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La FI.CCOO.CAT convoca els delegats/ades a
una assemblea informativa sobre la situació del
diàleg social i la revisió salarial per al 2011
La situació del diàleg social, amb el recent acord sobre la reforma del sistema
públic de pensions, i l’estat de les negociacions mantingudes amb les patronals
metal·lúrgiques amb relació a la revisió de
les taules salarials dels convenis provincials del metall per al 2011 són dos dels
temes que centraran l’assemblea informativa per a delegats i delegades que ha
convocat la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya. Serà el proper dimecres, dia 2 de febrer, a partir de les
10.30 h, a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
L’assemblea comptarà amb les intervencions dels secretaris generals de la fe-

deració d’àmbit estatal, Felipe López, i de
Catalunya, Javier Pacheco; el responsable d’Acció Sindical de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, Juan Alcántara, i el secretari general de CCOO
de Catalunya, Joan Carles Gallego; que
faran una valoració i exposaran als delegats i delegades el posicionament del sindicat sobre aquestes matèries.
En el marc d’aquesta convocatòria
també es posarà l’accent en la importància i es farà balanç de com evoluciona la
campanya d’eleccions sindicals i la situació de l’afiliació en els sectors que engloba la federació (metall, mineria i energia
elèctrica).

VALORACIÓ DEL PRINCIPI D’ACORD SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

LA MOBILITZACIÓ
DÓNA ELS SEUS FRUITS
Més de 5.000 delegats i delegades de
tota Catalunya, entre els quals n’hi havia un nombre important dels sectors de
la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya, van participar el passat 20
de gener en l’assemblea convocada
conjuntament per CCOO i UGT a la
Farga de l’Hospitalet, precisament per
informar sobre l’estat en què es trobaven les negociacions de la reforma del
sistema públic de pensions i exposar
les propostes sindicals al respecte.
A la pàgina web de CCOO de Catalunya es poden consultar tant la notícia
amb el resum del contingut de l’assemblea com els vídeos amb les intervencions d’Ignacio Fernández Toxo i Joan
Carles Gallego.

En l’assemblea informativa del proper 2 de febrer, els responsables de la Federació d’Indústria d’àmbit estatal i de Catalunya i de CCOO de Catalunya explicaran amb detall els aspectes del principi d’acord assolit entre Govern i sindicats amb relació a la reforma del sistema públic de pensions, que
haurà de ser ratificat el pròxim dia 1 de febrer pel Consejo Confederal de CCOO.

La capacitat de pressió i de proposta del
sindicalisme confederal que representen
CCOO i UGT ha permès aconseguir portar la negociació de la reforma del sistema públic de pensions cap a un model
basat en la flexibilitat i en la no-obligatorietat en l’edat de jubilació, com es desprèn del principi d’acord al qual es va
arribar ahir.
Amb aquest principi d’acord es garanteix la sostenibilitat del sistema públic
de pensions per als propers 30 anys, i
s’apuntala enfront dels que tenien la intenció de desmuntar-lo i aprofitar la cojuntura de crisi econòmica actual per
canviar un model públic de repartiment,
solidari i contributiu, per un model basat
en una pensió base (pensió pública mínima) que s’hauria de complementar individualment amb aportacions a plans

privats de pensions.
Finalment, les negociacions que
s’estaven duent a terme s’han encaminat a aconseguir un model basat en la
flexibilitat en l’edat de jubilació, en
comptes de l’endarreriment obligatori
que havia proposat des d’un bon principi
el Govern de l’Estat.
Aquest avenç ha estat possible gràcies a la capacitat de mobilització i de
pressió del sindicalisme confederal que
representen CCOO i UGT, que es va escenificar amb la vaga general del 29-S i
amb tot el procés informatiu d’assemblees que s’han realitzat al conjunt del territori i dels centres de treball.
El detall del principi d’acord assolit
s’explicarà en el decurs de l’assemblea
de delegats i delegades de la setmana
que ve.

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.
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CCOO rebutja l’anunci de tancament fet per Yamaha
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya i la secció sindical de CCOO de Yamaha rebutgen l’anunci de
tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans, fet
aquesta setmana per la multinacional japonesa, i denuncien que aquesta decisió no
respon a causes econòmiques
ni objectives.
CCOO recorda que Yamaha España ha obtingut històrics beneficis i té una situació
financera solvent, que ha servit de suport a les pèrdues de
la planta francesa, a la qual
ara pretén deslocalitzar la producció. Per això CCOO considera que aquesta decisió no té
sentit, perquè és contrària als
interessos del grup, i exigeix a
la direcció de la multinacional
que obri un procés de negociació per a la continuïtat in-

dustrial de la fàbrica catalana.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya també
insta l’Administració catalana
a intervenir en el procés per
garantir el manteniment de
l’activitat productiva i evitar la
pèrdua dels llocs de treball de
la planta de Palau-solità i Plegamans.
Precisament, ahir el conseller d’Empresa i Ocupació
es va reunir amb represen-

tants del comitè d’empresa de
Yamaha i de la FI.CCOO.CAT
i els va manifestar el suport
del Govern català en defensa
dels llocs de treball de la fàbrica vallesana. Coincidint amb
aquesta reunió, més d’un centenar dels treballadors i treballadores de Yamaha es van
concentrar davant la seu del
Departament d’Empresa i
Ocupació contra el tancament
anunciat.

CCOO demana la readmissió immediata del
treballador acomiadat improcedentment a CITELUM

BONES PRÀCTIQUES

En els darrers dies, els treballadors i treballadores de l’enllumenat públic de Barcelona
han dut a terme diferents mobilitzacions per exigir la readmissió immediata d’un company de l’empresa CITELUM
que ha estat acomiadat de

Un pacte econòmic
favorable a la
plantilla de COMEXI
La FI.CCOO.CAT valora
positivament el pacte econòmic acordat amb la direcció de COMEXI per al
període 2011-2013, ja que

manera improcedent.
La FI.CCOO.CAT dóna suport a les mobilitzacions i denuncia que des de fa mesos
ha constatat que CITELUM
està aplicant una política antisindical, ja que ha interferit i
obstaculitzat el procés d'elec-

cions sindicals i manté paralitzat un laude de la Inspecció
de Treball que instava a repetir les eleccions, mitjançant
una denúncia per la via judicial, amb la qual cosa ha deixat la plantilla sense cap tipus
de representació legal. Aquest
acomiadament és el darrer
exemple de la política antisindical de l'empresa, ja que el
treballador afectat formava
part de la candidatura de
CCOO a les eleccions.
CCOO també denuncia la
política d’assetjament que
està exercint l’empresa envers
la plantilla amb l’única finalitat
d'abaratir el servei i l'extinció
de llocs de treball.

és favorable als interessos de
la plantilla.
El pacte preveu un increment dels conceptes fixos de
la nòmina d’un punt per sobre
de l’increment total del conveni provincial. També preveu
un increment dels conceptes
variables, en funció de l’IPC

real de l’any anterior.
D’altra banda, recull que
l’empresa no aplicarà l’article
sobre absorció i compensació
del Conveni del metall de
Barcelona, només ho faria en
el supòsit de pèrdues o si hi
hagués uns beneficis (abans
d’impostos) inferiors al 0,5%.

CCOO rebutja l’ERO i
la deslocalització de
part de la producció
que ha anunciat Valeo
La direcció de Valeo Climatización ha anunciat al comitè
la decisió de traslladar a Saragossa part de la producció
que es fa a la planta de Martorelles i, com a conseqüència,
presentar un ERO que afectarà 67 treballadors dels prop de
400 que té en plantilla.
La FI.CCOO.CAT manifesta el seu rebuig absolut a
aquesta decisió de la multinacional i li exigeix que faci marxa enrere.

eleccions
El procés electoral avança
a bon ritme en els sectors
de la FI.CCOO.CAT
Des de principis d’any, les
candidatures presentades
per la FI.CCOO.CAT en els
processos de renovació de
delegats i comitès d’empresa han obtingut uns resultats molts positius:
 J. Feliu de la Penya de
Canovelles: CCOO guanya
les eleccions i se situa com
a primera força sindical.
 Hayes Lemmerz, de
Manresa: CCOO revalida
la majoria i guanya vots
respecte al procés anterior.
 Siemens, de Cornellà:
CCOO guanya en representació i obté la majoria
absoluta a la fàbrica, i també guanya les eleccions
per majoria absoluta a les
oficines.
La FI.CCOO.CAT també
ha aconseguit promoure
processos electorals en empreses blanques, on fins ara
no hi havia representació, i
s’ha endut el delegat de
personal que s’escollia per
primer cop a:
 Igara Trade 2001, d’Esparreguera
 Aigua i Electricitat
Gurb, de Vic
 Ruñer, de Vallirana

