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N34 25 de febrer de 2011
Els treballadors i treballadores dels sectors de la FI.CCOO.CAT
fan sentir la seva veu en defensa de la indústria i l’ocupació
Al voltant de 2.000 treballadors i treballadores de diferents empreses dels sectors de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya van secundar la manifestació convocada el passat 17 de
febrer sota el lema “Defensem la indústria i l’ocupació com a garantia de futur”, a la qual estaven cridades a participar les plantilles de totes aquelles empreses que passen per una situació industrial complicada, on s’han presentat expedients de regulació

d’ocupació o on s’han fet anuncis de tancament. Entre els manifestants hi havia treballadors de Yamaha, Valeo Climatización,
Nacional Motor (Derbi), Ficosa, ESSA Palau i Sharp. La mobilització va finalitzar amb una concentració a la plaça de Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat, per instar l’Administració
catalana a actuar i a posar mesures per evitar la pèrdua de teixit
industrial i la destrucció de llocs de treball a Catalunya.

Pots veure totes les fotografies de la manifestació del 17 de febrer a la galeria d’imatges de la pàgina web www.industria.ccoo.cat

3 de març de 2011
II JORNADA TÈCNICA
“LES ORGANITZACIONS
SINDICALS EUROPEES
DAVANT LA CRISI DEL
SISTEMA ECONÒMIC
MUNDIAL”
9.30 - 14 h. Sala d’actes de CCOO

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha convocat aquesta jornada
per analitzar el paper que han de jugar
les organitzacions sindicals europees i
els comitès d’empresa europeus davant
la situació econòmica mundial. La jornada s’organitzarà en dues taules de debat
centrades en les ponències “Una política
industrial i tecnològica europea per fer
front a la crisi” i “Protagonisme dels comitès europeus en el marc de la crisi industrial que afecta Europa: la innovació com

a factor diferencial, el canvi tecnològic”.
Entre els ponents hi haurà membres
de la Federació d’Indústria de CCOO, de
CCOO de Catalunya, de la Federació
Europea de Metal·lúrgics (FEM) i de la
Federació d’empleats i operaris metal·lúrgics de la CGIL (FIOM-CGIL) de
Llombardia. La cloenda de la jornada
anirà a càrrec del conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, Francesc
Xavier Mena, i el secretari general de la
FI.CCOO.CAT, Javier Pacheco.

N34 25 de febrer de 2011
La FI.CCOO.CAT valora positivament
l’acord assolit a Valeo Climatización
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una
valoració positiva de l’acord
al qual han arribat el comitè
d’empresa i la direcció de
Valeo Climatización, ja que
ha permès retirar els acomiadaments i reduir el volum
de persones afectades pel
trasllat de part de la producció, mitjançant mesures no
traumàtiques, que es concreten en un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys
per a 40 persones.
L’acord també recull el
compromís de l’empresa de
mantenir l’ocupació de la
factoria de Martorelles durant els propers cinc anys.
Els treballadors i treballadores de Valeo Climatización han ratificat, en assem-

blea, aquest acord, assolit
després de llargues negociacions i d’un intens procés
de mobilització de la plantilla, que a principis de mes
va iniciar una vaga per protestar contra la decisió de
l’empresa, una vaga que ha
quedat desconvocada amb
la signatura de l’acord.

CCOO insta les administracions públiques a
intervenir per defensar el sector de la moto

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha reunit
els delegats i delegades de les
empreses constructores i de
components del sector de la
moto per analitzar l’actual situació industrial i traslladar a
les administracions catalana i
espanyola la seva preocupació per la situació del sector a
Catalunya, després de l’anunci de tancament de Yamaha.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya també
ha obert un procés de contac-

tes amb les dues administracions per instar-les a intervenir
i a fer una aposta ferma en defensa de la indústria de la
moto al nostre territori, ja que
és sector molt especialitzat,
amb una tecnologia d’avantguarda i amb plantilles joves i
molt qualificades; a més a
més, el sector de les dues rodes compta amb una llarga
tradició a Catalunya, on ha estat ha estat punter en producció i vendes durant molts
anys.

eleccions sindicals
CCOO valora el suport rebut al taller de Nissan Zona Franca,
en unes eleccions marcades pel xantatge de l’empresa
Les eleccions sindicals celebrades al grup Nissan el 24
de febrer han estat marcades
pel xantatge efectuat per la
direcció de l’empresa, que va
culminar amb el referèndum
en què la plantilla va acceptar
un empitjorament de les condicions laborals a canvi que la
multinacional adjudiqués a la
planta de Barcelona la furgoneta pick-up, una adjudicació
que en realitat ja estava atorgada.
En aquest escenari, malgrat que CCOO reconeix la
pèrdua de representativitat a
favor del sindicat SIGENUSOC, la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
valora positivament el resultat
obtingut al taller de la fàbrica

de Nissan de la Zona Franca,
on CCOO continua sent el
sindicat majoritari i on els treballadors i treballadores han
vist especialment empitjorades les seves condicions de
treball.
També cal destacar que
CCOO ha millorat els resultats de fa quatre anys a la comercial (NIBSA), on ha aconseguit retallar un delegat a
SIGEN-USOC, i manté la representació al Centre de Recanvis.
CCOO ha obtingut en total 16 delegats i delegades
als diferents centres de treball
que Nissan té a Catalunya,
on s’escollien 8 representants
menys que en el procés electoral anterior.

CCOO assoleix de nou la majoria absoluta al Grup Endesa
CCOO ha aconseguit de nou
la majoria absoluta en les
eleccions sindicals celebrades al Grup Endesa el passat
14 de febrer, després d’obtenir el 56% dels delegats i delegades que s'escollien en el
conjunt de centres de treball
que el grup té a Catalunya.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya es
consolida així com a primera
força sindical en el sector
elèctric a Catalunya i s’imposa davant la segona força
(UGT), amb més d'un 12% de
representació.
Amb una alta participació
en aquest procés electoral
(del 87,11%), els treballadors i
treballadores d’Endesa de
Catalunya han tornat a dipositar la confiança en les candi-

datures de CCOO, que ha
aconseguit 80 delegats i delegades, mentre que UGT s'ha
quedat amb 63. CCOO valora
positivament aquests resultats, ja que aquest any s’escollien 50 delegats menys que fa
4 anys, com a conseqüència
dels canvis en el volum de la
plantilla del grup.
A Catalunya, el grup Endesa està integrat per les empreses Endesa Distribución,
Endesa Generación, EOSC
(Endesa Operaciones y Servicios Comerciales), Endesa
Servicios, Endesa Holding,
Endesa Energía i Endesa
Red, que en total engloben
aproximadament uns 2.400
treballadors i treballadores
distribuïts en uns 65 centres
de treball.

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.

