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LA NEGOCIACIÓ I LA MOBILITZACIÓ DONEN ELS SEUS FRUITS

S’arriba a un acord a Derbi que permet evitar el
tancament de les plantes de Martorelles

La FI.CCOO.CAT valora positivament el
principi d’acord al qual van arribar dimarts
el comitè d’empresa i la direcció de les
plantes de Derbi (Nacional Motor i Piaggio
SPA sucursal España), ja que ha permès
la retirada de l’expedient i evitar el tancament i la pèrdua de més de 200 llocs de
treball de les factories de Martorelles.
L’acord, que ha estat ratificat per unanimitat pels treballadors i treballadores, recull el compromís de la multinacional de
mantenir la producció de motocicletes a

Martorelles fins al 30 de juliol de 2012 i de
buscar, durant aquest període, una alternativa industrial per donar continuïtat a
l’activitat, sense descartar una estratègia
pròpia de continuïtat, ja sigui per a la fabricació de motocicletes o altres components. A més a més, preveu que qualsevol
ajust de la plantilla a les necessitats productives de Derbi es farà mitjançant mesures no traumàtiques per als treballadors.
Aquest acord també inclou un pla de
prejubilacions per als treballadors que tinguin complerts els 55 anys en data 30 de
setembre d’aquest any, en les mateixes
condicions establertes en els acords de
desembre de 2009, i del qual es beneficiarien 25 treballadors.
La FI.CCOO.CAT adverteix la multinacional Piaggio que vetllarà pel compliment
dels compromisos adquirits i s’assegurarà
que desenvolupi els plans per garantir la
continuïtat de l’activitat de les plantes de
Martorelles.

L’acord assolit a Sharp redueix els afectats per l’ERO
El comitè d’empresa i la direcció de Sharp
també van arribar fa uns dies a un principi
d’acord sobre l’ERO d’extincions plantejat
per la multinacional, que també ha estat
ratificat pels treballadors i treballadores
per una àmplia majoria. La FI.CCOO.CAT
valora positivament aquest acord, ja que
ha permès reduir el volum de treballadors
afectats inicialment per l’expedient en un
centenar.
Pel que fa als 87 treballadors que continuen afectats per l'ERO, l’acord planteja
baixes voluntàries incentivades amb una
indemnització de 45 dies per any amb un
màxim de 42 mensualitats, més una quantitat lineal equivalent a la suma de quatre

mesos de salari brut. També inclou prejubilacions dels treballadors nascuts fins a
l'any 1956, amb un percentatge d'entre el
72 i el 100% del sou, en funció de l'edat.
Aquesta quantitat es revalorarà anualment
en un 2,5%.

+ EN POSITIU...
UNA SENTÈNCIA OBLIGA FERROSER
A READMETRE TRES TREBALLADORS
El Jutjat Social número 19 de Barcelona ha dictat una sentència a favor de
CCOO en la demanda presentada contra Ferroser per l’acomiadament disciplinari de tres treballadors per exercir el
seu dret de vaga.
El tribunal ha estimat la demanda
per acomiadament nul per discriminació o violació de drets fonamentals i llibertats públiques, ha declarat la nul·litat
dels acomiadaments i ha condemnat
l’empresa a readmetre’ls en el seu lloc
de treball, amb l’abonament corresponent dels salaris meritats des que van
ser acomiadats. També l’ha condemnada a pagar una indemnització de 6.251
euros a cada un dels afectats en concepte de danys i perjudicis.
La FI.CCOO.CAT valora molt positivament la sentència, ja que reconeix el
dret fonamental de vaga, que està recollit en la Constitució espanyola.
++++++++++++++++++++++++++++++++

UNA SANCIÓ OBLIGA A FER FIXOS 10
CONTRACTES TEMPORALS EN FRAU
DE LLEI A L’ANTIGA TALLERS CASALS
La direcció de l’empresa INTERSKOL
POWER TOOLS (antiga Tallers Casals
Herramientas), de Ripoll, s’ha vist obligada a fer un contracte indefinit a 10
treballadors amb contracte temporal,
en modalitat d’obra i servei, que estaven en frau de llei.
La Inspecció de Treball va donar la
raó a la denúncia presentada el passat
mes de març pel Sindicat d’Indústria de
CCOO de Girona per la situació de frau
de llei en què es trobaven aquests contractes, i va sancionar l’empresa obligant-la a passar aquests contractes a
indefinits a partir del mes de maig.
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La FI.CCOO.CAT i la plantilla d’Alstom Transporte demanen al
Govern espanyol la defensa de la indústria ferroviària del país
Madrid ha estat l’escenari de
la darrera mobilització dels
treballadors i treballadores
d’Alstom Transporte (Santa
Perpètua) contra l’ERO presentat per a l’extinció de 390
llocs de treball a la planta catalana. Aquest dijous, la plantilla es va traslladar a la capital
espanyola per reivindicar el
suport de l’Administració central en defensa de la indústria
ferroviària del país i exigir a la
multinacional la retirada de
l’expedient.
Primer es van concentrar
davant les oficines centrals
d’Alstom, on una representació del comitè es va reunir
amb la màxima direcció del
grup a Espanya, que es va
mostrar molt inflexible davant
les seves demandes, recollides en el manifest que van entregar a l’empresa, en el qual
denuncien que amb aquesta
mesura Alstom no només està
incomplint els acords assumits

La plantilla de Santa Perpètua es va
manifestar pel Paseo de la Castellana de
Madrid, des de les oficines d’Alstom fins
als ministeris d’Indústria i de Foment

amb la plantilla i amb el Govern català, sinó que posa en
risc la viabilitat futura de la
planta catalana.
Tot seguit van iniciar una
manifestació fins al Ministeri
d’Indústria, on tenien concertada una reunió, en la qual el
Ministeri va exposar que no
tenia sentit un ERO d’extincions, mentre estiguin vigents
les mesures transitòries de
l’ERO actual, i es va comprometre a traslladar aquest plantejament tant a la Generalitat
com a l’empresa, i a oferir aju-

La FI.CCOO.CAT organitza unes jornades informatives
sobre la importància de la formació contínua

Sessió informativa de la província de Girona

Al voltant de 250 delegats i delegades de la FI.CCOO.CAT de
diferents comarques ja han
pres part en les diferents jornades organitzades per la Federació d’Indústria per informar
sobre la importància de la formació contínua, com a element
fonamental per millorar la qualificació professional dels treballadors i treballadores.

Les sessions també han
servit per destacar el paper de
l’acció sindical en aquesta matèria a les empreses, en tot allò
referent a drets i deures, mecanismes de control, etc., i explicar els canvis que s’han donat
recentment en l’àmbit de la formació. De moment ja s’han fet
reunions en 7 comarques i territoris.

des econòmiques per a R+D.
La manifestació va finalitzar
amb una assemblea davant
del Ministeri de Foment.
La plantilla va demanar a
l’Administració mesures en
defensa d’aquest sector estratègic per al país i va instar-la a
intercedir davant la multinacional per garantir l’ocupació i la
viabilitat de la planta de Santa
Perpètua, unes demandes
que tenen tot el suport de la
Federació d’Indústria, que va
acompanyar els terballadors
en aquesta mobilització.

CCOO denuncia que la
política salarial del grup
FICOSA posa en risc el
projecte empresarial de
Viladecavalls
La FI.CCOO.CAT denuncia
que la política de congelació
salarial de FICOSA pot posar
en risc l'aportació tecnològica
d'IDNEO al projecte empresarial de Viladecavalls.
Per aquesta raó, exigeix a
FICOSA i a COMSA-EMTE
que compleixin el conveni i
apliquin els increments salarials pactats; alhora, demana
a l’Administració que vetlli pel
compliment d’allò acordat per
garantir el component afegit
que el projecte d’enginyeria
ha d’aportar al projecte industrial de Viladecavalls.

eleccions
CCOO guanya les eleccions
a GE Power Controls Ibérica
CCOO arrasa a les eleccions
a GE Power Controls Ibérica
(Sant Vicenç de Castellet), on
ha aconseguit els 9 delegats
del comitè que s’escollien.
La FI.CCOO.CAT valora
positivament el resultat, ja
que ha obtingut la majoria absoluta després de molts anys
en mans d’UGT, que aquest
cop no ha aconseguit representació.

Molt bons resultats de CCOO
en dues empreses gironines
CCOO s’ha endut tot el comitè a Roser Construcciones
Metálicas (Cassà de la Selva) i ha deixat sense representació a UGT, que aquest
cop no ha pogut aconseguir
candidatura. Al mandat anterior el comitè estava repartit
així: 4 CCOO i 1 UGT.
A Metàl·lics Casa Nova,
CCOO ha obtingut els 3 delegats que s’escollien i ha renovat així la representació que ja
tenia en aquesta empresa d’Arbúcies.

CCOO obte la majoria
absoluta a Factorinox
CCOO ha capgirat els resultats i ha aconseguit la majoria
absoluta a Factorinox (la Torre de Claramunt), amb 3 dels
5 delegats del comitè d’empresa.
CCOO se situa així com a
primera força sindical a l’empresa i desbanca a UGT, que
ha passat de 4 delegats a només 2.

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.

