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La FI.CCOO.CAT explica la ILP contra la reforma laboral i la situació de
la reforma de la negociació col·lectiva als seus delegats i delegades
Prop de 500 delegats i delegades de diferents empreses del sector del metall de
la província de Barcelona han participat
en l’assemblea convocada avui per la
Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya, a les Cotxeres de Sants, a
Barcelona. La recent signatura de les
taules i annexos salarials per al 2011 del
Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica d’aquesta província ha
centrat bona part de l’assemblea, que
també ha servit per explicar la campanya
per presentar una iniciativa legislativa
popular per fer reversibles els aspectes
més negatius de la reforma laboral i la
situació de les negociacions de la reforma de la negociació col·lectiva.

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha convocat assemblees informatives per explicar i fer difusió entre els
delegats i delegades dels seus sectors de
la campanya de recollida de signatures
per presentar al Congrés dels Diputats la
iniciativa legislativa popular per l’ocupació estable i amb drets, que impulsen
conjuntament CCOO i UGT, per fer reversibles els aspectes més negatius de la reforma laboral i que es reorientin les polítiques econòmiques i socials del Govern.
La FI.CCOO.CAT ja va iniciar la recollida de signatures a finals del mes passat, a través dels sindicats comarcals, i
ara demana la col·laboració de tots els
delegats i delegades per portar aquesta
campanya de la ILP a les empreses i
aconseguir el màxim de signatures entre
els treballadors i treballadores de la indústria per tal que la proposició de llei
que plantegen els sindicats tingui més
força i garanties d’èxit un cop presentada
al Congrés dels Diputats.

La situació de les negociacions de la
reforma de la negociació col·lectiva entre agents socials, patronal i Govern, que
es troben ja en la recta final, és l’altre
tema sobre el qual s’informa en aquestes
assemblees. Malgrat els intents de la patronal, amb propostes encaminades a legitimar que els pactes individuals prevalguin sobre els acords col·lectius, els
sindicats s’han mantingut forts en la defensa del model actual de negociació
col·lectiva, com a millor garantia de participació en la defensa i consecució d’unes
condicions laborals i salarials dignes per
al conjunt de les persones treballadores.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya també ha aprofitat aquestes
assemblees per fer una crida a la participació del conjunt de delegats i delegades
en les manifestacions de l’1 de Maig i la
convocada el 14 de maig per protestar
contra les noves retallades de drets socials aprovades pel Govern de la Generalitat.

Valoració de les taules salarials 2011
La primera d’aquestes assemblees informatives s’ha fet avui a Barcelona i
ha servit també per explicar i fer una
valoració de la recent signatura de les
taules salarials de 2011 del Conveni
del metall de Barcelona.
La FI.CCOO.CAT ha deixat clar
que les taules que s’han signat són les
que han d’aplicar les empreses, tal
com estableix el conveni sectorial, i ha
advertit la patronal que no admetrà
una situació d’inaplicació generalitzada en les empreses del sector. Ha recordat que el conveni preveu els mecanismes suficients, mitjançant la
comissió paritària, per resoldre els
problemes puntuals que puguin donarse, sempre que estiguin justificats.
El dia 14 d’abril, la FI.CCOO.CAT
ha convocat els delegats i delegades
de la província de Tarragona, i el 15
d’abril, els de la província de Girona.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER L’OCUPACIÓ ESTABLE I AMB DRETS
La teva signatura i implicació és molt important perquè la proposició de llei de la
ILP que estem promovent CCOO i UGT per fer reversibles els aspectes més negatius de la reforma laboral i l’impuls de mesures per una ocupació estable i amb
drets tingui més força i garanties d’èxit al Congrés del Diputats. Els plecs de signatures de suport a la ILP estan a la teva disposició tant a la Federació d’Indústria
com al teu sindicat comarcal més proper.
Consulta tot el que has de saber sobre la ILP al web www.industria.ccoo.cat
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S’arriba a un acord a la planta de FICOSA de Mollet
Els treballadors i treballadores
de FICOMIRROR, de Mollet,
que pertany al grup FICOSA,
han ratificat per una amplíssima majoria (94 vots a favor) el
principi d’acord al qual van
arribar el 31 de març el comitè
i la direcció, després d’un intens procés de negociació i de
mobilització de la plantilla.
La FI.CCOO.CAT valora
positivament aquest acord, ja
que ha permès aconseguir les
millors condicions per a la
plantilla de la planta vallesana.
Per als treballadors que
s’han presentat voluntaris per
anar-se’n a la planta de Sòria,
l’acord estableix que se’ls
abonaran els costos del trasllat més 2.000 € per a despeses, i que durant un any re-

La FI.CCOO.CAT guanya
les eleccions a Brose

bran 500 €/mes en concepte
d’ajuda al lloguer. També garanteix que durant dos anys
no podran estar afectats per
cap ERO d’extincions.
Per als que no opten al
trasllat, preveu una indemnització de 41 dies/any, amb un
màxim de 36 mensualitats,
més 2.000 € lineals. També

dóna l’opció d’acollir-se a una
indemnització de 20 dies/any,
amb la possibilitat de recol·locar-se a la planta de Viladecavalls en els propers tres anys.
Finalment, inclou un apartat de prejubilacions, al qual
poden acollir-se els treballadors que en data 31.12.12 tinguin més de 56 anys.

Pots consultar els detalls de l’acord a la pàgina web de la FI.CCOO.CAT (www.industria.ccoo.cat)

CCOO valora positivament l’acord assolit a Sharp
La FI.CCOO.CAT fa una valoració positiva de l’acord sobre
l’ERO temporal al qual van
arribar la direcció de Sharp i la
majoria del comitè d’empresa
el passat 28 de març, ja que
no només recull alguns dels
aspectes que CCOO havia reivindicat, sinó que s’ha fet un
exercici de responsabilitat per
possibilitar que es busqui una
solució que garanteixi l’ocupació i l’activitat productiva de la

eleccions

planta de Sant Cugat.
L’acord ha permès reduir
els dies d’afectació de l’expedient de 135 a un màxim de
110 dies per treballador, entre
el 14 d’abril i el 30 de setembre d’aquest any, i estableix el
respecte a les vacances i les
pagues extraordinàries.
També garanteix que l’empresa complementarà la prestació diària d’atur bruta dels
treballadors afectats fins al

75%, amb un màxim de 48 euros, i que, en cas d’un ERO
d’extincions o d’acomiadaments objectius, l’empresa es
farà càrrec de compensar la
prestació d’atur ja consumida
en els casos en què se sobrepassin els 180 dies.
Un altre aspecte destacat
és el compromís industrial de
produir 70.000 unitats durant
el període d’afectació de l’expedient.

en br eu... MECALUX

CCOO ha guanyat les eleccions sindicals celebrades a
Brose (Santa Margarida i
els Monjos), on les seves
candidatures han estat les
més votades per la plantilla.
CCOO ha aconseguit 5
dels 13 delegats que formen
el comitè. La resta han estat
5 per a USOC i 3 per a UGT.
La FI.CCOO.CAT valora
molt positivament aquests
resultats, ja que ha guanyat
3 delegats respecte a l’anterior mandat, mentre que
USOC es manté igual i
UGT n’ha perdut 3.

CCOO capgira el resultat en
dues empreses vallesanes
CCOO ha aconseguit tot el
comitè de Vicente Torns
(Rubí) en les eleccions celebrades l’última setmana, en
les quals la candidatura de
CCOO ha estat l’única que
s’ha presentat. En l’anterior
mandat CCOO tenia només
1 delegat i UGT, 4.
CCOO també ha capgirat els resultats a Holzma
Plattenauftelil Technik (l’Ametlla del Vallès), on ha obtingut 2 membres del comitè
per 1 d’UGT, just a la inversa que en el procés anterior.

La plantilla es mobilitza per l’incompliment de les condicions salarials pactades
Aquest divendres, els treballadors i treballadores dels diferents centres de treball de Mecalux (Cornellà de Llobregat)
han tornat a fer aturades de 2
hores per protestar contra la
decisió de l’empresa, que ha
trencat de manera unilateral el
pacte econòmic acordat per al
període 2009-2012.

Amb aquestes mobilitzacions, que tenen el suport de
la FI.CCOO.CAT, denuncien
la pèrdua de poder adquisitiu
que suposa per a la plantilla
aquest incompliment en matèria salarial per part de la direcció de Mecalux, que segueix
aplicant les taules de 2010 i, a
més a més, pretén aplicar una

absorció salarial mitjançant
els plusos establerts i sense
possibilitat de recuperació.
També protesten per la
manca de transparència informativa de l’empresa en la presa de decisions que afecten el
conjunt de treballadors i treballadores.

Bons resultats al Barcelonès
CCOO se situa com a única
força amb representació a
Francisco Albero (Hospitalet), amb els 9 delegats del
comitè, i guanya per majoria
a Talleres Prodemar (Badalona): 3 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.

