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La FI.CCOO.CAT demana a les administracions polítiques actives en defensa
de la indústria i l’ocupació, davant els anuncis recents d’algunes multinacionals
ALSTOM. CCOO REBUTJA ELS ACOMIADAMENTS ANUNCIATS
El grup Alstom ha comunicat aquesta
setmana al comitè d’empresa europeu
la decisió de reestructuració de diferents
plantes europees, que suposaria la retallada de 400 llocs de treball a la factoria
de Santa Perpètua de Mogoda. La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya manifesta el seu rebuig absolut,
davant d’aquest anunci.
La FI.CCOO.CAT denuncia que
aquesta decisió suposa un incompliment de l’acord sobre l’ERO temporal
pactat amb la direcció de l’empresa el
15 de juliol de 2010. Amb aquest acord,
la plantilla acceptava alguns sacrificis i
un pla de mesures no traumàtiques, que
es concretaven en suspensions temporals de contractes, jubilacions parcials i
reduccions de jornada, per ajudar a remuntar la situació del sector, a canvi del
compromís de l’empresa d’apostar pel
futur de la planta de Santa Perpètua.
Amb aquesta decisió també s’incom-

pleixen el compromís de posada en
marxa del Centre d’innovació i desenvolupament tecnològic ferroviari d’Alstom
Transporte a Catalunya i els Acords tecnològics i de desenvolupament d’enginyeria, signats amb l’Administració catalana.
La FI.CCOO.CAT exigeix al Govern
de la Generalitat, com a garant de la signatura dels acords, que intercedeixi davant la multinacional per exigir-li que
compleixi els acords assumits tant amb
el Govern català com amb els treballadors i treballadores de la planta de Santa Perpètua. Així mateix, li adverteix que
no entendria que la Generalitat acceptés els acomiadaments, quan fa sis mesos que està vigent un ERO temporal,
signat per les parts i ratificat per l’Administració, que finalitza el desembre de
2012 i, a més a més, quan ha millorat la
càrrega de treball de la planta vallesana
amb l’entrada de nous projectes.

MOTO. PER LA CONTINUÏTAT DE LES PLANTES CATALANES

Aquest dimecres, la plantilla de Derbi ha
traslladat la seva reivindicació en defensa del futur dels llocs de treball i de la
factoria de Martorelles, així com de la
viabilitat d’una marca històrica com Derbi, al Parlament de Catalunya.

Una representació de la plantilla de
Derbi s’ha reunit amb el conseller d’Empresa i Ocupació i el director general de
Relacions Laborals, i amb els diferents
grups parlamentaris, per demanar-los
que intercedeixin davant Piaggio per
evitar el trasllat de la producció que es
fa a Martorelles a les plantes italianes i
el tancament de la fàbrica vallesana.
La FI.CCOO.CAT exigeix al Govern
l’establiment de mesures per defensar i
rellançar el sector de la moto i definir
una estratègia que prevegi la continuïtat
productiva de totes les empreses, incloses Yamaha i Derbi.

SHARP. CCOO DEMANA
GARANTIES DE FUTUR

El comitè d’empresa de Sharp també
s’ha reunit aquesta setmana amb els
diferents grups parlamentaris i amb el
conseller d’Empresa i Ocupació per
exposar-los la situació de la negociació del nou ERO temporal plantejat
per l’empresa, i per demanar-los que
intercedeixin davant de la multinacional a favor de la continuïtat dels llocs
de treball i de l’activitat productiva de
la fàbrica de Sant Cugat del Vallès.
La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya exigeix a Sharp garanties per a la viabilitat futura de la planta vallesana i el compromís d’incentius per a la plantilla en la negociació
d’aquest nou ERO, que seria el tercer
que afecta els treballadors i treballadores en els darrers dos anys. A més
a més, recorda que en aquests moments la plantilla està regulada per un
expedient temporal que finalitza el 13
d’abril d’aquest any.
La FI.CCOO.CAT exigeix a l’empresa que es comprometi a fer-se càrrec de la prestació d’atur ja consumida en els casos d’aquelles persones
que sobrepassin els 180 dies que es
computen en els expedients temporals per posar el comptador a zero, ja
que molts treballadors estan al límit en
aquests moments.
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AVANÇOS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2011

eleccions

S’arriba a un principi d’acord sobre el Conveni per
a la indústria metal·logràfica de Catalunya

La FI.CCOO.CAT guanya
les eleccions sindicals a
l’antiga SONY

El passat 16 de març, la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya, la MCA-UGT i
la Unió Metal·lúrgica de Catalunya van arribar a un principi d’acord sobre el Conveni
per a la indústria metal·logràfica de Catalunya, després
d’un llarg i intens procés de
negociació.
El text preveu una vigència de 4 anys (2010-2013).
En l’apartat salarial, garanteix el poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores
del sector amb una millora
del 0,6% i estableix una clàusula de revisió salarial que
assegura el compliment dels
increments acordats a la finalització de la vigència del
conveni.
D’altra banda, el principi
d’acord limita la flexibilitat horària i la setmanal, mitjançant
la participació i la intervenció

La FI.CCOO.CAT valora
molt positivament els resultats de les eleccions sindicals celebrades a Idneo
Technologies i a Barcelona Clean Technologies
(les dues empreses que fins
al desembre de l’any passat
eren SONY España).
A Idneo Technologies,
CCOO ha estat l’única força
sindical que ha presentat
candidatura i ha aconseguit
els 9 delegats que s’escollien, amb un 88% de vots a
favor. CCOO destaca l’àmplia participació, que ha estat del 70,83%.
A Barcelona Clean
Technologies, CCOO ha
obtingut la majoria del comitè d’empresa, amb 9 delegats, i ha estat la força més
votada tant al col·legi d’especialistes com al de tècnics.

La FI.CCOO.CAT va reunir els delegats del sector per explicar-los l’acord

dels representants dels treballadors en l’organització del
treball. Quant als drets socials, es mantenen els ja establerts i es millora el referent a
l’ajuda escolar.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya fa
una valoració positiva de l’acord, que s’ha donat en un
context en què la negociació
col·lectiva s’ha vist sotmesa
a fortes tensions, a conseqüència de la reforma es-

tructural de la negociació
col·lectiva que s’està gestant
i enmig del debat europeu
per lligar els salaris a la productivitat. En aquest escenari, l’acord assolit reforça el
model de relacions laborals
actual, que combina perfectament la productivitat i la inflació, com a garantia de millora de la competitivitat de
les empreses, amb la millora
del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.

El sector elèctric es mobilitza a Tarragona i a Girona

La FI.CCOO.CAT denuncia
nous casos d’incompliment,
per part d’empreses contractistes d’ENDESA a les províncies de Tarragona i Girona, de
la clàusula de subrogació pre-

vista en els respectius convenis sectorials.
A Tarragona, els treballadors d’Alupu, Eiffage Energía,
Semi i Maessa es van concentrar dilluns 21 davant les

seus d’ENDESA a Tarragona i
Tortosa per protestar contra
l’acomiadament de 5 persones a Alupu i per exigir a Eiffage Energía que compleixi el
dret de subrogació d’un treballador de l’antiga contracta,
que és l’únic que no ha estat
subrogat amb el canvi d’adjudicació del servei.
A Girona, CCOO exigeix a
l’empresa Cobra la readmissió immediata dels 9 treballadors acomiadats als centres
de treball de Ripoll i Begur, i
que respecti les condicions
salarials dels treballadors subrogats al centre de Palafolls,
tal com estableix el conveni.

CCOO revalida majories al
Bages, la Garrotxa i Osona
Les candidatures de CCOO
han obtingut molts bons resultats en els processos de
renovació d’aquests últims
dies. Com a exemple, destaquen els resultats de:
 Oliva Torres, de Manresa: 9 CCOO.
 Denso Barcelona, de
Sant Fruitós del Bages: 11
CCOO i 6 UGT.
 Masias Recicling, de
Sant Joan de les Fonts: 3
CCOO i 2 UGT.
La Farga Tub, de les Masies de Voltregà: 4 CCOO i
1 UGT.

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.

