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LA FI.CCOO.CAT EN PEU, EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

SECTOR ELÈCTRIC

La Federació d’Indústria de CCOO CCOO rebutja l’ERO d’extincions
creu que hi ha alternatives a l’ERO presentat per OPTIMUS
temporal de ROCA Sanitario

La plantilla de ROCA fa temps que
està patint els embats de la crisi

La Federació d’Indústria de CCOO rebutja
l’ERO que ha plantejat el grup ROCA Sanitario per suspendre temporalment els contractes de 1.193 treballadors de les tres
plantes que el grup té a l’Estat, i que en el
cas de la factoria de Gavà afectaria 587
persones per un període de 2 mesos durant l’any 2012.
La Federació d’Indústria entén que es
podrien buscar alternatives per evitar l’expedient que no sancionessin de nou una
plantilla que està patint els embats de la
crisi des de fa temps. Per a CCOO, que no
s’oposa a l’expansió internacional del grup
sempre que això no representi una pèrdua
de drets per a la plantilla, una de les solucions seria tornar a portar a les plantes
d’aquí la fabricació de peces que es van
externalitzar a altres països i que sí que
estan tenint sortida.
La Secció Sindical Intercentres de
CCOO de ROCA, que representa els interessos de les plantilles de Gavà, Alcalá de
Guadaíra i Alcalá de Henares, s’ha reunit
avui per analitzar els termes de l’ERO i
preparar les seves propostes.

La FI.CCOO.CAT rebutja l’ERO per a l’extinció de 27 contractes de treball que ha
presentat OPTIMUS, de Girona, que addueix raons econòmiques i de producció.
La direcció pretén acomiadar 27 persones
de l’àrea de producció, de les quals la majoria són dones de més de 50 anys.
CCOO denuncia que aquesta mesura
és una fase més per anar reduint la producció que es fa a Girona i substituir-la per
productes fabricats a l’exterior. CCOO recorda que, amb els anys, l’empresa ha
anat retallant la producció pròpia i la seva
activitat principal es va encaminant cada
vegada més a la comercialització i el suport tècnic.

CCOO denuncia el xantatge i les
amenaces de Llag a la plantilla
La FI.CCOO.CAT dóna suport total als treballadors de Serveis i Instal·lacions Llag
en la seva mobilització per exigir a l’empresa el pagament de les nòmines pendents, ja que hi ha 21 persones a les quals
se’ls deuen entre 3 i 5 mesos de salari, en
funció de cada cas.
CCOO denuncia el xantatge de la direcció, que ha amenaçat la plantilla amb
sancions si no abandona aquesta mobilització en defensa dels seus drets. CCOO
també manifesta el seu rebuig al pla que
ha presentat l’empresa per afrontar la situació, ja que el considera inassumible per
garantir la viabilitat dels centres de treball
que té a Vilafranca i a Vilanova i la Geltrú.

La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya valora l’anunci que
ha fet ENDESA, que s’ha compromès a invertir 2.263 milions d’euros
fins al 2014 a Catalunya, si bé es
mostra prudent fins que no es faci
públic a quines partides finalistes
aniran aquestes inversions.
La FI.CCOO.CAT denuncia que
l’estratègia d’ENDESA, basada en
la retallada i la manca d’inversions
en la renovació i manteniment de la
xarxa elèctrica de Catalunya, ens
ha portat a una situació de precarització d’aquesta xarxa, que genera
que es produeixin talls en el subministrament elèctric, i el consegüent
deteriorament d’un servei estratègic que és bàsic per a les empreses, els consumidors i també per a
l’ocupació vinculada al sector.
Per això, la FI.CCOO.CAT exigeix al Govern que estableixi un
procés de vigilància i seguiment del
compliment de les inversions previstes per ENDESA per evitar problemes de subministrament a curt i
mitjà termini. CCOO recorda que
les inversions de l’elèctrica han de
garantir aquest servei, que és essencial, a més de permetre més
quantitat i qualitat de l’ocupació del
sector.

Federació jove, Federació en present. NO ENS RESIGNEM!
La FI.CCOO.CAT i Acció Jove estan preparant una jornada de treball i de reflexió, amb
el títol “Federació jove, Federació en present. NO ENS RESIGNEM!”, per reivindicar i
impulsar el paper de les persones joves en el
mercat de treball i en l’àmbit d’actuació sindical, en general, i de la Federació d’Indústria,
en particular. La jornada tindrà lloc el dia 10
de novembre i hi estan convocats els delegats i delegades de fins a 35 anys dels sec-

tors del metall, la mineria i l’energia elèctrica.
En la trobada es farà una radiografia de la
situació actual i les seves implicacions per al
col·lectiu de persones joves, i s’analitzarà a
fons la necessitat d’impulsar polítiques actives específiques per als joves i de reorientar
i replantejar la formació professional actual.
L’objectiu és fomentar l’esperit crític i promoure la participació activa dels i les joves en
el si del sindicat.
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CCOO A LES EMPRESES: VISITA DE TOXO ALS COMPANYS DE BIC IBERIA I BIC GRAPHIC

Toxo alerta a Tarragona que, amb les polítiques dels governs de la Unió Europea,
“s'està incubant una segona crisi, quan encara no hem superat la primera”
Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO
d’àmbit estatal, s’ha reunit
amb els delegats i delegades
de CCOO de BIC Iberia i BIC
Graphic, de Tarragona, amb
els quals ha estat analitzant
la situació laboral i econòmica actual i els ha donat el suport ple del sindicat en la
campanya d’eleccions sindicals que s’està duent a terme
a l’empresa. Acompanyat per
una representació de la Federació d’Indústria i de
CCOO de Tarragona, ha fet
una visita a les instal·lacions
de l’empresa i ha aprofitat
per saludar els afiliats i els
treballadors i treballadores.
Coincidint amb la seva estada a Tarragona, Toxo va fer

Toxo va visitar les instal·lacions de BIC a Tarragona

una roda de premsa en la
qual va alertar que, amb les
polítiques que estan impulsant els governs de la UE,
“s’està incubant una segona
crisi, quan encara no hem superat la primera”, ja que s’estan fent unes polítiques que
no ens ajuden a sortir de la si-

CCOO commemora el 40è aniversari de
l’ocupació de SEAT per part dels treballadors

Treballadors i treballadores
de SEAT dels últims 40 anys
es van tornar a reunir el passat 21 d’octubre en una assemblea convocada per
CCOO per commemorar el
40è aniversari de l’ocupació
de la fàbrica de la Zona
Franca per part dels treballadors en solidaritat amb els
companys acomiadats i detinguts pel règim franquista.

A més de recordar els
fets, els assistents també
van honrar la memòria de
Ruiz Villalba, el treballador
que va ser assassinat a trets
per la policia franquista durant l’ocupació de la fàbrica
de l’any 1971.
En l’acte hi van participar
representats de CCOO de
Catalunya i d’àmbit estatal i
de la Federació d’Indústria.

tuació de recessió econòmica,
i que “s’està aprofitant la crisi
per desmantellar les relacions
de treball”, en relació amb les
diverses retallades del sistema públic que estan impulsant
els governs central i autonòmic.

eleccions
CCOO es consolida com a
força sindical majoritària
CCOO ha consolidat la seva
majoria en les eleccions celebrades aquests últims dies en
diverses empreses on se situa com a únic sindicat amb
representació.
A SECE i a OKEYJET
(empresa del grup RACC),
les dues de Barcelona, ha tornat a aconseguir tots els delegats del comitè.
CCOO també ha obtingut
els 4 delegats que s’escollien
en les parcials realitzades a
CEPL Barcelona (Castellar
del Vallès), on el comitè s’ha
ampliat de 5 a 9 membres,
tots de CCOO.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

La FI.CCOO.CAT comença
a preparar la plataforma del
Conveni del metall de Lleida
La Federació d’Indústria ja
ha començat a treballar en
l’elaboració de la plataforma
reivindicativa del Conveni del
metall de Lleida.
Per recollir les aportacions dels delegats i delegades i de l’afiliació, ha convocat assemblees informatives
a quatre empreses emblemàtiques del sector a la província (el 2 de novembre a
Tradinsa i Cemesa i el 4 de
novembre a Ros Roca Indox
i Electrodomésticos Taurus) i
una assemblea general de
delegats del metall el dia 14
de novembre.
CCOO intentarà consensuar la plataforma amb UGT
per presentar una plataforma
conjunta i tenir més força en
la mesa de negociació.

CCOO capgira resultats i se
situa com a primera força
CCOO ha guanyat les eleccions a Suñer (Sabadell), on
ha arrabassat la majoria a
UGT, de manera que el comitè
ha quedat repartit així: 4
CCOO i 1 UGT. En l’últim procés CCOO només en tenia 2.
CCOO també ha obtingut
el delegat que s’escollia a
Mantenimientos y Montaje T.
Vendrell (Sant Joan Despí),
que abans era d’UGT.

Nova representació de CCOO
CCOO s’ha endut el delegat
que s’escollia a Mecanitzats
Docar (Sant Fruitós de Bages)
i a ISS Soluciones de Mantenimiento y Gestión Integral
(Sant Cugat del Vallès). A la primera es feien eleccions per primer cop i a l’altra feia dos anys
que no tenien representació.

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.

