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N30 17 de desembre de 2010
El 18 de desembre, la mobilització continua

Pots veure la galeria d’imatges de la manifestació del 15 de
desembre a la pàgina web www.industria.ccoo.cat

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya fem una crida al conjunt de treballadors i treballadores dels nostres sectors, i també a la ciutadania en general, a
participar massivament i activament en la
manifestació convocada aquest dissabte, 18 de desembre, a Barcelona, contra
la retallada de drets laborals i socials i en
defensa del benestar i la cohesió social.
La FI.CCOO.CAT recordem que és
molt important aconseguir la màxima participació en aquesta mobilització i en les
que es realitzaran al conjunt de l’Estat per
tenir més força davant el Govern per exigir la retirada dels aspectes més lesius de
la reforma laboral i el desbloqueig de la
negociació col·lectiva, i evitar que la reforma del sistema públic de pensions es faci
sense acord amb els sindicats.
Unes 2.000 persones es manifesten en
defensa de la indústria
Al voltant 2.000 delegats i delegades de
les federacions d’Indústria, Fiteqa, Construcció i Agroalimentària de CCOO es van

manifestar aquest dimecres, 15 de desembre, a Barcelona, en defensa de la
indústria, la inversió pública i la negociació col·lectiva.
Els secretaris generals de les quatre
organitzacions, acompanyats pel secretari general de CCOO de Catalunya i per representants de les seccions sindicals de
diferents empreses dels sectors industrials, van encapçalar la manifestació. El
recor-regut va començar davant la seu de
la Subdelegació del Govern, des d’on va
seguir per Pau Claris i Via Laietana fins al
davant de Foment del Treball, on es van
concentrar juntament amb representacions d’altres sectors d’activitat. La mobilització va finalitzar amb una gran concentració a la plaça de Sant Jaume,
convocada conjuntament per CCOO de
Catalunya i UGT de Catalunya.
Paral·lelament a les accions realitzades a la capital catalana, es van fer concentracions arreu de Catalunya, amb una
forta participació de delegats i delegades
dels sectors industrials, i també a les empreses i centres de treball.

TOTS I TOTES A
LA MANIFESTACIÓ

PARTICIPA-H
HI!
T’HI ESPEREM!
La FI.CCOO.CAT lamentem
profundament la pèrdua dels
companys Antonio Caballero
i Antonia García
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya lamentem profundament la
recent pèrdua dels companys Antonio
Caballero González, assessor sindical de la
federació, i Antonia García Guillén, membre de la comissió executiva del Sindicat
d’Indústria del Vallès Oriental - Maresme, i
volem transmetre el nostre més sincer condol i el nostre suport absolut a les famílies
i amistats de l’Antonio Caballero i l’Antonia
García.
La dedicació i la tasca diària en defensa dels treballadors i treballadores de persones com l’Antonio i l’Antonia són les que
donen valor afegit a la nostra organització.
El vostre record serà sempre amb nosaltres.
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APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA DE SUBROGACIÓ DELS CONVENIS DEL METALL

Acord per al manteniment de la totalitat de llocs de
treball de les contractistes de Repsol Química
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora
positivament l’acord al qual
van arribar els sindicats i les
empreses contractistes de
Repsol Química, amb la mediació de la Generalitat, el
passat dia 14 de desembre,
pel qual es manté la totalitat
dels llocs de treball.
La consecució de l’acord
va permetre anul·lar la vaga

convocada el 15 de desembre com a conseqüència de
l’incompliment de la clàusula
de subrogació que estableix
el Conveni provincial del metall de Tarragona per part de
la nova empresa adjudicatària, el grup NAVEC, que ha
assumit la contracta del servei de manteniment de les
instal·lacions de Repsol Química (la Pobla de Mafumet) a

partir del dia 16 d’aquest
mes.
CCOO, UGT i CGT exigien al grup NAVEC que subrogués tots els treballadors i
treballadores de les empreses contractistes que fins ara
s’encarregaven d’aquest servei (IMTECH, MASA i CAB),
ja que havia deixat fora 84
treballadors d’aquestes empreses.

S’arriba a un acord pel qual les contractistes d’Endesa
garanteixen el compliment de la clàusula de subrogació
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya també
valora positivament l’acord al
qual van arribar sindicats i les
empreses contractistes d’Endesa el passat dia 14, amb la
mediació de l’Administració
catalana, pel qual aquestes
garanteixen el compliment de
la clàusula de subrogació
dels respectius convenis sectorials.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya adverteix les empreses contractistes que vetllarà pel compliment de l’acord, tenint en
compte que algunes ja van
incomplir l’acord assolit a fi-

nals del mes d’octubre, amb
la mediació de la Generalitat.
El nou acord recull el
compromís de les empreses
contractistes de presentar,
abans del 30 de desembre, la
relació de treballadors i treballadores que reuneixen els requisits que estableix la clàusula de subrogació dels
convenis provincials del metall de Barcelona, Tarragona i
Girona. Les noves adjudicatàries hauran de facilitar les
dates previstes per a la seva
incorporació tant a les empreses sortints com a les organitzacions sindicals signants
dels convenis provincials.

L'acord també garanteix
que no es faran acomiadaments de manera injustificada
dels treballadors que reuneixen els requisits per ser subrogats.
La consecució d’aquest
acord ha permès suspendre
la vaga de 24 hores prevista
per al dia 15, que, tal com cita
específicament el text acordat, quedaria ajornada per la
primera quinzena de gener
en cas que les empreses
contractistes d'Endesa no
compleixin amb el dret de subrogació dels treballadors i
treballadores d'aquest sector
d'activitat.

eleccions
Bons resultats electorals
a SOGEFI FILTRATION
La FI.CCOO.CAT fa una
valoració positiva dels resultats aconseguits a l’empresa SOGEFI FILTRATION, de
Cerdanyola del Vallès, on
se situa com a primera força
sindical, després d’obtenir
més de la meitat dels candidats que s’escollien pel
col·legi de taller.
El comitè d’empresa ha
quedat repartit de la manera
següent: 4 CCOO, 1 UGT i
4 per a altres sindicats i independents.

CCOO aconsegueix tot el
comitè a CARHAUS
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora
molt positivament el resultat
obtingut aquesta setmana a
l’empresa CARHAUS, de
Sant Boi de Llobregat, on es
feien eleccions sindicals per
primera vegada.
La FI.CCOO.CAT ha estat l’únic sindicat que ha
aconseguit presentar candidatura en aquest procés i
s’ha endut els 5 representants que integren el comitè
d’empresa.

La plantilla de Comesa es concentra davant el Parlament per demanar
als nous parlamentaris mesures per defensar el teixit industrial català
Aprofitant la constitució del
nou Parlament, sorgit de les
eleccions del 28-N, la plantilla
de Comesa s’ha concentrat
davant la seu del Parlament
de Catalunya per explicar als
nous parlamentaris la seva situació i demanar-los l'ajuda
de les institucions per trobar
una solució per evitar la pèrdua dels llocs de treball i el
tancament de la planta.
També reclamen al nou
Govern que impulsi mesures

actives per generar ocupació i
per evitar la destrucció de

més teixit industrial al nostre
país.

PREN LA PARAULA
VOTA CCOO

