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La FI.CCOO.CAT exigeix a les direccions de SHARP
i de CIRSA l'obertura d'una mesa de negociació
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya exigeix a les direccions de SHARP
i de CIRSA l’obertura immediata d’una
mesa de negociació, amb la participació
de tots els agents implicats, després que la
multinacional japonesa hagi fet pública la
decisió de transferir la seva activitat productiva i les instal·lacions de Sant Cugat
del Vallès a l’empresa CIRSA, i de mantenir només l’àrea comercial i el departament d’R+D per al desenvolupament de
productes per al mercat europeu de televisors LCD.
Per a CCOO és fonamental el manteniment dels llocs de treball i del teixit industrial de Sant Cugat del Vallès, per això demana a les dues empreses garanties de
negociació i el compromís de mantenir el
volum d’ocupació actual i d’elaborar un pla
industrial que permeti garantir la viabilitat
del nou projecte.
CCOO valora negativament la decisió
de la multinacional japonesa d’abandonar

La plantilla reivindica el manteniment de l’ocupació actual

la seva activitat productiva a Catalunya, ja
que suposa la pèrdua d’un pilar fonamental per a la viabilitat futura del negoci. Respecte al traspàs de l’activitat industrial a
CIRSA com a alternativa al tancament empresarial, és un tema que CCOO està valorant des d’una perspectiva social i analitzant curosament.
De moment, el comitè d’empresa ja ha
convocat dues jornades de 24 hores de
vaga els dies 21 de juny i 6 de juliol, ja
que considera que el pla social que els ha
presentat SHARP és del tot insuficient.

CCOO valora positivament la posició dels governs català i
espanyol a favor de la continuïtat de Yamaha a Catalunya
La FI.CCOO.CAT valora molt positivament
el compromís i la fermesa que han manifestat, en el decurs dels darrers dies, el Ministeri d’Indústria del Govern central i el Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat sobre la continuïtat de la factoria de Yamaha de Palau-solità i Plegamans.
Totes dues administracions han reiterat
el seu rebuig total i absolut a la marxa de
Yamaha de Catalunya i s’han compromès a
intercedir davant la multinacional japonesa
a favor de la continuïtat de l’activitat productiva i els llocs de treball de la factoria valle-
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sana. La Generalitat ha advertit Yamaha
que no acceptarà un futur ERO si l’empresa
al·lega falta de competitivitat derivada de
l’estratègia de no adjudicar nous models a
Catalunya i portar la fabricació de peces a
altres plantes. Per la seva banda, el Ministeri d’Indústria ha ofert el seu suport a l’Administració catalana en tot allò que sigui necessari.
CCOO es mostra satisfeta per les declaracions d’intencions de les dues administracions i espera que es mantinguin fermes davant la multinacional.

Després de reivindicar el futur de les
plantes de Martorelles i dels llocs de
treball, coincidint amb el GP de Motociclisme de Catalunya, la plantilla de Derbi torna a demanar el suport dels aficionats a les motos contra l’ERO presentat
per Piaggio per tancar les factories catalanes. Aquest cap de setmana ho farà
a la XXI Concentració internacional que
organitza el Harley-Davidson Club Catalunya al Vendrell.
*********************

Els treballadors d’Alstom Transporte
han sol·licitat una reunió amb el president de la Generalitat perquè intercedeixi davant la multinacional per instarla a complir els acords assumits amb la
plantilla i amb el Govern català.
*********************

Les plantilles del grup FICOSA exigeixen a l’empresa que els apliqui els increments salarials acordats en el conveni.

JORNADA D’ACCIÓ EUROPEA CONTRA EL PACTE DE
L’EURO I PER UNA SORTIDA DE LA CRISI
16 h Assemblea de delegats i delegades a la plaça del Rei
18 h Marxa ciutadana des de Foment del Treball fins al Parlament
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya fa una crida als treballadors i treballadores dels seus sectors a participar en aquesta mobilització, convocada sota el lema “Per una Europa social. Prou retallades!”

N41 17 de juny de 2011

La FI.CCOO.CAT dóna pautes als seus delegats sobre com
identificar i intervenir en casos de risc químic en la indústria
Una cinquantena de delegats i
delegades de prevenció de
riscos laborals de diferents
empreses dels sectors del metall han participat en la jornada
organitzada per la Federació
d’Indústria de CCOO amb
l’objectiu de donar eines per
identificar i intervenir davant
situacions de risc químic que
poden comportar problemes
per a la salut dels treballadors
i treballadores.
En la jornada es va destacar la importància d’aquest
risc en els sectors que engloba la FI.CCOO.CAT, ja que hi
és molt present, malgrat que
la majoria de vegades ni els
treballadors ni els mateixos
delegats de prevenció són
conscients dels problemes
que poden suposar per a la
salut l’exposició a determinats

En el decurs de la jornada es va presentar una
experiència concreta d’una empresa

productes químics, que s’utilitzen molt en la indústria i que,
en ocasions, poden provocar
danys molt greus.
La jornada es va estructurar en dues parts, una per
aclarir conceptes i explicar els
canvis legislatius en l’àmbit
europeu i la seva transposició
a la legislació espanyola vigent, i una altra on es van donar les pautes d’actuació sin-

CCOO A LES EMPRESES: CONFERÈNCIA GRUP ENDESA

Cristina Vila encapçala la Secció Sindical Interempreses
de CCOO de la zona nord-est del grup ENDESA

La nova Executiva de la secció sindical

Cristina Vila ha estat escollida nova secretària general
de la Secció Sindical Interempreses de CCOO de la
zona nord-est del Grup ENDESA (que engloba els centres de treball de Catalunya i
Aragó), gràcies al suport que
li van brindar pràcticament el
conjunt de delegats i delegades que van participar en la
conferència celebrada el 14
de juny.

També es van escollir
pràcticament per unanimitat
els membres de la comissió
executiva i els representants
de la secció sindical al consell de la SSI de CCOO del
Grup ENDESA a escala estatal, a més d’aprovar el document que defineix el pla de
treball per als propers anys.
Vila substituirà a partir
d’ara Manuel Martínez Riquelme, el seu predecessor.

dical a les empreses. També
es van presentar les diferents
campanyes que s’estan impulsant en aquesta matèria des
de la confederació.
En el decurs de la jornada
també es va presentar l’experiència duta a terme a l’empresa GUASCOR SERVICIOS,
que és una contracta del manteniment dels parcs eòlics de
GAMESA.

La FI.CCOO.CAT rebutja
els acomiadaments que
planteja Simon Lighting
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya se
suma al rebuig del Comitè
d’Empresa de Simon Lighting a les mesures de reestructuració de la plantilla
que els ha plantejat la direcció de l’empresa, que pretén acomiadar 45 treballadors de les plantes de Sant
Adrià de Besòs i de Canovelles.
La FI.CCOO.CAT i el
comitè d’empresa adverteixen la direcció de Simon
Lighting que no admetran
mesures traumàtiques per a
la plantilla i exigeixen a
l’empresa alternatives que
permetin garantir el manteniment de l’ocupació i la
màxima estabilitat possible.

eleccions
CCOO esdevé la primera
força sindical a COMFICA
CCOO ha entrat amb força
a COMFICA Soluciones Integrales (Lleida), on s’ha situat com a primera força
sindical, amb 3 delegats
dels 5 que formen el comitè
d’empresa.
En el mandat anterior
CCOO no tenia representació i el comitè estava repartit
entre CGT i UGT.

CCOO guanya les eleccions
a TE Connectivity BCN
CCOO ha guanyat les eleccions i ha capgirat la majoria al comitè d’empresa a
TE Connectivity (Barcelona), que ha quedat així: 3
CCOO i 2 UGT.
CCOO valora positivament aquest resultat, ja que
ha aconseguit arrabassar la
majoria a UGT i situar-se
com a primera força sindical, un punt important per
afrontar el trasllat de la companyia a les instal·lacions
de Montcada.

CCOO obté tot el comitè a
AUSA Center i a M. Boada
CCOO ha aconseguit els 9
delegats que s’escollien a
AUSA Center (Manresa).
La plantilla ha dipositat tota
la seva confiança en la candidatura de CCOO i ha deixat UGT fora del comitè.
CCOO també s’ha endut
els 3 delegats que s’elegien
a M. Boada (Vic). En l’anterior procés només se’n va
triar 1 i va ser per a UGT.

HORARI D’ASSESSORAMENT DE 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.

