www.industria.ccoo.cat

N39 20 de maig de 2011
La FI.CCOO.CAT reivindica el futur de la planta
vallesana d’Alstom i de la indústria ferroviària catalana
Uns 800 treballadors d’Alstom van participar en la manifestació, que
va finalitzar amb una concentració a la plaça de Sant Jaume

La FI.CCOO.CAT i la Secció Sindical de
CCOO d’Alstom Transporte exigeixen a la
direcció de l’empresa i al Govern de la Generalitat que no es desentenguin del compliment dels acords tecnològics, signats
l’any 2007 i renegociats el juliol de 2010,
en els quals es recull el compromís de la
multinacional d’apostar pel futur de la planta de Santa Perpètua de Mogoda.
Precisament per reivindicar la viabilitat
de la fàbrica vallesana i el manteniment de
l’ocupació actual, la plantilla d’Alstom s’ha

manifestat aquesta setmana a Barcelona,
acompanyada per la FI.CCOO.CAT, per
exigir a l’Administració catalana el compromís, com a garant dels acords signats,
d’intercedir davant la multinacional per instar-la a complir el que va pactar. També ha
demanat al Govern de la Generalitat mesures per defensar i donar un impuls a la
indústria ferroviària a Catalunya, per garantir el futur d’un sector estratègic com
aquest i dels llocs de treball que genera
aquesta activitat.

MANIFESTACIÓ 14 DE MAIG
Més de 200.000 persones van participar en la manifestació convocada el
passat 14 de maig a Barcelona per
protestar contra les retallades socials que està impulsant el Govern de
la Generalitat i a favor dels serveis
públics, que portava per lema “Prou
retallades! Els nostres drets no es toquen”.
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora molt positivament l’èxit de la convocatòria i
vol agrair la participació massiva dels
milers de treballadors i treballadores
dels seus sectors que es van sumar
a aquesta mobilització, que va transcórrer en un ambient reivindicatiu.

Continuen les mobilitzacions contra l’ERO de Derbi
Els treballadors i treballadores de Derbi
continuen amb la campanya de mobilitzacions en contra de l’ERO presentat per
l’empresa per al tancament, a finals d’any,
de les plantes productives que té a Martorelles.
Dimecres que ve, 25 de maig, tornaran a concentrar-se davant la seu de la
Inspecció de Treball, coincidint amb una
nova reunió de negociació de l’expedient
entre la representació sindical de la planti-

lla i la direcció de l’empresa, tal com ja van
fer en les dues reunions anteriors. De moment, no s’ha produït cap avenç en les negociacions.
El passat 10 de maig, els treballadors i
treballadores de Derbi van traslladar la
seva protesta al consolat italià a Barcelona, on van entregar una carta adreçada al
president del grup Piaggio en la qual manifestaven el seu rebuig al trasllat de la producció a les plantes italianes.

NOU PROGRAMA DE CCOO A TVC
12 de juny de 2011, a les 10 h, al Canal 33

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. SI NO HAS SIGNAT,
ENCARA HI ETS A TEMPS! Trobaràs els plecs de signatures de suport a la ILP 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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La FI.CCOO.CAT participa en una jornada de l’Observatori
industrial de l’auto sobre la situació i les perspectives del sector
En el marc de la jornada es van presentar els treballs realitzats
per l’Observatori durant el 2010 i les propostes d’actuació

La FI.CCOO.CAT va participar
en la jornada de l’Observatori
Industrial del Sector de Fabricants d’Automòbils i Camions,
celebrada el 18 de maig en el
marc del Saló Internacional de
l’Automòbil de Barcelona.
Juntament amb els representants de la federació, també hi
van assistir prop d’una trentena de delegats i delegades
d’empreses constructores i de
components del sector del
conjunt de Catalunya.

Una taula rodona, integrada per representants de les diferents organitzacions que formen l’Observatori, va analitzar
la situació actual del sector i
les perspectives de fabricació
de vehicles.
Les idees bàsiques que es
van remarcar durant el debat
van ser la competitivitat contrastada de les factories espanyoles, l’alta qualificació
dels treballadors del sector i la
necessitat d’incrementar la in-

versió privada en R+D, entre
altres qüestions. També es va
destacar l’aportació dels sindicats en el manteniment de l’ocupació.
Un altre punt que es va
posar de manifest va ser la dificultat que representa que les
decisions per a l’adjudicació
de vehicles no es realitzin des
d’aquí, i els xantatges que
s’intenten imposar des de les
multinacionals, com ha estat
la tònica últimament.

S’arriba a un acord sobre el pacte econòmic a l’empresa IPT (Girona)
També garanteix que, si
la jornada treballada excedeix la jornada anual establerta per conveni, aquestes
hores s’acumularan per jornades senceres i el treballa-

dor podrà disposar lliurement
del 50% i l’altre 50% serà a
disposició de l’empresa, del
qual un 25% serà per a activitats de formació. CCOO valora positivament l’acord.

CCOO es consolida al grup QUADIS gràcies
a la coordinació dels delegats i delegades

Així ho demostren els resultats que CCOO ha obtingut
recentment a:
Taller Plancha Central
de Barcelona: 5 delegats
Land Motors: 5 delegats
Motor Llansà: 1 delegat

BONES PRÀCTIQUES SINDICALS

Aquest pacte tindrà una vigència d’un any i incorpora
un nou sistema d’organització de la producció que garanteix el manteniment del
volum de plantilla actual.

La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya
valora molt positivament la
feina feta per la Coordinadora de Delegats i Delegades de CCOO del grup
QUADIS, que funciona
des de fa uns anys per treballar de manera coordinada temes com les condicions de treball, la salut
laboral, etc., que afecten

el conjunt de les plantilles de
la desena de concessionaris
que integren el grup.
Gràcies a aquesta feina
de coordinació i a la informació puntual sobre tots els temes que tracten, els treballador i treballadores del grup
QUADIS han tornat a fer confiança a les candidatures de
CCOO en aquesta campanya
d’eleccions sindicals.

En tots aquests centres
de treball, ubicats a Barcelona, CCOO repeteix els resultats aconseguits fa quatre
anys i es manté com a única
força sindical amb representació.

eleccions
CCOO capgira la majoria
sindical a BITRON
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a BITRON,
una de les principals empreses de Sant Adrià de Besòs,
que fins ara estava dominada per UGT i independents.
La FI.CCOO.CAT ha
aconseguit una històrica
majoria, amb 5 de 9 delegats del comitè, fruit d’un
projecte majoritari, integrador i participatiu, i d’unes
candidatures que han sabut
combinar l’experiència amb
la joventut i les noves idees.

CCOO revalida la majoria a
LAMP i a RICARDO PREHN
CCOO revalida la majoria
absoluta en dues empreses
vallesanes, on ha tornat a
aconseguir tot el comitè.
A LAMP (Terrassa), ha
obtingut els 9 delegats que
s’escollien, amb 6 dones i 3
homes, un reflex clar de la
composició de la plantilla,
formada majoritàriament per
dones.
També ha repetit resultats a RICARDO PREHN
(Castellbisbal), on CCOO
manté els 5 delegats que ja
tenia en el mandat anterior.

CCOO torna a guanyar a
CASALS CARDONA
CCOO torna a guanyar les
eleccions a CASALS CARDONA (Manresa) per una
amplíssima majoria. CCOO
ha obtingut 4 delegats del
comitè, mentre que UGT
només n’ha aconseguit 1.

NOU HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA
de dilluns a 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.

