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La Federació d’Indústria de CCOO convoca
els delegats i delegades del sector del metall
a l’assemblea conjunta del dia 20 de gener
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya convoca els delegats i delegades
dels sectors del metall, mineria i energia
elèctrica a participar en l’assemblea conjunta de CCOO i UGT que es farà el proper dijous, 20 de gener, a la Farga de
l’Hospitalet, per informar sobre l’estat de
les negociacions que s’estan duent a terme a Madrid entre el Govern central i els
sindicats majoritaris amb relació a la reforma del sistema públic de pensions.
L’assemblea comptarà amb les intervencions dels secretaris generals de
CCOO i UGT d’àmbit estatal, Ignacio Fer-

nández Toxo i Cándido Méndez, i de Catalunya, Joan Carles Gallego i Josep M.
Álvarez, entre d’altres.
En el marc d’aquesta convocatòria
també s’explicarà el contingut de la iniciativa legislativa popular que estan impulsant els dos sindicats per demanar la retirada dels aspectes més lesius de la
reforma laboral aprovada pel Govern.
CCOO i UGT han redactat un text articulat de llei per portar al Parlament espanyol, amb propostes alternatives a la retallada de drets, i confien superar de llarg el
mig milió de signatures necessàries.
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La FI.CCOO.CAT atribueix el resultat del referèndum de Nissan al
xantatge que ha patit la plantilla per part de la direcció de l’empresa

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya denuncia el xantatge que han
patit els treballadors i treballadores de
Nissan per part de l’empresa en el referèndum celebrat el dia 13 de gener, en el
qual la plantilla ha hagut de decidir sobre
un posicionament de la multinacional per

revisar i incomplir els acords del pla industrial signat el 2009. Aquest context de
pressió ha condicionat la voluntat dels
treballadors, que han aprovat amb un
70% de vots a favor la proposta de contenció salarial i increment de la productivitat i flexibilitat sotmesa a referèndum.

CCOO rebutja aquests mètodes, més
propers a l’extorsió que a la negociació, i
fa una crida a les administracions i a la
mateixa empresa per acabar amb aquestes estratègies que vulneren les regles de
la negociació col·lectiva del nostre país.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya, juntament amb la secció sindical de CCOO de Nissan, emplaçaran la
direcció de la multinacional japonesa a
reconduir la situació actual i a respectar
els canals legals que estableix l’ordenament normatiu per a la negociació col·lectiva.
Així mateix, la FI.CCOO.CAT recorda
que la viabilitat de la fàbrica de Nissan de
Barcelona ja es garantia en el pla industrial de 2009 i que les millores de la competitivitat s’han d’abordar en una negociació que respecti les propostes de totes les
parts, i no amb processos de xantatge
com el que s’ha viscut aquests dies.

NOU HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA
dilluns, dimarts i dijous, de 16 a 19 h, i dimecres i divendres, de 9 a 14 h
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.

