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La FI.CCOO.CAT explica l’Acord Social i Econòmic als delegats/ades
Al voltant de mil delegats i delegades de
tot Catalunya de diferents empreses dels
sectors de la Federació d’Indústria van
participar en l’assemblea convocada el
passat dia 2 a les Cotxeres de Sants, a
Barcelona. La trobada va servir per explicar el recent Acord Social i Econòmic per
al creixement, l’ocupació i la garantia de
les pensions. Els secretaris generals de
la Federació d’Indústria de CCOO, tant
d’àmbit estatal, Felipe López, com de
Catalunya, Javier Pacheco, i el de CCOO
de Catalunya, Joan Carles Gallego,
també en van fer una valoració i van
donar les línies estratègiques perquè
aquest acord arribi als treballadors i treballadores a tots els centres de treball.

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha iniciat una campanya informativa per explicar el contingut del recent
Acord Social i Econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions, que es va iniciar amb l’assemblea
informativa per a delegats i delegades del
passat dia 2, que va comptar amb la intervenció dels màxims responsables de la
federació, tant d’àmbit estatal com de Catalunya, i de la CONC.
Tots tres van destacar que cal valorar
l’acord tenint en compte la situació econòmica actual i les intencions inicials del
Govern, que pretenia imposar una reforma del sistema públic de pensions de manera unilateral. Davant d’aquest escenari,
la represa del diàleg social, gràcies a la
capacitat de mobilització i la responsabilitat sindical de CCOO, ha estat fonamental per arribar a aquest acord, que ha permès fer de “dic de contenció” a les
retallades que plantejava el Govern i, a
més a més, manté la capacitat d’actuació
del sindicat de posar alternatives sobre la
mesa de negociació.
En el decurs de l’assemblea, Felipe
López, secretari general de la Federació

d’Indústria de CCOO d’àmbit estatal, va
fer un símil amb la negociació d’un expedient de regulació d’ocupació per explicar
tot el procés i com s’ha desembocat finalment en aquest acord, mirant de minimitzar l’afectació de la reforma i buscant les
millors condicions possibles en l’escenari
actual.
La intervenció de Javier Pacheco, secretari general de la FI.CCOO.CAT, va
anar en la mateixa línia i també va incidir
en el fet que l’acord compleix dos aspectes fonamentals per a CCOO, que són la
protecció social i la protecció de les persones aturades. També va remarcar que
ha permès apuntalar, fins al 2027 com a
mínim, el sistema públic de pensions, davant les intencions dels mercats d’imposar un model basat en les aportacions a
fons privats de pensions.
Un altre punt en el qual van posar l’accent va ser en els aspectes en matèria de
política industrial i energètica que recull
l’acord i van insistir en la necessitat que
es faci un canvi de model productiu i en la
defensa de l’ocupació i del teixit industrial
del país, posant com a exemple els casos
de Yamaha, Valeo o Comesa.

Pots consultar el contingut de l’acord i la resolució de valoració de la FI.CCOO a www.industria.ccoo.cat
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HAN DIT... A L’ASSEMBLEA
JAVIER PACHECO
secretari general FI.CCOO.CAT
“Si avui hi ha un acord és perquè s’ha reprès la via del diàleg social i, en això, la mobilització de CCOO i de la Federació d’Indústria hi han tingut
un paper important .”
“És un acord que manté la
capacitat d’actuació dels sindicats, la capacitat de posar
alternatives sobre la mesa de negociació.”
“La nostra prioritat avui són els milions de desocupats, les
mesures d’ajuda als aturats, les mesures per facilitar la creació de llocs de treball, la defensa de la indústria i el necessari canvi de model industrial .”
“ El conflicte per retirar els aspectes més lesius de la reforma
laboral segueix obert. Ara cal continuar amb la mobilització
que es va iniciar amb la vaga general del 29-S i recollir les signatures necessàries per presentar la iniciativa legislativa
popular al Parlament.”

FELIPE LÓPEZ
secretari general Federación
de Industria de CCOO
“Este acuerdo ha evitado que
nos hayamos metido en la
dinámica que el Gobierno
tenía pensada, pero no es un
acuerdo para siempre. Debemos seguir trabajando para
mejorar nuestros derechos,
porque este acuerdo marca un
horizonte, pero no es inamovible.”
“La huelga general sirvió de advertencia y nos ha permitido estar en la mesa de negociación, si no la reforma se
habría hecho de forma unilateral y los recortes todavía
habrían sido peores. Ahora toca explicar este acuerdo y hay
que hacer entender esto al conjunto de trabajadores y trabajadoras.”
“Ahora se debe abrir también una negociación en materia
de política industrial. Es necesario que los gobiernos cambien de manera de pensar, asuman compromisos y actuen
e inviertan en los sectores que son estratégicos.”

MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ
18.30 HORES, DE LA PLAÇA D’URQUINAONA A LA PLAÇA DE SANT JAUME
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya convoca els treballadors i treballadores de
totes les empreses dels seus sectors que tenen una situació industrial complicada a participar
en aquesta mobilització per reivindicar la defensa de la indústria i dels llocs de treball
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La plantilla de Valeo es mobilitza contra els acomiadaments eleccions
Els treballadors i treballadores
de Valeo Climatización, de
Martorelles, han iniciat una
campanya de mobilitzacions
contra l’ERO per a l’extinció
de 67 llocs de treball i la decisió de l’empresa de deslocalitzar part de la producció a la
planta que té a Saragossa.
Aquest dimecres hi ha una
nova reunió de negociació entre el comitè i la direcció de
l’empresa, amb la mediació de
l’Administració. La plantilla es
concentrarà a les portes dels
Serveis Territorials de Treball
de Barcelona (carrer d’Alvareda,1) per manifestar el seu suport als companys que participen en la reunió. Si no hi ha
avanços significatius, no des-

La FI.CCOO.CAT manté la
seva representació a SEAT

carten iniciar una manifestació
en defensa dels llocs de treball i de l’activitat productiva.
Des de principis de mes
han iniciat una vaga per exigir
a l’empresa la retirada dels
acomiadaments i es concentren cada dia a les portes de la
fàbrica. Divendres van rebre la

visita del conseller d'Empresa
i Ocupació, el director general
d'Indústria i el cap de l'Àrea
d'Indústria de la Delegació del
Govern central. I dissabte es
van manifestar, acompanyats
per les seves famílies, a Mollet, on es van reunir amb representants del consistori.

Els treballadors i treballadores de Yamaha porten la
protesta contra el tancament al Parlament de Catalunya

Al voltant de 500 treballadors i
treballadores de Yamaha es

van concentrar davant el Parlament de Catalunya en contra

FICOSA en br eu...
La plantilla rebutja el trasllat de producció a Sòria
La plantilla de la factoria que
FICOSA té a Mollet ha rebutjat de manera contundent la
proposta de la direcció de
l’empresa de traslladar l’activitat productiva a Sòria, una
decisió que afectaria un centrenar de treballadors i treballadores.

La plantilla demana alternatives a la direcció per al
manteniment d’aquests cent
llocs de treball a Mollet o el
trasllat del personal afectat a
les plantes que té a Rubí o a
Viladecavalls, i no descarten
mobilitzacions si l’empresa
manté aquesta decisió.

del tancament de la planta de
Palau-solità i Plegamens i per
demanar la intervenció de les
institucions catalanes per garantir la continuïtat de l’activitat productiva i dels llocs de
treball de la factoria vallesana
i en defensa del sector de les
dues rodes a Catalunya.
Aquesta setmana traslladaran la mateixa reivindicació
a Madrid, on tenen previst reunir-se amb el Ministeri d’Indústria.

Convocada vaga a Albatros
pel bloqueig del conveni
Aquest dimecres, 16 de febrer, hi ha convocada una
jornada de vaga a Albatros
(Vilanova i la Geltrú), per intentar desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu,
ja que l’empresa es manté
inamobible en matèria salarial i en la jornada laboral.

CCOO manté els resultats
globals al grup SEAT després de les eleccions sindicals, celebrades el passat 10
de febrer.
En total, CCOO ha obtingut 34 delegats i delegades
repartits de la manera següent: 11 a la fàbrica de Martorell, 6 a Zona Franca, 6 a
Gearbox i 5 al Centre de Recanvis. CCOO valora positivament aquests resultats, tenint en compte que en
aquest procés s’han escollit
10 delegats menys que en
l’anterior (2 al Centre Tècnic
i 8 als tallers de Martorell i
Zona Franca).
Cal destacar que CCOO
ha millorat percentualment
als tallers de producció de
Martorell, ha retallat un delegat al Centre de Recanvis i
ha escurçat la distància respecte al primer sindicat al
Centre Tècnic.
Amb aquests resultats,
CCOO ha obtingut 4 representants al comitè intercentres de SEAT, els mateixos
que va obtenir ara fa quatre
anys. La resta de representants del comitè intercentres
són 7 d’UGT i 2 de CGT.
CCOO valora positivament l’alta participació dels
treballadors i treballadores
en aquest procés electoral,
que en termes globals s’ha
situat en el 81,08%, gairebé
8 punts per sobre que en les
anteriors eleccions.
CCOO agraeix al conjunt
de l’afiliació de SEAT la seva
feina, que ha permès afrontar una campanya molt dura,
en què CCOO ha defensat
en tot moment els drets socials i laborals de la plantilla.

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.

