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LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2012 ARRENCA AMB FORÇA

Sindicats i patronal del metall de Catalunya s’emplacen a debatre
un àmbit autonòmic de negociació i la política salarial per al 2012
La Unió Metal·lúrgica de Catalunya, que
està formada per les quatre patronals provincials del sector (UPM, APEMTA, FEGMETALL i FEMEL), la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya i l’MCA-UGT
de Catalunya han acordat la constitució
d’una comissió autonòmica per analitzar la
política salarial per a l’any 2012 i la constitució d’un àmbit autonòmic de la negociació col·lectiva, amb l’objectiu de culminar
en un conveni general del metall de Catalunya. Així ho van decidir en la reunió que
van mantenir el passat 24 de gener.
La FI.CCOO.CAT valora positivament
l’obertura d’un marc de negociació autonòmic en el sector del metall, com a millor
instrument per reforçar el sector i la negociació col·lectiva, per defensar amb millors
garanties els drets i les condicions laborals
de tots els treballadors i treballadores metal·lúrgics de Catalunya. A més a més, d’aquesta manera, les organitzacions implicades s’emplacen també a desenvolupar
l’acord estatal sobre l’estructura de la negociació col·lectiva en el sector del metall,
assolit el passat 11 de gener per CCOO,
UGT i la patronal CONFEMETAL.
Les parts s’han donat un termini de
quinze dies perquè aquesta comissió autonòmica comenci a reunir-se per treballar
tant en com s’aplicarà la revisió de les taules salarials acordada en els convenis del
metall de Barcelona, Tarragona i Girona
per a aquest any, com en l’establiment
d’un àmbit autonòmic de negociació en el
sector del metall.
Reunió amb les seccions sindicals de les
empreses que aquest any negocien conveni

CALENDARI D’ASSEMBLEES
INFORMATIVES COMARCALS
Precisament per informar els delegats i
delegades de les empreses del sector
sobre el resultat de les converses mantingudes amb les patronals del metall
en relació amb aquest acord i les implicacions que pot tenir, la FI.CCOO.CAT
ha convocat assemblees informatives a
les diferents comarques i territoris per al
mes de febrer.
En aquestes assemblees també
s’explicaran els aspectes més destacats del II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012-2014, signat el
25 de gener per CCOO, UGT i les patronals CEOE i CEPYME.

4 1 de febrer: Girona
4 7 de febrer: Anoia, Alt Penedès
i Garraf
4 8 de febrer: Barcelonès
4 10 de febrer: Tarragona
4 13 de febrer: Osona
4 16 de febrer: Baix Llobregat
4 17 de febrer: Bages i Berguedà
4 20 de febrer: Vallès Oriental i
Maresme
4 22 de febrer: Vallès Occidental

28

gener 2012

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya dóna total suport i fa una
crida a tots els treballadors i treballadores dels seus sectors a participar
activament en les manifestacions
convocades el dissabte 28 de gener
per la Plataforma Prou Retallades, de
la qual forma part CCOO, per protestar contra les retallades econòmiques,
de serveis bàsics i de drets socials
que està impulsant el Govern.
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BARCELONA:
17 h. Rambla de Catalunya amb
ronda Universitat
TARRAGONA:
17.30 h. Estàtua dels Despullats
GIRONA:
12 h. Plaça de la Independència
LLEIDA:
17.30 h. Plaça de Ricard Viñes
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T’HI ESPEREM!!

Per a més informació sobre l’horari i el
lloc on es faran aquestes assemblees,
consulta la pàgina web:
www.industria.ccoo.cat

La FI.CCOO.CAT posa les bases per a la negociació en els seus sectors
La FI.CCOO.CAT ja ha començat a preparar la seva estratègia i a definir els criteris que regiran la negociació col·lectiva
d’aquest any, tenint en compte les implicacions de les darreres reformes legislatives i els acords en aquesta matèria signats recentment.
Per tal de debatre i acabar de perfilar
aquests criteris, que haurà d’aprovar el

Consell de la Federació en la reunió del
dia 3 de febrer, aquest mes de gener la
FI.CCOO.CAT ha convocat els diferents
responsables d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva del conjunt del territori.
També ha reunit amb el mateix propòsit
els representants de les seccions sindicals de les empreses que enguany
negocien conveni o pacte d’empresa.
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CCOO denuncia la manca de les inversions promeses
per la Generalitat per reindustrialitzar les Terres de l’Ebre

Quan es compleixen dos anys del tancament de la Lear de Roquetes, un estudi elaborat per CCOO de les Terres de l’Ebre revela que un 88,6% dels
seus extreballadors i extreballadores encara no han trobat feina i ja han
deixat, o ho faran en breu, de rebre la prestació per atur.

CCOO recorda que quan es va
produir el tancament de Lear a
Roquetes (desembre de 2009),
el Govern de la Generalitat es
va comprometre a prestar una
especial atenció a les Terres de
l’Ebre, amb l’objectiu de reactivar-ne l’economia i afavorir la
implantació de noves empreses i indústries al territori, però
a data d’avui l’única inversió
que s’està executant són els
11,1 milions d’euros del fons de
reindustrialització aportats per
l’Estat espanyol.
CCOO denuncia la pèrdua
de 588.200 €, que estaven
compromesos per a les Terres
de l’Ebre. El novembre de
2010, el Parlament Europeu va
aprovar destinar 382.200 €

dels Fons d’Adaptació a la Globalització per ajudar els treballadors de Lear. Aquesta quantitat representava el 65% d’un
pla de formació i reinserció,
que s’havia de complementar
amb 206.000 € (el 35% restant), que havia d’aportar l’empresa. L’incompliment en els
terminis de les sol·licituds per
part de la Generalitat ha provocat que s’hagin perdut els fons
europeus i, de retruc, també els
que havia de posar l'empresa
Lear.
CCOO considera del tot injustificable aquest fet i per
aquesta raó ha instat el Govern
català a recompensar els fons
europeus perduts i a reclamar
a Lear la seva part.

Consulta tota la informació a www.industria.ccoo.cat

“Les Terres de l’Ebre, al límit”
Coincidint amb els dos anys del tancament de l’empresa Lear, de
Roquetes, CCOO de Catalunya dedica el proper programa sindical de
TVC a explicar la situació actual dels treballadors i treballadores que es
van quedar a l’atur i les expectatives de futur. El seu només és un
exemple del que està passant a les Terres de l’Ebre, un territori on s’ha
incrementat l’atur un 11% durant l’any 2011, per sobre de la mitjana
de Catalunya. CCOO també explica les seves propostes per canviar
aquesta tendència i generar activitat econòmica a la zona.

Diumenge, 12 de febrer, a partir de les 10 h, pel Canal 33

+ EN POSITIU...

Inspecció sanciona DOGA
per incompliment del límit
en la contractació temporal
La Inspecció de Treball ha
sancionat l’empresa DOGA,
d’Abrera, per infracció greu,
per incomplir els límits de
contractació temporal. La
FI.CCOO.CAT fa una valoració positiva de la sanció,
ja que dóna la raó a la demanda interposada pel Comitè d’Empresa, en el qual
CCOO té majoria.
L’article 23.3 del Conveni col·lectiu de DOGA regula
la contractació temporal en
un 10%, amb l’objectiu de
promoure la contractació indefinida. CCOO denuncia
que aquest percentatge ha
estat superat per l’empresa
durant un llarg període de
temps, la qual cosa ha generat una ocupació precària
i inestable d’una part de la
plantilla, malgrat que les
produccions i les vendes es
troben en un estat òptim i
l’empresa està en una bona
posició econòmica i compta
amb nombrosos projectes
internacionals d’expansió.

S’arriba a un acord a
Rieju, que garanteix els
llocs de treball
El Comitè i la direcció de
Rieju (Figueres) han signat
un acord per a l’aplicació d’un
ERO temporal de reducció de
la jornada, amb el qual s’han
frenat les intencions inicials
de l’empresa d’acomiadar un
20% de la plantilla i rebaixar
les primes als treballadors de
producció i els complements
salarials del personal administratiu i tècnics. L’ERO tindrà una durada d’un any i
afectarà 48 dels 61 treballadors que té en plantilla.

eleccions
CCOO aconsegueix tota
la representació a LPG
CCOO ha aconseguit els 5
delegats que s’escollien a
LPG Técnicas de Extinción de Incendios (Esplugues de Llobregat), on ha
obtingut per primer cop tota
la representació.
Amb aquests resultats,
CCOO ha desbancat UGT,
que al mandat anterior tenia
4 membres al Comitè, per 1
de CCOO.

CCOO guanya les eleccions
per majoria absoluta a Still i
a Kromchroeder
CCOO revalida la majoria
absoluta a l’empresa Still
(Hospitalet de Llobregat), on
ha aconseguit 7 dels 9 delegats que s’escollien. En el
mandat anterior el Comitè
era de 5.
CCOO també ha obtingut una amplíssima majoria
a Kromchroeder (Hospitalet de Llobregat), amb 4
dels 5 delegats del Comitè.
L’altre ha estat per a CGT.
CCOO guanya així 2 delegats més que en el mandat
anterior.

CCOO, primera força sindical
a Electromecánica Soler
CCOO revalida de nou la
majoria absoluta al Comitè
d’Empresa d’Electromecánica Soler (Sallent), on es
manté com a primera força
sindical.
En aquesta procés, el
Comitè ha quedat repartit
així: 3 CCOO i 2 UGT.

HORARI D’ASSESSORAMENT DE 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.

