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La FI.CCOO.CAT prepara
sessions formatives sobre
les recents reformes
legislatives per als seus
delegats i delegades

LA JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE EN IMATGES
Milers de persones van sortir al carrer el dia 6 d’octubre i es van sumar a les mobilitzacions
convocades a Catalunya amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Digne per reivindicar
una ocupació digna i de qualitat, prestacions socials, la defensa dels serveis públics i el dret
a la negociació col·lectiva i a una sortida justa de la crisi. La FI.CCOO.CAT va participar en les
diferents mobilitzacions a través dels seus delegats i delegades.

Atesa la bona acollida que van tenir les
jornades de formació i reflexió sindical sobre les recents reformes legislatives en
matèria laboral i de la Seguretat Social, i
conscients de la importància de conèixer
bé les implicacions d’aquestes modificacions per abordar les negociacions i el dia
a dia sindical, la FI.CCOO.CAT ha decidit
fer extensiva aquesta formació al conjunt
dels seus delegats i delegades.
Per aquesta raó, la Federació d’Indústria està preparant unes sessions formatives que es duran a terme a partir del mes
de novembre a les quatre províncies catalanes. Concretament, s’analitzaran els aspectes més destacats que impliquen la
reforma de la negociació col·lectiva, una
matèria que afecta directament l’acció
sindical a les empreses, i la reforma del
sistema públic de pensions, pel gran interès que desperta aquest tema.
INDUSTRIA TV
La formació, pilar
clau per afrontar el
dia a dia sindical

INDUSTRIA TV
Treball sí, però amb drets

INDUSTRIA TV va
seguir les jornades
de formació i reflexió sindical celebrades a Tarragona.

Amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Digne, milers de treballadors i treballadores de tot el món han tornat a unir-se per exigir la fi del treball precari. INDUSTRIA TV recull les impressions dels qui no han fet altra cosa que perdre drets des
que va esclatar la crisi.
Pots veure el vídeo a www.industriatv.com

Pots veure el vídeo a www.industriatv.com

Pots veure totes les fotografies a la galeria d’imatges del web www.industria.ccoo.cat

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: CONVENI PROVINCIAL DEL METALL DE LLEIDA

Es constitueix la comissió negociadora del Conveni provincial del metall de Lleida
El dia 10 d’octubre s’ha constituït la
comissió negociadora del Conveni provincial del metall de Lleida, que està integrada per 6 representants de CCOO, 9
d’UGT i per la patronal FEMEL, representada per dos assessors. La propera
reunió es farà el 25 d’octubre.
Amb la constitució d’aquesta comissió s’obre el procés de negociació del
conveni. Precisament per informar els

treballadors i treballadores del sector de
l’inici de les negociacions i començar a
preparar les propostes de la plataforma
reivindicativa, la FI.CCOO.CAT està preparant assemblees informatives a les
quatre empreses més emblemàtiques
del metall de la província i també convocarà el conjunt de delegats i delegades
del sector per recollir les seves aportacions i propostes.

La representació de la
FI.CCOO.CAT a la
comissió negociadora
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La plantilla de FICOSA Electronics es mou per
reivindicar l’ocupació a la planta de Viladecavalls

Més de 700 persones, entre
treballadors i treballadores de
FICOSA Electronics i familiars, es van manifestar el passat 8 d’octubre a Viladecavalls per reivindicar l’ocupació
en aquesta planta vallesana i
en contra de l’ERO de suspensió temporal que l’empresa pretén presentar i que es
començaria a aplicar a partir
de gener de 2012. També els
van acompanyar representants de la FI.CCOO.CAT i de
la Unió de CCOO del Vallès
Occidental.
La mobilització va començar davant les instal·lacions
de la fàbrica, situada al polí-

gon industrial de Can Mitjans,
i des d’allà es van dirigir de
forma pacífica i reivindicativa
fins a l’Ajuntament de Viladecavalls, on el comitè d’empresa va ser rebut per l’alcalde.
Després d’exposar-li la situació que s’està vivint a l'empresa i fer-li entrega del manifest
conjunt, en van fer lectura des
del balcó de l’Ajuntament.
En el manifest conjunt exigeixen a FICOSA que compleixi el pla industrial acordat i
garanteixi la càrrega de treball
per a la fàbrica vallesana i adverteixen l'empresa que no
deixaran de lluitar pels llocs
de treball.

ACTE D’HOMENATGE A SIMÓN ROSADO

Una nombrosa representació de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya va assistir a l’acte de reconeixement a la figura de Simón
Rosado, organitzat per CCOO del Vallès Oriental - Maresme el 13
d’octubre. L’acte va constar d’una part més institucional, en la qual el
ministre de Treball va lliurar la Medalla d'Or al Mèrit en el Treball, a títol pòstum, a Simón Rosado, i una altra part més íntima, dedicada als
seus companys i companyes del sindicat i a la seva família.

La FI.CCOO.CAT
lamenta profundament
l’accident laboral mortal
ocorregut a CELSA
La FI.CCOO.CAT condemna i lamenta profundament
l’accident laboral ocorregut
aquest mes a CELSA (Castellbisbal), que va costar la
vida de Juan B., de 50 anys,
que era treballador de
MASA, una empresa subcontractada que opera a les
seves instal·lacions.
L’accident es va produir,
presumptament, en trencarse l’element de subjecció
que aguantava la càrrega
penjada d’una grua, que li
va caure a sobre i li va provocar la mort. Tot apunta a
una manca de coordinació
en l’aplicació dels protocols
de seguretat.
Davant d’aquest lamentable accident, CCOO va
exigir a les direccions de
CELSA i de MASA la constitució immediata d’una comissió d’investigació, en la
qual participin els representants dels treballadors i de
les dues empreses, així com
que s’extremin les mesures
de seguretat i de prevenció,
i que es revisin les instal·lacions i els procediments de
coordinació d’activitats per
evitar que es produeixi un
nou accident.
La FI.CCOO.CAT està
seguint de prop la investigació oberta per la Inspecció
de Treball per determinar
les circumstàncies de l’accident i comprovar que es
complien les mesures de
seguretat requerides. La Federació no descarta iniciar
les accions pertinents per
depurar responsabilitats, un
cop aclarides les causes de
l’incident.

eleccions
CCOO continua sent l’única
força sindical a les oficines
centrals de SIMON a BCN
La FI.CCOO.CAT es consolida com a única força sindical amb representació a les
tres empreses que formen
les oficines centrals del
grup SIMON a Barcelona:
SIMON, SIMON Holding i
SIMON TECH. En aquesta
última es feien eleccions per
primera vegada.
CCOO ha aconseguit en
total 15 delegats i delegades, un més que en el mandat anterior.

CCOO repeteix resultats i
manté la majoria absoluta
CCOO ha renovat en els últims dies la representació en
diverses empreses, on manté la majoria absoluta.
És el cas de CLIMAVA
(Viladecans), on CCOO ha
tornat a aconseguir tot el
comitè, format per 5 representants, i de DAFE (Sant
Feliu de Llobregat), on
CCOO ha obtingut els 4 delegats que s’escollien.
CCOO també ha repetit
resultats a INSTVALLES
(les Franqueses del Vallès),
on el comitè ha quedat així:
3 CCOO i 2 UGT.

La FI.CCOO.CAT entra amb
força a ESERMAN
La FI.CCOO.CAT s’ha endut tot el comitè, format per
5 delegats, a l’empresa
ESERMAN (el Morell), on
es feien eleccions sindicals
per primera vegada.

HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO
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.

