Espanya, Ignacio Fernández Toxo, a Barcelona, han
explicat als delegats i delegades de la
FI.CCOO.CAT la importància de continuar amb la mobilització fins a aconseguir
que el Govern revoqui els aspectes més
lesius de la reforma laboral, per enfortir la
negociació col·lectiva i superar la situació
de bloqueig actual per part d’empresaris i
organitzacions patronals i vetllar perquè
la reforma del sistema públic de pensions

no es faci sense acord amb els sindicats.
A més d’explicar els eixos en què
s’estructura aquesta campanya de mobilització, també van presentar les principals propostes sindicals que plantegen
per sortir de la crisi com a alternatives a
les polítiques de retallades econòmiques i
socials del Govern. Aquestes propostes
passen per aplicar polítiques econòmiques actives, que garanteixin l’ocupació i
afavoreixin el canvi necessari de model
productiu, que potenciï una indústria competitiva i de més valor afegit; per una reforma fiscal, que generi més ingressos i
permeti lluitar contra el frau i l’economia

submergida, i per la protecció de les persones, entre altres qüestions.
Per al dia 15 de desembre, la Federació d’Indústria, juntament amb altres federacions, està preparant una jornada de
mobilització en defensa de la indústria,
que anirà acompanyada de concentracions a les empreses i culminarà amb una
gran concentració a Barcelona i a altres
poblacions de l’Estat. Pel que fa a les manifestacions convocades el dia 18 de
desembre, van incidir en la importància
d’aconseguir la màxima participació per
obligar el Govern a rectificar.
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LA MOBILITZACIÓ CONTINUA
“Nos seguiremos movilizando
hasta conseguir los objetivos
que nos habíamos marcado.
Si los partidos y el Gobierno
no están por la labor, sí que lo
está la ciudadanía. De aquí
viene la iniciativa legislativa
popular planteada. Tenemos
que inundar el Parlamento
con millones de firmas para modificar este atropello a los
derechos de los trabajadores.”

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA
“El éxito de la huelga general
ha sido fruto del trabajo realizado, pero no nos podemos
quedar aquí. Hay que darle
continuidad porque debemos
conseguir los objetivos que
nos habíamos marcado, porque el Gobierno aún no ha
dado señales de cambio.”

“Hay que movilizar a la gente para conseguir revocar la
reforma laboral y la tenemos que movilizar a través de la
negociación colectiva, para que el día 18 de diciembre
haya mucha gente y el Gobierno tenga que tomar nota.”
RECEPTES PER SORTIR DE LA CRISI
“La prioridad del Gobierno no puede ser reducir el déficit
público, sino la creación de empleo y la protección de las
personas. Y hay que buscar los recursos para hacerlo e
impulsar aquellas actividades económicas que generan
empleo.”
“También se deben incrementar los ingresos públicos. La
reforma de las cajas no ha servido para facilitar más liquidez a las familias y a las empresas. Es necesaria una reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y que
se persiga el fraude fiscal.”

RECEPTES PER SORTIR DE LA CRISI
“Es imprescindible potenciar la industria como base de la
economía y para ello es necesaria la implicación de las distintas comunidades autónomas y del Gobierno. Sobre este
cambio de modelo podremos construir empresas más competitivas y para ello es necesario que las administraciones
públicas inviertan, y para tener dinero hace falta una reforma fiscal, sino no habrá la posibilidad de generar empleo y
la fractura social será cada vez mayor.”
“Las entidades públicas deben recuperar su papel y deben
hacerlo con políticas activas de las diferentes administraciones, que deben coordinarse para definir una política que
fije dónde debemos crecer, dónde se deben crear empresas,
qué sectores se deben potenciar.”
“Hay que proteger a las personas que han perdido el
empleo. No podemos tener, como ahora, millones de personas sin trabajo y que no cobran ninguna prestación.”

JAVIER PACHECO
secretari general FI.CCOO.CAT
LA MOBILITZACIÓ CONTINUA
“Demanem que parin les
polítiques econòmiques i
socials del Govern que estan
eliminant el nostre sistema
de protecció social i que
atempten contra la funció
pública, i que hi hagi un canvi
de model productiu per afavorir la recuperació de l’economia. Tenim aquests elements que encara són fonamentals en los nostres reivindicacions i que no es poden quedar només en la vaga general.”
“Ara no ens podem quedar en l’intern, l’èxit de la vaga no
serà efectiu fins que no haguem aconseguit algun dels
objectius que ens havíem marcat amb la vaga, com eliminar els aspectes més lesius de la reforma laboral o superar
el bloqueig de la negociació col·lectiva. Aquests han de
continuar sent els nostres objectius i quan aconseguim
resultats podrem dir que l’èxit és efectiu.”
RECEPTES PER SORTIR DE LA CRISI
“Hem de fer entendre que no estem només en la protesta,
sinó que també tenim propostes per sortir de la crisi i ferho amb una cohesió social més gran i amb un millor Estat
del benestar, perquè això no és incompatible amb ser competitus. És possible sortir de la crisi, i és possible fer-ho
amb més cohesió social, i aquest és l’objectiu dels sindicats
i, en concret, de CCOO.”
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RESULTATS ELECCIONS

La FI.CCOO.CAT obre un procés de consulta sobre el
Conveni del metall de Girona entre els afiliats i afiliades

La FI.CCOO.CAT guanya
les eleccions sindicals a
METALBAGES

unanimitat en l'assemblea realitzada el dia 4 de novembre.
Per tal d'explicar el contingut del principi d'acord assolit
al conjunt dels afiliats i afiliades, fer-ne una valoració i recollir la seva opinió sobre la
signatura definitiva de l'acord,
la Federació d'Indústria ha
convocat assemblees informatives a les diferents comarques gironines, que han començat aquesta setmana.

La FI.CCOO.CAT ha guanyat les eleccions sindicals
a METALBAGES, on es
consolida com a primera força sindical, amb 8 dels 13
delegats del comitè d’empresa.
CCOO ha millorat els resultats del darrer mandat, ja
que ha aconseguit un delegat més (abans en tenia 7) i
s’ha endut més de la meitat
dels delegats que s’escollien al col·legi de taller, fet
que demostra la seva prevalença davant la UGT a la
secció de producció. Quant
als dos delegats que s’escollien al col·legi d’oficines,
cada sindicat n’ha aconseguit un, de manera que el
comitè d’empresa ha quedat
repartit així: 8 CCOO i 5
UGT.
La FI.CCOO.CAT valora
molt positivament el resultat
obtingut a METALBAGES,
ja que posa de manifest la
bona feina realitzada per
CCOO en el darrer mandat.
METALBAGES és una empresa de Santpedor (Bages)
que pertany al grup Gestamp i que es dedica a la
producció de components
per al sector de l’automòbil.

La Federació d'Indústria de
CCOO de Catalunya ha obert
un procés d'informació i consulta entre els afiliats i afiliades dels sectors metal·lúrgics
de la província de Girona sobre el principi d'acord del Conveni del metall de Girona, al
qual van arribar el passat 3 de
novembre la FI.CCOO.CAT, la
MCA-UGT i la patronal. Els
delegats i delegades del sector ja van ratificar l’acord per

Trobaràs tota la informació sobre la consulta a
la pàgina web:

www.industria.ccoo.cat

CCOO, UGT i patronal reprenen les negociacions del
Conveni per a la indústria metal·logràfica de Catalunya
Aquest mes s’han reprès les
negociacions del Conveni per
a la indústria metal·logràfica
de Catalunya. La comissió negociadora es va reunir el passat 11 de novembre, sense
massa canvis respecte de l’última trobada que havien mantingut a finals del mes de juliol.
La Unió Metal·lúrgica de
Catalunya manté el seu plantejament inicial d’un conveni
de 4 anys de vigència i les

propostes de flexibilitat, clàusula de revisió salarial i període de vacances i borsa de vacances que ja havia presentat
al juliol. La FI.CCOO.CAT i la
MCA-UGT van tornar a expressar el seu rebuig contundent a aquestes propostes de
la patronal, ja que suposen
una retallada de drets per als
treballadors i treballadores del
sector, una qüestió que no estan disposades a acceptar.

La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya insisteix en la importància que es
garanteixi la millora del poder
adquisitiu dels salaris, i en les
mesures encaminades a facilitar i afavorir la conciliació de la
vida laboral i la personal i la
prevenció de riscos, matèries
que ja ha situat, entre d’altres,
en la mesa de negociació.
La propera reunió serà el
dia 23 de novembre.

Una trentena de joves de la FI.CCOO.CAT participen en la X Escola
de Joves Sindicalistes Ángel Rozas aquest cap de setmana
X Escola de Joves
Sindicalistes
Ángel Rozas

Les i els joves:
MOTOR DE CANVI

Una trentena de joves delegats i delegades de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya participaran en la
X Escola de Joves Sindicalistes Ángel Rozas, que organitza Acció Jove - Joves de
CCOO de Catalunya i que se
celebra aquest cap de setmana a el Prat de Llobregat,
amb el títol “Les i els joves:
Motor de canvi”.
Durant aquests tres dies
els i les joves sindicalistes
participaran en diferents tallers i debats sobre participació, acció sindical, afiliació i
eleccions. Entre els actes
més destacats d’aquesta edi-

ció de l’Escola hi ha una taula
rodona amb els candidats joves al Parlament de Catalunya de diferents formacions
polítiques i una ponència del
secretari general de CCOO
de Catalunya, Joan Carles
Gallego, titulada "El paper del
sindicat: després del 29-S".
En el decurs d’aquesta
edició de l’Escola també es
farà una celebració especial
del 15è aniversari de la creació d’Acció Jove - Joves de
CCOO de Catalunya.
Pots consultar el programa de l’Escola a la pàgina
web d’Acció Jove:
www.ccoo.cat/acciojove
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