www.industria.ccoo.cat

N49 11 de novembre de 2011
La Federació d’Indústria de CCOO reivindica el paper
dels i les joves en el mercat laboral i l’activitat sindical

La negociació col·lectiva ha centrat la jornada
convocada per la FI.CCOO.CAT i Acció Jove

La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya vol consolidar un marc de trobada
per poder debatre i treballar amb el col·lectiu de joves sobre la situació del mercat del
treball, les condicions laborals a les empreses, les polítiques laborals i industrials
o el nou model organitzatiu de CCOO per
fer front a la situació actual. Una primera
iniciativa en aquest sentit ha estat la jornada de treball i reflexió sindical “Federació
jove, Federació en present. NO ENS RESIGNEM!”, convocada conjuntament amb
Acció Jove, per implicar aquest col·lectiu
en l’àmbit sindical, i concretament de la
Federació d’Indústria.
Una quarantena de delegats i delegades de menys de 35 anys de diferents empreses dels sectors de la FI.CCOO.CAT,
van participar en la jornada i van debatre
sobre diversos aspectes vinculats a la negociació col·lectiva, com a eina fonamental
de l’acció sindical del dia a dia a les empreses. Els assistents es van dividir en
cinc grups de treball per analitzar les problemàtiques més habituals que pateixen
els treballadors i treballadores més joves i

a

acredita’t

fer propostes per trobar-hi solució. Cada
grup va treballar una d’aquestes matèries:
formació, igualtat i salari, drets sindicals,
salut laboral i contractació; que després es
van posar en comú en plenari.
El secretari general de la FI.CCOO.CAT,
Javier Pacheco, va valorar positivament el
resultat del debat i va assumir el compromís de recollir les propostes que surtin de
les conclusions d’aquesta jornada en els
criteris de la FI.CCOO.CAT per a la negociació col·lectiva del 2012. També va destacar la importància que la participació
dels joves no es quedi només en aquesta
jornada i en el document de les conclusions; en aquest sentit, va plantejar com a
repte als assistents continuar participant
tant en el sindicat com a les empreses. Pacheco va recordar que els i les joves són el
present de l’organització i que la seva implicació és necessària per avançar cap a
un canvi generacional i repensar el sindicat per afrontar el nou escenari.
Aquests temes també es debatran a
l’Escola de Formació Sindical Ángel Rozas
els propers 25, 26 i 27 de novembre.

SECTOR AUTOMOCIÓ

La FI.CCOO.CAT convoca
una jornada per analitzar la
situació del sector a Catalunya
La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya ha convocat els responsables sindicals del sector de
l’automoció del conjunt del territori i
els delegats i delegades de les empreses constructores i de components de l’automòbil per analitzar
l’evolució i la situació del sector a
Catalunya, i les seves repercussions en l’ocupació i la negociació
col·lectiva.
Aquesta anàlisi es farà en el
decurs d’una jornada que tindrà
lloc el dia 16 de novembre, en la
qual participaran els representants
de les seccions sindicals de CCOO
a Seat i Nissan. També hi haurà la
ponència d’un expert del sector
que farà una presentació detallada
de la situació i de tots els aspectes
que incideixen en la indústria de
l’automòbil. Es tracta de Francisco
Llorente, professor d’Economia
Aplicada de la Universitat de Barcelona i membre del Consell de
Treball de l’Observatori de l’Automoció d’Espanya.

Tens experiència laboral i for mació? ACREDITA'T!
CCOO sempre hem reivindicat un reconeixement oficial de l’experiència laboral adquirida i de la formació ocupacional i contínua, i hem exigit la posada en marxa del procediment per a aquest reconeixement. Amb el programa ACREDITA'T podràs acreditar la teva competència professional. Si compleixes
els requisits i demostres competència professional, podràs obtenir un certificat oficial que acreditarà la
teva formació i experiència laboral. En el cas dels nostres sectors es tracta de les següents:
Manteniment de sistemes electrònics i elèctrics de vehicles
Manteniment de motor i els seus sistemes auxiliars
Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua
Les preinscripcions al programa ACREDITA’T es poden fer del 8 al 17 de novembre.
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Més informació: Secretaria de Formació Contínua de la FI.CCOO.CAT (telèfon 93 481 27 96)
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La FI.CCOO.CAT analitza la situació de la
indústria a Osona i presenta les propostes
del sindicat per sortir de la crisi

Imatge de la roda de premsa del passat 4 de novembre

Els secretaris generals de la
FI.CCOO.CAT, Javier Pacheco, i de CCOO d’Osona, Miquel Sánchez, van analitzar
la situació i les perspectives
de futur de la indústria a la
comarca i van presentar les
propostes del sindicat per
sortir de la crisi, en el decurs
d’una roda de premsa que va
tenir lloc el passat 4 de novembre.
Tots dos van deixar
pal·lesa la seva preocupació
per les elevades xifres d’atur,
que no paren de créixer, i per
la situació industrial del país i
concretament la de la comarca d’Osona, on predominen
les petites i mitjanes empreses. Ambdós van incidir en la
importància d’apostar pel
sector industrial, com a motor de l’economia, i en la necessitat d’impulsar un canvi
de model productiu per refor-

çar el nostre malmès teixit industrial. En aquest sentit,
Sánchez va instar l’Administració autonòmica i la central
a fer una veritable aposta pel
canvi de model productiu, en
comptes de tantes retallades
que només generen més
atur i pèrdua de drets i serveis socials.
Quant a les propostes
que planteja el sindicat per
sortir de la crisi, Pacheco va
destacar el Pacte per l’ocupació, que inclou mesures
per impulsar l’ocupació i mesures protectores per a les
persones que es troben en
situació d’atur. També va remarcar que només podrem
afrontar la situació actual,
cada cop més problemàtica,
si som capaços de reactivar
l’economia del país des de
l’economia real, i no des de
l’especulativa.

NOU PROGRAMA SINDICAL DE CCOO PER A TVC
Diumenge 13 de novembre, 12 h, Canal 33

MENTIDES I VERITATS SOBRE ELS SINDICATS
CCOO de Catalunya dedica aquest capítol a desmentir amb arguments i testimonis les mentides que es diuen sobre els sindicats, i
destacar el paper i la utilitat de les organitzacions sindicals a partir
d'un cas concret. En aquest sentit, dóna veu a alguns delegats de
CCOO de Delphi Diesel Systems, de Sant Cugat del Vallès.

SECTOR DUES RODES

CCOO exigeix a Yamaha i
Piaggio que compleixin
els acords adquirits en la
mesa de negociació
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya exigeix
a les multinacionals Yamaha
i Piaggio que compleixin els
acords assumits en la mesa
de negociació, en els processos oberts sota la tutela
de l’Administració catalana.
Alhora insta el Govern, com
a garant d’aquests acords, a
vetllar perquè així sigui.
En el cas de Yamaha,
CCOO recorda a la multinacional que no existeixen
raons objectives que justifiquin la seva decisió d’abandonar la producció a Catalunya, i que si vol marxar, a
més de buscar una alternativa industrial que garanteixi
la continuïtat de l’activitat i
de l’ocupació, ha de complir
l’acord assumit amb la representació dels treballadors el
7 de setembre, segons el
qual, Yamaha es comprometia, arribat el moment, a
indemnitzar els treballadors
abans de subrogar la plantilla a un nou inversor.
Quant a Derbi, CCOO
denuncia que el pla industrial presentat per Piaggio,
que finalitza el 30 de juliol de
2012, no garanteix càrrega
de treball suficient per a tota
la plantilla, ni planteja cap
opció de continuïtat de l’activitat productiva i dels llocs
de treball de les plantes de
Martorelles. Això suposa una
vulneració i un incompliment
dels acords signats amb la
mediació de la Generalitat, i
és una provocació de la multinacional, que manté la
seva intenció de tancar la
planta catalana, sense buscar una alternativa industrial
de futur que doni continuïtat
a les instal·lacions.

eleccions
CCOO aconsegueix tota
la representació
CCOO millora resultats i ha
aconseguit tot el comitè en diverses empreses, on ha deixat UGT sense representació.
CCOO ha obtingut els 9 delegats que es triaven a ODECO
Electrónica (Badalona), on
abans tenia 6 representants.
El mateix ha passat a Tallers Casals (St. Joan de les
Abadeses), i a TEMANSA
Catalunya (Barcelona); a les
dues ha aconseguit els 5 delegats que s’escollien (al
2007 només en tenia 3).

CCOO guanya representació
CCOO es consolida com a primera força a DENION Controles y Sistemas (Tarragona), amb 7 dels 9 delegats que
s’escollien. En el mandat anterior el comitè era de 5 i CCOO
en tenia 3.
CCOO també ha guanyat
representació a Prensoland
(St. Martí de Centelles), on ha
obtingut 4 dels 5 delegats que
s’elegien, un més que fa quatre anys.
En el cas de Comercial
de Productos Metálicos (Lliçà d’Amunt), CCOO ha aconsegit 3 dels 5 delegats que es
votaven i ha desbancat UGT,
que abans tenia tot el comitè.

CCOO repeteix resultats
CCOO repeteix resultats i
manté tot el comitè, de 9 delegats, a SOCLESA i a TELVENT, i manté la majoria a
KONE Elevadores (8 CCOO i
1 UGT), les tres de Barcelona.

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.

