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La FI.CCOO.CAT explica als delegats les recomanacions
de la comissió paritària en els casos d’inaplicació salarial
Delegats de 26 empreses del metall de la província de Barcelona van participar en la jornada

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, l’MCA-UGT de Catalunya i la Unió
Patronal Metal·lúrgica han signat un acord
de recomanacions de la Comissió Paritària
del Conveni del metall de la província de
Barcelona que pretén donar sortida als casos d’inaplicació salarial, a la qual s’han
acollit aquest any un gran nombre d’empreses.
Per explicar els termes de l’acord als
delegats i delegades de les empreses que
s’han acollit a la clàusula d’inaplicació del
conveni, la FI.CCOO.CAT va organitzar
una jornada informativa el passat 23 de
juny, a la qual van assistir unes 35 persones de 26 empreses diferents.
L’acord recull, en primer lloc, que les
empreses hauran d’argumentar fefaentment la seva situació i justificar-la amb la
documentació preceptiva que acrediti la

necessitat d’acollir-se a la inaplicació.
Aquesta documentació serà analitzada
cas per cas per una comissió formada per
tècnics de les tres organitzacions signants
del conveni.
Es pretén que les propostes que faci la
comissió paritària, basades en l’informe
de la comissió de tècnics, recullin les aspiracions sindicals de convergència de les
taules salarials després d’una inaplicació
total o parcial i l’abonament de la part dels
salaris no percebuts com a conseqüència
de la inaplicació.
En l’acord també es planteja que, un
cop exhaurides les possibilitats d’acord en
l’àmbit de la comissió paritària, es pugui
recórrer a l’arbitratge de la comissió tècnica del Tribunal Laboral de Catalunya per
resoldre el conflicte generat entre les
parts.

Es constitueix la Taula del Metall de Catalunya
El passat 27 de juny, la FI.CCOO.CAT,
l’MCA-UGT, les quatre patronals del metall de Catalunya (UPM, APEMTA, FEMEL i FEGMETALL) i la Direcció General
d’Indústria de la Generalitat van constituir
la Taula del Metall de Catalunya, en el
marc de l’Observatori de la Indústria del
Metall de Catalunya.
Es tracta d’una mesa específica del
sector que haurà de desenvolupar propostes concretes i acordar solucions que
es puguin traslladar a un Pla estratègic

d’actuació per al sector del metall de Catalunya, tal com es desprèn de l’acord
que van signar les parts implicades el
passat 30 de març.
La Taula del Metall de Catalunya es
reunirà tots els dijous del mes de juliol
per pactar el mètode de treball per elaborar aquest pla específic del sector, definirne els objectius i debatre les propostes
de treball. A partir de la propera reunió,
que es farà el dia 7 de juliol, la patronal
PIMEC s’afegirà a la mesa.

T’INTERESSA...
Admesa a tràmit la querella
criminal contra directius de
Yamaha per donar ordre
d'accedir al correu
electrònic i copiar arxius
El Jutjat d’Instrucció número 4 de Sabadell està tramitant la querella criminal interposada pel Comitè d’Empresa
de Yamaha Motor España i la secció
sindical de CCOO contra directius de
l’empresa per, presumptament, haver
donat ordre d’accedir al correu electrònic i als arxius del comitè d’empresa,
de la secció sindical i d'altres treballadors, amb la intenció de descobrir les
seves fonts d’informació i l’estratègia
sindical que pretenien seguir davant
del tancament de l’empresa.
Aquest fet podria constituir un delicte de descobriment i revelació de secrets, tipificat en l’article 197 del Codi
penal, a més d’altres possibles delictes, dels quals serien possibles autors
els querellats, el conseller delegat de
Yamaha Motor España, el director de
Recursos Humans i el director d’informàtica. Està pendent l’ampliació de la
querella al responsable d’informàtica
en l'àmbit europeu de Yamaha.
El fets van tenir lloc el 9 de març,
quan membres del comitè d’empresa,
de la secció sindical de CCOO i de la
resta de treballadors van comprovar
que els seus correus electrònics havien estat inutilitzats, fet estrany ja que
no s’havia comunicat cap incidència a
la xarxa. L’explicació de l’empresa va
ser que s’estava realitzant una auditoria informàtica. Davant el dubte, el comitè va avisar els Mossos d’Esquadra
i, poc després, els membres del comitè van obtenir la informació per part
d’una persona sense identificar, que
va certificar que, en efecte, els querellats havien realitzat les còpies.

Per problemes tècnics del servidor, aquests dies podeu haver tingut dificultats per accedir al web de la
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya (www.industria.ccoo.cat). Sembla que el tema ja s’ha resolt.
Disculpeu les molèsties que això us hagi pogut ocasionar.
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La plantilla d’ALSTOM TRANSPORTE
inicia les mobilitzacions contra l’ERO

Mobilització a Barcelona
(28.06.2011)

Els treballadors i treballadores d’Alstom
Transporte han iniciat el calendari de mobilitzacions contra l’ERO que ha presentat l’empresa per a la rescissió de 390 llocs de treball
a la planta de Santa Perpètua.
El 28 de juny van dur a terme la primera
acció de protesta, amb una concentració a
Barcelona, davant la seu de les oficines centrals d’Alstom, ubicades al Poblenou, i després es van traslladar fins a la Direcció General d’Indústria de la Generalitat per exigir al
Govern mesures i polítiques en defensa d’un
sector estratègic per al país, com és el de la
indústria ferroviària, i per instar l’Administració
a intercedir davant la multinacional francesa
perquè compleixi els acords pactats. La setmana que ve continuen les mobilitzacions.

Els treballadors d’ESSA Palau ratifiquen
el principi d’acord assolit amb GESTAMP
La plantilla d’ESSA Palau ha ratificat per majoria el principi d’acord al qual va arribar el comitè amb la direcció de GESTAMP sobre les
condicions per a la compra del 40% del capital
d’Estampaciones Sabadell, després de mesos
de negociacions.
CCOO valora positivament aquest acord,
aconseguit amb la intervenció sindical, ja que
ha permès garantir la continuïtat i salvar la situació financera d’ESSA Palau, que fa temps
que passa per moments complicats, amb l’entrada en l’accionariat de l’empresa del grup
GESTAMP.
La participació sindical en la negociació
també ha contribuït que la reestructuració de
la plantilla que plantejava GESTAMP es faci
mitjançant prejubilacions i baixes voluntàries
incentivades.

Noves jornades de vaga de 24 hores a
SHARP contra els acomiadaments
Concentració davant el consolat japonès
(21.06.2011)

Es reprenen les negociacions del període
de consultes de l’expedient de DERBI
El dia 5 de juliol es reprèn el període de consultes de l’ERO de Derbi i les parts es tornaran a reunir per intentar acostar posicions.
Coincidint amb la reunió, s’ha convocat
una nova concentració dels treballadors i treballadores de les plantes de Derbi de Martorelles davant les portes de la Inspecció de Treball, per reivindicar la continuïtat de l’activitat
productiva i dels llocs de treball a les factories
catalanes i exigir a Piaggio que retiri l’ERO.

La plantilla de SHARP tornarà a fer vaga de
24 hores els dies 6 i 8 de juliol, per protestar
contra els acomiadaments que ha plantejat
l'empresa i per exigir-li el manteniment de la
totalitat dels llocs de treball.
La setmana passada, els treballadors i treballadores ja van fer una primera jornada de
vaga que van aprofitar per concentrar-se davant del consolat japonès a Barcelona.

La FI.CCOO.CAT participa en la 6a trobada de
la xarxa sindical internacional del Consorci VW
Una representació de la Federació d’Indústria de Catalunya
va participar en la darrera trobada de la xarxa sindical internacional del Consorci Volkswagen, celebrada a Wolfsburg
entre el 20 i el 24 de juny.
Aquesta trobada ha permès

unificar les dues xarxes que tenia fins ara el consorci (països
llatinoamericans i països de
l’Est) i debatre l'estratègia sindical dins del grup i els seus
efectes en el sector de l'auto,
des d'una perspectiva global i
una realitat social més àmplia.

eleccions
CCOO aconsegueix tot el
comitè de YAMAHA
CCOO ha obtingut els 17
delegats que s’escollien a
Yamaha Motor España
(Palau-solità) i se situa com
a única força sindical amb
representació a l’empresa.
Amb una altíssima participació, la plantilla ha tornat
a dipositar la seva plena
confiança en la candidatura
de CCOO, que tenia l’aval
de més de 200 treballadors i
treballadores.

CCOO, primera força sindical
a Acresa i a l’antiga Corning
CCOO guanya per primer
cop les eleccions sindicals a
Acresa Cardellach (Hospitalet), capgira la correlació
de forces existent fins al
moment i se situa com a primera força sindical. El comitè ha quedat així: 5 CCOO i
4 UGT.
CCOO obté la majoria
absoluta a COMFICA Soluciones Integrales, l’antiga
Corning (Cerdanyola), on
ha aconseguit 6 dels 9 delegats del comitè d’empresa i
es consolida així com a primera força sindical.

CCOO guanya les eleccions
sindicals a Frape Behr
Amb 6 delegats, CCOO es
consolida com la força sindical més votada i amb més
representació en el comitè
d’empresa de Frape Behr
(Montblanc). CCOO manté
així els resultats aconseguits fa 4 anys.

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.

