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PREPARATS PER AFRONTAR EL 2012
La FI.CCOO.CAT estem preparats per afrontar l’escenari que ens depara el 2012 amb tres grans objectius:

1. Reacti v ació de l’economia

4Per poder sortir de l’actual situació de crisi econòmica és molt impor-

tant la reactivació de l’economia, i la creació d’ocupació és fonamental
per aconseguir-ho. Per aquesta raó, durant el 2012, la FI.CCOO.CAT
continuarem treballant en aquesta línia per exigir al Govern que posi
mesures per fomentar l’ocupació, la creació de nous llocs de treball i la
protecció de les persones.

4En aquest sentit, ens continuarem mobilitzant en contra de les retalla-

des socials, de drets i de serveis essencials per a la ciutadania, com la
sanitat i l’educació, que estan impulsant tant el Govern autonòmic com
estatal.

Una altra sortida de la crisi és possible, la crisi no l’hem de pagar els
de sempre, sinó aquells que ens hi ha abocat.

2. Def ensa de la indústria

4La indústria és un dels motors de l’economia del nostre país, per això

exigim a l’Administració polítiques actives en defensa del nostre teixit
industrial i que s’assentin les bases per avançar cap al necessari canvi
de model productiu. Alhora, advertim la patronal que no consentirem
que intenti aprofitar-se de l’escenari de crisi actual i de les facilitats que
li reporten la recent reforma laboral i altres modificacions legislatives,
per tancar empreses o acomiadar gent de manera injustificada.

4Impulsarem el desenvolupament de la Taula del Metall de Catalunya,

com a Observatori de la Indústria del Metall de Catalunya, com a espai
de concertació, diàleg i posada en comú de problemàtiques i de propostes per definir un pla estratègic per al sector del metall a Catalunya.

Sense indústria, no hi ha futur.
Aquests són els nostres principals objectius per al 2012 i no escatimarem esforços per aconseguir-los, però per fer-los realitat també
necessitem el vostre suport. CCOO som la primera força sindical a
Catalunya i amb la vostra confiança ho continuarem sent i aconseguirem tirar endavant aquests objectius.

La Federació d’Indústria
de CCOO signa l’Acord
de l’estructura de la
negociació col·lectiva
en el marc del Conveni
general del metall

3. Reforç de la
negociació col·lectiva

4Un dels eixos que centrarà la nostra acció

sindical serà impulsar un àmbit autonòmic
de la negociació col·lectiva, seguint la línia
que estableixen l’Acord interprofessional de
Catalunya i el recent signat Acord de l’estructura de la negociació col·lectiva, en el
marc del Conveni general del metall.

4No ens resignarem als canvis i retallades

que ens han imposat les recents reformes
legislatives, i utilitzarem la negociació
col·lectiva, com hem fet sempre, per conquistar nous drets i consolidar els que hem
aconseguit amb el pas dels anys gràcies a
l’esforç i a la lluita de moltes persones.

4També continuarem apostant per reforçar i

acostar el sindicat a les empreses, per abordar de manera directa i efectiva les problemàtiques que els treballadors i treballadores
dels nostres sectors es troben en el dia a dia
als seus llocs de treball. Tenir un sindicat fort
a l’empresa ens permetrà defensar amb
millors garanties els drets i les condicions
laborals del conjunt de treballadors i treballadores. Per això és important que continuem
guanyant les eleccions sindicals i que els treballadors i treballadores ens doneu el vostre
suport i confiança amb la vostra afiliació, i
continuarem treballant per aconseguir-ho.

La negociació col·lectiva és un element fonamental per millorar i defensar amb garanties els
drets i condicions laborals de tots els treballadors i treballadores.

Aquest dimecres, 11 de gener, les federacions estatals Indústria de CCOO i
MCA-UGT, i la patronal CONFEMETAL
han signat un acord que defineix l’estructura de la negociació col·lectiva en el
sector del metall.
El text acordat identifica les matèries
i aspectes específics que corresponen a
cada un dels àmbits de negociació (esta-

tal i/o autonòmic, provincial, subsectorial
i d’empresa) i estableix, així, de quina
manera queda articulada la negociació
col·lectiva dins del sector.
Aquest acord, que afecta més de
180.000 empreses i més d’un milió de
treballadors i treballadores de tot l’Estat,
suposa un primer pas dins les negociacions del Conveni general del metall.
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La plantilla de Cubigel Compressors reivindica el futur de l’empresa
Els treballadors i treballadores de Cubigel Compressors
han entrat al 2012 reivindicant la continuïtat de futur de
la fàbrica de Sant Quirze del
Vallès i dels llocs de treball, ja
que l’empresa es troba en situació de preconcurs de creditors.
Amb la seva mobilització,
la plantilla ha fet arribar a
l’Administració catalana la
seva preocupació per les implicacions que podrien derivar-se en cas que el concurs
de creditors tiri endavant, ja
que es posaria en risc la viabilitat de futur de l’empresa.
Davant d’això, el Govern s’ha

compromès a convocar les
dues parts a una nova reunió
per intentar reactivar l’activitat
de Cubigel Compressors.
Paral·lelament, el Comitè
ha sol·licitat una reunió amb

la direcció de l’empresa per
tal d’analitzar els comptes i
tota la documentació i mirar
de trobar una solució negociada per sortir de la situació
de concurs de creditors.

CCOO exigeix a IPT més seguretat i un equipament de treball adequat
La FI.CCOO.CAT exigeix a la
direcció d’IPT un equipament
de treball adequat per substituir les escales de mà en treballs temporals d’altura i que
es compleixin les mesures de
prevenció i de seguretat que
estableix la normativa, després de l’últim accident, ocorregut el passat desembre.

CCOO ja fa mesos que
reclama a IPT que se substitueixin les escales de mà per
elevadors, ja que no és la primera vegada que es produeix
un accident per caiguda des
de l’escala; però fins al moment l’empresa no ha fet cap
inversió rellevant en aquest
sentit.

Joves de la FI.CCOO.CAT participen en la devolució de “regalets” al rei Mas
Un grup de joves delegats i
delegades de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya van participar en l’acció
convocada per Acció Jove per
retornar a la Generalitat
aquells “regals” que ha portat
el Govern de Mas i que no volem, ja que, lluny d’ajudar,
contribueixen a fer més difícil
encara el dia a dia de les persones, especialment dels i les
joves.
Entre les peticions dels joves de CCOO al Govern hi
ha la modificació de la política
de retallades injustificades,

eleccions
La FI.CCOO.CAT
tanca el 2011 amb bons
resultats electorals
En espera dels resultats definitius per tancar el període de
concentració d’eleccions sindicals, la FI.CCOO.CAT fa un
primer balanç positiu de com
ha anat el procés.
En el tram final de 2011,
les candidatures presentades
per CCOO han continuat assolint bons resultats, que ens
consoliden com a primera força sindical en els nostres sectors. En teniu alguns exemples destacats a continuació.
Victòria contundent a EMTE
CCOO ha guanyat de manera contundent a EMTE
(Esplugues de Llobregat),
on ha capgirat els resultats.
CCOO ha conseguit 8 delegats, mentre que UGT només n’ha obtingut 1, just a la
inversa que en les eleccions
de fa quatre anys.
CCOO renova els comitès a
HP i a SONY Europe
CCOO repeteix resultats i es
consolida com a única força
sindical amb representació a
Hewlett Packard (Sant Cugat del Vallès), on ha aconseguit els 23 delegats que
s’escollien, i a SONY Europe (Barcelona), on renova el
Comitè de 13 delegats.
Amplia la majoria a EMTISA

que estan comportant la contracció de l’economia, per una
política d’aposta per la inversió pública i la millora dels

serveis públics que reactivin
l’economia i contribueixin a
crear ocupació.
www.ccoo.cat/acciojove

CCOO ha aconseguit la majoria absoluta a EMTISA
(Sant Andreu de la Barca),
amb 8 delegats dels 13 que
formen el Comitè, un més
que fa quatre anys. Els altres
5 són per a UGT.

HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA
de dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h, i dimecres i divendres, de 9 a 13.30 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.

