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BON INICI DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2012 EN EL SECTOR DEL METALL

Sindicats i patronal del metall de Catalunya acorden
la creació d’un àmbit de negociació autonòmic

TAULES SALARIALS 2012

Els representants de l’UMC, la FI.CCOO.CAT i l’MCA-UGT van signar aquest
important acord el dimarts 21 de febrer

La Unió Metal·lúrgica de Catalunya (UMC),
formada per les quatre patronals provincials del sector (UPM, APEMTA, FEGMETALL i FEMEL), la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya i la Federació Nacional d’Indústria MCA-UGT de Catalunya
han acordat la constitució d’una comissió
negociadora que haurà de desenvolupar i
establir un àmbit autonòmic de la negociació col·lectiva en el sector, en el marc del
que estableix l’acord estatal per a l’estructura de la negociació col·lectiva del sector
del metall, signat el passat mes de gener.
Aquest compromís culminarà en la negociació d’un conveni general del metall de
Catalunya.
La FI.CCOO.CAT i l’MCA-UGT de Catalunya posen en relleu la importància de
la vertebració de la negociació col·lectiva
del metall a Catalunya, un dels sectors industrials amb més pes en l’economia del
país, ja que en aquest cas sindicats i patronal han assolit un pacte en el sector
que va en direcció contrària del que estableix la reforma laboral, que dóna prioritat
als convenis d’empresa.

29
febrer

LA FI.CCOO.CAT VALORA L’ACORD
JOAN ALCÁNTARA, responsable d’Acció
Sindical i Negociació Col·lectiva
“Aquest acord significa la consecució d’una reivindicació estratègica de la Federació d’Indústria. La
constitució d’una comissió negociadora del Conveni general del metall de Catalunya estableix un
àmbit de negociació per construir un marc de
relacions laborals en el sector del metall que
avanci en la igualtat de condicions de treball de
tots els metal·lúrgics i metal·lúrgiques de
Catalunya, i cap a una millor posició de les
empreses per competir en un mercat global.”
JAVIER PACHECO, secretari general
“La reforma laboral imposada pel Govern del PP i
aplaudida per CiU no pot arrabassar a empresaris
i persones treballadores la legitimitat per intervenir directament, mitjançant la negociació col·lectiva, en les relacions laborals i en el mercat de treball. Aquest acord llança un missatge clar al
Govern per rectificar la reforma laboral. Els
agents socials més representatius d’un dels convenis més importants del país tenim clar que la
negociació en el marc sectorial vertebra millor les
relacions entre treballadors i empreses, i així ho
hem confirmat amb aquest acord.”

Patronal i sindicats també han arribat
a un acord en matèria salarial a Catalunya per incrementar un 2% el salari
conveni del sector del metall del
2012, amb les especificacions i característiques pròpies de cada un
dels convenis provincials. Així es demostra la capacitat d’adaptar la negociació col·lectiva a la situació actual i
es garanteix la legitimitat del compliment d’allò acordat al final de la vigència dels convenis.
Precisament tenint en compte
aquest increment, aquesta setmana
s’ha signat la revisió de les taules i
annexos salarials per al 2012 dels
convenis provincials del metall de
Barcelona, Tarragona i Girona.
Pots consultar les taules salarials a:
www.industria.ccoo.cat

JA N’HI HA PROU! JORNADA D’ACCIÓ EUROPEA
La Federació d’Indústria de CCOO us convoquem a fer la màxima
difusió i a participar massivament en les manifestacions previstes a:
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BARCELONA: 18 h, plaça Catalunya
GIRONA: 18 h, plaça de la Independència
TARRAGONA: 19 h, plaça Imperial Tarraco
LLEIDA: 18 h, avinguda de Catalunya, 2
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420.000 veus contra la reforma laboral
gràcies a tothom per ser-hi!
Milers de treballadors i treballadores d’empreses dels sectors de la FI.CCOO.CAT van sumar-se a les manifestacions convocades el 19 de febrer a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa per dir NO a una reforma laboral INJUSTA per a les persones treballadores, INEFICAÇ per a l’economia i INÚTIL per a l’ocupació.
Ens tornem a trobar al carrer en les mobilitzacions del proper 29 de febrer! Ja n’hi ha prou!

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

EN UN FLAIX...
Multitudinària assemblea
per analitzar els aspectes
més negatius de la reforma

Prop de 4.000 delegats i
delegades de tot Catalunya
van participar en l’assemblea convocada conjuntament per CCOO i UGT, el
23 de febrer, per analitzar
els aspectes més negatius
de la reforma laboral, en la
qual van intervenir els secretaris generals de Catalunya i estatals de tots dos
sindicats. Entre els i les assistents n’hi havia un nombre bastant important de la
FI.CCOO.CAT.

La Federació d’Indústria de CCOO denuncia que ja hi ha algunes empreses que intenten
aprofitar els avantatges que els dóna la reforma laboral per plantejar acomiadaments
Els primers efectes de la reforma laboral aprovada pel
Govern comencen a ser evidents. Així ho constata la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya, que denuncia
que algunes empreses ja han
començat a aprofitar-se dels
avantatges que els dóna
aquesta reforma per acomiadar part de la plantilla amb
menys cost econòmic i sense

dependre de l’autorització de
l’Administració.
En les dues últimes setmanes, la FI.CCOO.CAT ha tingut coneixement de quatre
empreses dels seus sectors
que han presentat un expedient de regulació d’ocupació
per a l’extinció dels contractes
de part de la plantilla, i està
assessorant la representació
social dels treballadors i treba-

lladores. Es tracta de les empreses Fercable (Sant Vicenç
dels Horts), Gunnebo España
(Barcelona), Hazemeyer Hes
(Sant Feliu de Buixalleu) i Isolana de Montajes (Hospitalet
de Llobregat).
Davant d’aquests casos, la
FI.CCOO.CAT exigeix a les direccions respectives la retirada dels ERO i l’obertura d’un
procés de negociació amb la

representació dels treballadors i treballadores per mirar
de trobar solucions alternatives i mesures no traumàtiques
per a les persones afectades.
Per a CCOO, aquests casos són un clar exemple que
la reforma laboral no sols no
crea ocupació, sinó que n’afavoreix la destrucció, ja que facilita i abarateix els acomiadaments.

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.

