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LA FI.CCOO.CAT CRIDA A LA MOBILITZACIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL
11 de març de 2012

les manis del #29f en imatges
gràcies a tothom per ser-hi!

Milers de treballadors i treballadores dels sectors de la FI.CCOO.CAT van sumar-se a les
manifestacions convocades el passat 29 de febrer amb el lema "Ja n'hi ha prou! Per una
Europa social", coincidint amb la jornada d'acció social europea promoguda per la
Confederació Europea de Sindicats, i van tornar a expressar alt i clar el seu rebuig absolut a
la reforma laboral aprovada pel Govern del PP i a les polítiques de retallades que estan impulsant tant l'Administració catalana com l'estatal.

En el marc del procés de mobilització
contínua i sostinguda contra la reforma laboral aprovada pel Govern, la
Federació d'Indústria de CCOO de
Catalunya fa una crida a tots els seus
delegats, delegades, persones afiliades i al conjunt de treballadors i treballadores dels seus sectors a participar
activament i massivament en les manifestacions convocades per a aquest
diumenge, 11 de març.

4 BARCELONA:

12 h. Passeig de Gràcia - avinguda
Diagonal
TARRAGONA:
12 h. Plaça Imperial Tàrraco
GIRONA:
12 h. Plaça de la Independència
LLEIDA:
12 h. Plaça de Ricard Viñes
TORTOSA:
12 h. Plaça del Carrilet
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t’esperem a les #manis11m
#NO reformalaboral

Ens tornem a trobar al carrer el diumenge 11
11 de març i en les proproperes mobilitzacions generals que es convocaran properament.
LA RESIGNACIÓ NO ÉS UNA OPCIÓ, LLUITA!
LLUITA!
Pots veure totes les fotografies a la galeria d’imatges del web www.industria.ccoo.cat

La reforma laboral posa fre a l’avenç de la igualtat entre homes i dones en l’ocupació

Un centenar de persones s’han manifestat aquest
8 de Març en defensa dels drets de les dones

La FI.CCOO.CAT s’ha sumat activament
als actes convocats amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Treballadora,
que enguany ve marcat pel protagonisme de la crisi econòmica i financera i
l’impacte de les mesures laborals que
retallen drets a la classe treballadora,
precaritzen les condicions de treball, afavoreixen el desmantellament de l’estat
del benestar i mostren el fracàs d’un

model de creixement que provoca desigualtats socials i de gènere. Una situació
de retrocés econòmic i social que afecta
de manera més profunda les dones, que
parteixen d’una realitat de desigualtat.
Per això, la FI.CCOO.CAT rebutja la
reforma del mercat laboral, perquè no
sols representa una pèrdua de drets per
a tothom, sinó que, a més a més, intensifica les desigualtats de gènere.

N56 9 de març de 2012
LA LLISTA NEGRA DE LA REFORMA LABORAL

CCOO A LES EMPRESES

Continua el degoteig d’empreses que aprofiten la reforma del
mercat laboral per presentar expedients de regulació d’ocupació

Dani García, nou secretari general de
la SS de CCOO d’Alstom Transporte

Manifestació
Manifestació del passat
passat 29 de febrer

GRUP FICOSA (Catalunya)
Ha presentat
presentat un ERO de suspensió temtemporal a tots
tots els seus centres de treball, a
excepció d’Idneo, que tindrà una afecta
afecta ció d’entre 20 i 55 dies per treballador,
treballador,
en funció de la factoria. Addueix causes
productives.

CCOO denuncia que l’empresa ha
presentat aquesta mesura de forma totalment oportunista, aprofitant els avan-

tatges que li ofereix la reforma laboral.
Per això li exigeix que retiri l’expedient i
compleixi els acords laborals assumits
en el marc del pla industrial per traslladar l’activitat productiva dels centres de
Mollet i de Rubí a la factoria de Viladecavalls. CCOO posa en relleu aquests
acords tenint en compte el marc industrial i d’ocupació que representen.

GRAVENT & LOUVERDRAPE (Barberà del Vallès)
Ha presentat
presentat un ERO per acomiadar 30
dels 68 treballadors que té en plantilla i
pretén delegar el p agament de les in demnitzacions dels afectat
s al FOGASA.
afectats
Paral·lelament, planteja l’externalització
d’una part
part de la producció, una rebaixa
salarial del 10% i un canvi de conveni.

CCOO denuncia que l’empresa pretén retallar de manera dràstica la plantilla i les seves condicions laborals, aprofitant la reforma laboral, i considera

inacceptables i totalment abusives
aquestes mesures, que, a més a més,
suposen un incompliment dels acords
signats el 2010, amb la mediació del
Departament de Treball. Per això exigeix a la direcció la retirada de l’expedient i l’obertura d’un procés de negociació que permeti acordar un pla de
viabilitat que no suposi una pèrdua de
drets ni de les condicions de treball de
la plantilla.

Dani García encapçala
la nova direcció de la
SS de CCOO a Alstom
Transporte (Santa Perpètua de Mogoda), després d’haver estat escollit per unanimitat com a
nou secretari general,
en la 4a Conferència de la Secció Sindical,
que va tenir lloc a finals de febrer.
Més d’un centenar d’afiliats i afiliades
van debatre i aprovar, també per unanimitat, el document de balanç de la feina
feta per l’Executiva sortint durant els
darrers quatre anys, i el document de
propostes i estratègies per afrontar el
futur.

Jordi Arnaiz torna a encapçalar la SS
de CCOO a Delphi Diesel Systems
Jordi Arnaiz torna a
encapçalar la Secció
Sindical de CCOO de
Delphi Diesel Systems
després de ser reescollit
com a secretari general
amb el 100% de vots,
en la 3a Conferència,
convocada amb el lema “Un sindicalisme
amb visió de futur”. L’Executiva i el Consell
també han estat escollits per unanimitat.
La bona feina realitzada per CCOO
també ha estat avalada per la plantilla, amb
la majoria sindical aconseguida en les últimes eleccions sindicals.
Tota la informació a www.industria.ccoo.cat
www.industria.ccoo.cat

Neix L’Eina Jove
Jove, la revista
dels i les joves de la FI.CCOO.CAT

CARDO ENTRANCE SOLUTIONS (Parets del Vallès)
Ha presentat
presentat un ERO per acomiadar 43
dels 81 treballadors que té en plantilla,
adduint causes organitzatives i de pro ducció.

CCOO denuncia que l’ERO respon
a una decisió empresarial per deslocalitzar l’activitat productiva i de muntatge
a la fàbrica que el grup té a Romania,
on la mà d’obra és més econòmica.
A més a més, remarca que la deci-

sió estava presa des de feia temps, ja
que a mitjans de gener la direcció ja va
informar el Comitè de la necessitat de
reduir el 50% de la plantilla, però s’ha
esperat a presentar l’expedient just després de l’aprovació de la reforma laboral, per negociar-lo amb les noves condicions que li ofereix aquesta reforma,
cosa que deixa els treballadors afectats
en una situació més precària.

Aquests casos se sumen als de Daga, Isolana de Montajes, Gunnebo España, Hazemeyer Hes,
Fercable, etc. Trobaràs tota la llista a www.industria.ccoo.cat
www.industria.ccoo.cat

L'Eina Jove
Jove és una proposta feta per treballadors
i treballadores joves de la FI.CCO.CAT, que volen
que aquesta publicació serveixi de mitjà d'unió i
implicació d'aquest col·lectiu en el dia a dia sindical. Una revista pensada per i per a joves que sortirà cada dos mesos, i en la qual tindran cabuda des
de notícies referents als sectors de la Federació,
entrevistes a joves delegats i delegades que lluiten
cada dia a les seves empreses per defensar els
drets de tots els treballadors i treballadores, fins a
temes d’actualitat i informació sindical.
Vols col·laborar-hi? Fes-nos arribar les teves
aportacions i propostes per correu electrònic a l’adreça jov
oo.ca
at.
jov e sindustria@cc
sindustria@ccoo.c
Consulta el 1r número a w w w.industria.c
.industria.cccoo.cat
oo.cat

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.

