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MOBILITZACIONS ALS SECTORS DEL METALL
Quatre jornades de vaga de 24 hores a Celsa Barcelona
contra les diverses retallades que planteja l’empresa

Els treballadors i treballadores de Celsa
Barcelona (Castellbisbal) han secundat
àmpliament la primera de les quatre jor-

nades de vaga de 24 hores convocades
contra el pla de viabilitat que planteja
l’empresa, ja que precaritza substancialment les condicions laborals de la plantilla. El pla preveu una rebaixa salarial
d’un 20%, prop de 200 acomiadaments
(entre personal propi i treballadors de
contractes) i incrementar la jornada
laboral anual en 12 dies, fins a situar-la
en el màxim que permet la llei.
La FI.CCOO.CAT denuncia que
aquestes mesures són del tot inacceptables i dóna suport a la mobilització de la
plantilla, que tornarà a fer vaga el 21 de
juny i el 3 i 17 de juliol.

Continua la vaga indefinida de la plantilla de Derbi
Davant la manca d’avanços en la negociació per concretar una alternativa
industrial al tancament de la fàbrica de
Martorelles que garanteixi la viabilitat de
les instal·lacions i de l’ocupació actual,
els treballadors i treballadores de Derbi
mantenen la vaga indefinida.
Coincidint amb el GP de Moto de
Catalunya, van fer una acció reivindicativa a les portes del Circuit de Catalunya.

Contra la precarització de les condicions laborals a Dominion
La Federació d’Indústria denuncia que
les noves condicions del contracte de
Telefónica precaritzen les condicions
laborals dels treballadors de Dominion
Instalaciones y Montajes, empresa que
fa les tasques de manteniment i reparació de la xarxa de telecomunicacions a la
província de Girona. CCOO exigeix més
inversions i que no es retallin costos a
costa dels treballadors.

PUBLICACIÓ OFICIAL
de les taules salarials
per a 2012 del
CONVENI DEL METALL
DE BARCELONA

Les taules i annexos salarials per a 2012
del Conveni col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona s’han publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, de
29 de maig de 2012.
Consulta la publicació a www.industria.ccoo.cat

LA MOBILITZA CIÓ
CONTINUA
La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya dóna suport i fa una crida a la participació massiva dels treballadors i treballadores dels seus
sectors en les noves accions convocades en el marc del procés de mobilització contínua contra la reforma
laboral i contra l’escalada creixent
de retallades de drets socials i de
serveis bàsics per a la ciutadania
que estan impulsant els governs català i central.
Aquests nous actes de protesta
han de servir per deixar ben clar a les
administracions i als poders econòmics que tenim alternatives per
sortir de la crisi i que els plats trencats no els hem de pagar els de
sempre, sinó els que ens han abocat a aquesta situació.
411 de juny: CASSOLADA
El proper dilluns hi ha convocada
una cassolada popular a Barcelona contra la reforma laboral, les
retallades i les respostes del sistema financer a la crisi. Serà a les
19 hores davant del Banc d’Espanya (plaça de Catalunya).
420 de juny: MANIFESTACIÓ
També s’estan preparant manifestacions unitàries contra la reforma
i les retallades a tot l’Estat. La de
Barcelona començarà a les 19 hores, a la ronda de Sant Pere.
Segueix les mobilitzacions a Twitter:
Twitter:
#CassoladaBancEspanya i #NoCallem
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La Federació d’Indústria de CCOO incideix en la
importància de la igualtat en temps de crisi

Aquest tema es va destacar en la reunió
del Consell del passat 4 de juny

La FI.CCOO.CAT evidencia
que la crisi econòmica i la reforma laboral han suposat un
fre a l’avenç de la igualtat entre homes i dones en l’àmbit
laboral. Les diferents retallades i mesures aprovades
han intensificat les desigualtats de gènere.
Davant d’aquest escenari, insisteix en la importància
d’incidir en aquesta matèria
en tots els àmbits de la negociació col·lectiva, i en la necessitat de formar els delegats i delegades que hauran
de dur la negociació i afrontar els problemes del dia a
dia a les seves empreses.
Propostes per al conveni
autonòmic del metall
La FI.CCOO.CAT ja ha començat a treballar en les propostes en matèria d’igualtat
d’oportunitats i per afavorir la
conciliació de la vida laboral i
la personal, per al futur Conveni general del metall de
Catalunya.
En aquest sentit, planteja, entre altres mesures, la
inclusió dels drets relacionats

amb la maternitat/paternitat,
l’acumulació de les hores de
lactància (100%), i un protocol d’actuació per a casos
d’assetjament sexual i per
raó de gènere i un altre de
mesures de protecció per a
les dones víctimes de la violència de gènere.
Fomentar la negociació de
plans d’igualtat
Un altre dels punts pels quals
aposta la FI.CCOO.CAT és
fomentar la negociació de
plans d’igualtat a les empreses, especialment en aquelles que, per llei, estan obligades a fer-ho. La situació
de crisi ha paralitzat la negociació d’aquests plans en
moltes empreses que s’han
vist afectades per la presentació d’expedients i per retallades de plantilla.
En aquest moment, a les
empreses dels sectors de la
Federació que estan obligades a negociar plans d’igualtat, n’hi ha prop d’un 30% en
les quals ja s’han signat i al
voltant d’un 31% on es troben en procés de negociació.

FES LES TEVES APORTACIONS AL I CONGRÉS DE LA FI.CCOO.CAT
La FI.CCOO.CAT hem obert un procés participatiu per a
l’elaboració de lespropostes que es debatran en el
Congrés sobre quina ha de ser l’estratègia sindical i el
nostre model organitzatiu en l’escenari actual. Pots fernos arribar les teves reflexions i suggeriments a l’adreça aportacionscongresindustria@ccoo.cat.
La teva opinió ens interessa!

S’arriba a un acord a
Roser Construcciones
Metálicas
La FI.CCOO.CAT valora positivament l’acord assolit a
Roser Construcciones Metálicas (Cassà de la Selva), ja
que ha permès salvaguardar
la continuïtat de l’activitat de
l’empresa, que es trobava en
una situació econòmica difícil i havia presentat un ERO
per a l’extinció de 17 contractes de treball.
L’acord, que ha estat ratificat pels treballadors i treballadores, ha rebaixat a 7 el
nombre d’acomiadaments i
ha millorat les indemnitzacions fins a 30 dies per any,
amb un límit de 14 mensualitats. També s’ha pactat un
ERO de suspensió temporal
per un màxim de 135 dies,
entre altres mesures, per tal
de donar liquiditat a l’empresa i garantir el manteniment
de l’ocupació.
La FI.CCOO.CAT exigeix
a Roser Construcciones Metálicas que millori la seva
gestió de l’empresa i faci un
bon ús d’aquestes mesures
per fer-la més rendible i competitiva.

Repressió
En el nou capítol del programa
sindical de TVC, CCOO de
Catalunya posa el toc d’alerta
davant l’escalada de les polítiques de repressió que està
patint el moviment sindical per
part dels governs del PP i de
CiU. S’hi explica, entre d’altres,
el cas dels delegats de SEAT
que han estat imputats per un
presumpte incident ocorregut
durant la vaga del 29-S.
Diumenge, 10 de juny, a partir
de les 11.30 h, pel Canal 33

eleccions
La FI.CCOO.CAT
ampliem la diferència
amb la 2a força sindical
Durant la primera meitat de
l’any, la FI.CCOO.CAT continuem avançant i ampliant la
diferència respecte de la 2a
força sindical en els nostres
sectors.
Aquests resultats demostren que en moments econòmicament i socialment difícils,
com els actuals, es consolida
una confiança creixent dels
treballadors i treballadores
dels sectors del metall, mineria i energia elèctrica, en les
candidatures de CCOO.
Ple de CCOO a EMTE
Mechanical Engineering
CCOO hem aconseguit els
7 delegats que s’escollien
en aquest nou centre de treball d’EMTE, ubicat a Esplugues de Llobregat, on es
feien eleccions sindicals per
primera vegada.
CCOO, la força més votada
a les parcials de Sharp
La candidatura de CCOO ha
estat la més votada en les
eleccions parcials convocades a Sharp Electrónica
España (Cornellà de Llobregat), i ha aconseguit 2 dels 4
delegats que s’escollien per
completar el Comitè, després de la reestructuració de
l’empresa.
CCOO capgirem els
resultats a Auto Bufalvent
La plantilla d’Auto Bufalvent
(Manresa) ha donat ampli
suport a la candidatura de
CCOO. Hem obtingut el delegat que s’escollia.

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.

