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La FI.CCOO.CAT exigeix a les patronals del metall de Barcelona que
apliquin els increments salarials acordats en el conveni provincial
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya i la MCA-UGT de Catalunya demanen a les patronals del metall de Barcelona que compleixin els increments
salarials acordats en el Conveni col·lectiu
per a la indústria siderometal·lúrgica de la
província de Barcelona.
Les dues organitzacions han mantingut diverses reunions amb la Unió Patronal Metal·lúrgica per exigir-li la signatura
de les taules i annexos salarials per al
2011 segons l’acord assolit el mes d’abril
de 2010. CCOO i UGT recorden que en
aquest acord es va redefinir el concepte
d’IPC previst i es va establir un increment
de referència en funció dels IPC reals
dels anys 2010 i 2011.
Els increments salarials pactats en el
conveni no són els culpables de la pèrdua
dels llocs de treball d’aquests últims anys
en el sector, com vol fer creure la patronal. La causa n’és la crisi econòmica, que
ha provocat una caiguda en el consum
amb repercussions importants en l’ocupa-

ció en les empreses del sector. En altres
casos, com els de Yamaha o Derbi, el
motiu de la destrucció dels llocs de treball
no és cap altre que la deslocalització de
les produccions a França i Itàlia, que no
té res a veure amb els increments salarials citats.
La FI.CCOO.CAT i la MCA-UGT entenen que per solucionar els problemes
econòmics puntuals que es produeixin en
algunes empreses, el conveni provincial
ja estableix els mecanismes suficients,
mitjançant la Comissió Paritària, sempre
que les situacions estiguin degudament
justificades. I adverteixen que no permetran cap incompliment que posi en risc el
que ja van acordar les dues parts, ni tampoc una renegociació de les condicions
en plena vigència del conveni.
Per tot això, CCOO i UGT fan una crida a les empreses del sector perquè procedeixin a l’aplicació immediata de les
taules salarials, per evitar un conflicte jurídic i social innecessari en el sector.

ASSEMBLEES INFORMATIVES
Precisament per explicar als delegats i
delegades la situació de bloqueig de la
revisió salarial d’enguany del Conveni
provincial del metall de Barcelona per
part de la patronal i el posicionament
sindical al respecte, la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya ha iniciat aquesta setmana un procés d’assemblees informatives a totes les
comarques barcelonines.
Aquestes assemblees també serveixen per analitzar la situació industrial de
cada comarca, fer balanç de l’estat de
la campanya d’eleccions sindicals i de
les dades d’afiliació, i situar en quin
punt es troben les negociacions del
Conveni estatal del metall.
La FI.CCOO.CAT i la MCA-UGT estan preparant una assemblea general
conjunta de delegats i delegades per
proposar les accions a realitzar perquè
la patronal compleixi allò acordat.

CCOO rebutja la decisió de Piaggio de tancar la planta de Martorelles

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya i la Secció Sindical de CCOO
de Nacional Motor (Derbi) rebutgen fermament la decisió del Consell d’Administració del grup Piaggio de traslladar la
producció de les factories de Martorelles

a les plantes italianes del grup, la qual
cosa suposaria el tancament de les fàbriques catalanes.
CCOO s’oposa al trasllat de la producció, perquè considera que no existeixen motius que el justifiquin, ja que la
planta de Martorelles ha obtingut beneficis en els darrers exercicis, no té pèrdues
econòmiques i és una de les més eficients del grup, i a diferència de les plantes italianes, durant el 2010 ha aconseguit reduir els costos de producció per
unitat en un 11%. CCOO recorda que els
costos de mà d’obra directa i indirecta de
les fàbriques catalanes són més baixos
que els de les altres plantes del grup.

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya i la Secció Sindical de CCOO
de Nacional Motor (Derbi) exigeixen a la
multinacional que reconsideri aquesta decisió i plantegi un pla de viabilitat per a les
factories catalanes, que ocupen 192 treballadors i treballadores.
Paral·lelament, insten les administracions, especialment la Generalitat de Catalunya, a prendre mesures en defensa
del sector de la indústria de la moto al
nostre país i a intervenir davant les multinacionals Piaggio i Yamaha per garantir
la continuïtat de l’activitat productiva i el
manteniment dels llocs de treball de les
plantes que tenen a Catalunya.
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La FI.CCOO.CAT analitza el paper de les organitzacions
sindicals europees davant la crisi econòmica mundial
Uns 200 delegats i delegades
de diferents empreses dels
sectors de la FI.CCOO.CAT
van participar en la jornada
convocada el passat 3 de
març per analitzar el paper
que han de jugar les organitzacions sindicals europees i
els comitès d’empresa europeus davant la situació econòmica mundial.
La primera ponència va
debatre sobre la necessitat
d’impulsar una política industrial d’àmbit europeu,
que permeti anticipar-se als
canvis estructurals, definir
quins sectors són estratègics,
fer una aposta per la inversió
en innovació i tecnologia, i
contrarestar els possibles
efectes negatius amb polítiques socials.
Els ponents van incidir que
els governs europeus s’han de
coordinar per elaborar políti-

ques industrials i no deixar que
els mercats imposin les seves
regles per sobre dels estats,
unes polítiques en les quals els
sindicats europeus també tenen coses a dir. Un altre aspecte que van destacar va ser
la necessitat que aquesta política industrial vagi acompanyada d’una bona política energètica, per ser més autosuficients
i millorar la competitivitat de les
empreses.
La segona ponència es va
centrar en el paper dels co-

mitès d’empresa europeus i
la necessitat que treballin de
forma transnacional i coordinada, i obrin vies de comunicació entre els diferents països per evitar situacions
d’enfrontament entre plantilles
dins d’un mateix grup. Els ponents van insistir que cal anar
més enllà del dret d’informació i consulta, i dotar de capacitat de decisió o de veto els
comitès d’empresa europeus
en la presa de determinades
decisions empresarials.

T’INTERESSA...
Les empreses no poden extingir els contractes
de treball en els supòsits de subrogació
La Inspecció de Treball ha resolt favorablement la denúncia presentada per la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya contra Tessag Ibérica pel tancament dels centres de treball de Rubí i Gavà,
i l’acomiadament de 58 treballadors, després de perdre la
contracta del manteniment de
la xarxa elèctrica a favor de
les empreses Cobra i Eiffage.
L’informe de la Inspecció
conclou que la clàusula de
subrogació prevista en el conveni provincial del metall no
autoritza l’empresa sortint, en
aquest cas Tessag Ibérica, a
al·legar la fi de la contracta

com a causa d’extinció dels
contractes de treball del personal que té en plantilla, en
cas que les noves empreses
adjudicatàries incompleixin el
dret de subrogació d’aquest
col·lectiu de treballadors.
Per aquesta raó, la Inspecció de Treball obrirà un
expedient sancionador a Tessag Ibérica pel que considera
un incompliment de la legislació laboral.
La FI.CCOO.CAT valora
positivament aquesta decisió
de la Inspecció de Treball, ja
que li dóna la raó i estableix
un precendent davant de situacions similars.

eleccions
CCOO entra amb força a
les empreses blanques
La FI.CCOO.CAT continua
entrant amb força a les empreses blanques. En les últimes setmanes ha rebut el
vot de confiança de les
plantilles de REMM GUITART (Olesa de Montserrat), ORCALINFA (la Roca
del Vallès), GAVISA MOTORS i SENSUS (Badalona). A totes, s’escollia un
delegat per primera vegada.

Capgirant resultats
En les darreres setmanes,
la FI.CCOO.CAT ha aconseguit donar la volta als resultats electorals a les empreses PIMEC (Centelles) i
STAR FIRE BCN (l’Ametlla
del Vallès). Els treballadors i
treballadores de les dues
empreses han avalat les
candidatures de CCOO,
que s’ha endut els delegats
que s’escollien, que en el
procés anterior eren d’UGT.

CCOO revalida la majoria
a TI GROUP i a BIANCHINI

Un any més, la Federació
d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha participat activament en els actes convocats amb motiu del Dia
internacional de la dona
treballadora, per refermar
el seu compromís en la
consecució dels avenços
necessaris cap a una societat més igualitària.

Durant aquest últim mes, la
FI.CCOO.CAT ha revalidat
la majoria absoluta a l’empresa TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS (Montornès del Vallès), on ha repetit
els magnífics resultats de
l’anterior procés electoral (6
CCOO, 2 UGT, 1 ASTB).
També ha ampliat la majoria
a BIANCHINI INGENIERO
(Montornès del Vallès), on
ha aconseguit 4 delegats
(un més que en l’anterior
procés), mentre que la UGT
s’ha quedat només amb 1.

HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO
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.

