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MOBILITZACIONS ALS SECTORS DEL METALL
Continua la lluita dels treballadors de Celsa Barcelona en
defensa dels seus llocs de treball i condicions laborals

Manifestació a Barcelona contra les
retallades plantejades per la direcció

Ja són tres les jornades de vaga de 24
hores que han protagonitzat els treballadors i treballadores de Celsa Barcelona
en defensa dels seus llocs de treball i
contra les retallades salarials i laborals
que pretén aplicar l’empresa, que en les
darreres reunions mantingudes els va
plantejar 45 acomiadaments més, que
se sumen als 200 anunciats inicialment
(145 de personal propi i 98 de contractes). També els va comunicar que, per
raons de tresoreria, la paga extraordinària de juny se’ls abonarà parcialment o
en la seva totalitat entre finals de juliol i
setembre.

Davant d’aquestes noves retallades,
el passat 3 de juliol la plantilla va traslladar la seva protesta de Castellbisbal a
Barcelona, on es va manifestar des de la
plaça de Catalunya fins al Palau de la
Generalitat per demanar la mediació de
l’Administració en la negociació amb la
direcció de l’empresa per intentar trobar
una solució al conflicte.
La FI.CCOO.CAT denuncia que la
direcció de Celsa Barcelona manté una
actitud força inflexible en les negociacions amb la representació legal dels
treballadors, ja que només pretén imposar les seves propostes.

Els treballadors d’ACM Instalaciones es tanquen a
l’empresa per exigir-li el pagament dels salaris que els deu
Davant la negativa de la direcció d’ACM
Instalaciones de donar una solució a
l’impagament dels salaris, els treballadors han decidit tancar-se a les installacions de l’empresa, a l’Hospitalet de
Llobregat, per exigir que els pagui les
mensualitats que els deu i una proposta

de viabilitat de la companyia que sigui
creïble.
La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya denuncia la precària situació de la plantilla, que fa diversos mesos
que no cobra, i els dóna suport en
aquesta reivindicació.

QUI DIU QUE MOURE’S
NO SERVEIX PER A RES?
S’arriba a un acord a Derbi
que posa fi a la vaga indefinida

Més de 40 dies en vaga indefinida i
l’esforç negociador de la representació
sindical de la plantilla han facilitat la
consecució d’un acord a Derbi, amb la
mediació del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, que ha
estat ratificat pel conjunt de treballadors i treballadores.
L’acord preveu els diferents escenaris de futur que es poden donar un
cop Piaggio cessi la seva activitat a la
fàbrica de Martorelles i fixa les condicions indemintzatòries de la plantilla en
funció d’això. D’una banda, estableix
que si la planta tanca i no hi ha continuïtat de futur, els treballadors rebran
una indemnització de 45 dies per any,
amb un màxim de 42 mensualitats,
més una quantitat lineal de 3.500 €.
En cas de concretar-se una alternativa industrial que doni continuïtat a la
totalitat o part de la plantilla, s’ha pactat
una indemnització de 40 dies per any
treballat per a les persones que, quan
Piaggio cessi l’activitat, passin al nou
projecte industrial que assumeixi les
instal·lacions de Derbi.
Aquest acord ha posat fi a la vaga
indefinida de la plantilla.

Solidaritat amb la mobilització de la mineria del carbó
La FI.CCOO.CAT manifestem el nostre total suport als miners del carbó i a la mobilització que estan duent
a terme i us animem a col·laborar amb les iniciatives solidàries que s’han impulsat en defensa del sector
i de les conques mineres. Pots fer la teva aportació econòmica en un d’aquests comptes solidaris: 01822370-43-0201528433 (federacions estatals d’Indústria de CCOO i UGT) o Caixa España CC 2096-0000-853472463104 (federacions d’Indústria de CCOO i UGT de Castella i Lleó) o sumar-te a la campanya de
l’IndustriALL Global Union per fer arribar una carta al ministre d’Indústria, José Manuel Soria, per instar
el Govern a negociar: www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1444.
Segueix les novetats a: www.industria.ccoo.es
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LA LLISTA NEGRA DE LA REFORMA LABORAL
El passat 28 de juny,
juny el Congrés de Diputats va aprovar definitivament la reforma laboral, malgrat
els nombrosos indicadors que aquesta reforma, lluny de crear ocupació, ja ha destruït milers de
llocs de treball i ha servit d’empara a les empreses per retallar de manera unilateral les condicions
laborals i salarials de milers de treballadors i treballadores. Als sectors de la Federació d’Indústria
a Catalunya continua creixent la llista d’empreses que s’estan aprofitant d’aquesta reforma del
mercat de treball. A continuació, tres casos ben recents de la província de Girona:

NOGE (Arbúcies)

INGISA 2000 (Aiguaviva)

OPTIMUS (Girona)

La FI.CCOO.CAT rebutja la
proposta de l’empresa de rebaixar els salaris a partir de
20.000 euros anuals entre un
2,5% i un 20% i li exigeix que
accepti negociar altres mesures d’estalvi. A més a més, li
recorda que els treballadors
tenen el sou congelat des de
l’any 2008.
CCOO dóna suport al Comitè, que sol·licitarà la mediació del Tribunal Laboral de
Catalunya en aquest conflicte i estudiarà les accions jurídiques i mobilitzacions oportunes per forçar l’empresa a
retirar aquesta mesura.

La Federació d’Indústria exigeix a la direcció d’lNGISA la
readmissió dels 4 treballadors acomiadats i denuncia
que es tracta d’un nou cas
d’empresa que s’aprofita de
la reforma laboral per reduir
la plantilla.
La FI.CCOO.CAT lamenta que INGISA 2000 hagi
pres aquesta decisió de manera unilateral, al·legant causes econòmiques i de producció, sense negociar amb
la representació dels treballadors i treballadores altres
mesures menys traumàtiques.

Continuen les negociacions
amb la direcció d’OPTIMUS,
després que la representació
dels treballadors hagi rebutjat la darrera proposta de la
direcció, que planteja una rebaixa salarial d’entre un 15%
i un 26% en funció del salari
anual, i amenaça amb acomiadaments si no s’accepta
aquesta retallada.
La pressió de CCOO ha
permès rebaixar les pretensions inicials de l’empresa,
que també proposava reduir
un 50% el plus especial i eliminar les pagues extraordinàries del 2012 i 2013.

Trobaràs tota la llista d’empreses que estan aplicant la reforma laboral a www.industria.ccoo.cat
www.industria.ccoo.cat

Els i les joves d’Indústria tenen clar que l’única
manera de canviar les coses és implicant-se
Els joves delegats i delegades de la Federació tenen
clar que l’única manera de
canviar les coses és implicant-se, que no ens podem
resignar i que hi ha altres
maneres per sortir de la crisi
que les contínues retallades
que estan aplicant els governs central i autonòmic.
Tot això ho deixen ben
clar en el tercer número de
l’Eina Jove, que acaba de
sortir i que inclou articles sobre la defensa de la indústria, el rescat de la banca i
les preocupants xifres d’atur
entre els més joves.

La implicació dels i les joves de la FI.CCOO.CAT es fa
evident amb la seva participació activa en les jornades
que convoca Acció Jove amb
el títol “Ens organitzem?”.
Aquestes trobades serveixen
per analitzar de quina manera afecten al col·lectiu de joves la crisi econòmica i les
diferents reformes i modificacions legislatives que s’han
aprovat en matèria laboral, i
per donar-los eines per poder afrontar aquest escenari.
De moment ja s’han fet jornades als dos vallesos, al
Maresme i a Girona.

eleccions
Ple de CCOO a Motor Klasse

CCOO ha obtingut els 3 delegats que s’escollien a Motor Klasse (Barcelona), on
s’ha quedat com a únic sindicat amb representació i ha
desbancat UGT.
En el mandat anterior hi
havia un Comitè de 5 delegats (2 CCOO i 3 UGT).

Gran victòria de CCOO a
Aceros para la Construcción

CCOO ha aconseguit molt
bons resultats en les eleccions sindicals d’Aceros
para la Construcción (Arboç), que pertany al grup
Celsa. CCOO consolida la
majoria absoluta en aquesta
empresa, on ha obtingut 4
dels 5 membres que formen
el Comitè d'Empresa, l’altre
ha estat per a CGT.
En l’anterior mandat el
Comitè era de 9 membres i
estava repartit així: 5 CCOO
i 4 CGT.

CCOO capgira la majoria a
Estampaciones Martínez

Pots descarregar-te
l’Eina Jove al web:
www.industria.ccoo.cat

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia’ns les teves propostes a l’adreça jovesindustria@ccoo.cat
Segueix-nos al Twitter: @JovesIndustria

CCOO ha donat la volta als
resultats a Estampaciones
Martínez (Barcelona), on
s’ha situat com a primera
força sindical després de les
eleccions. CCOO ha aconseguit 5 dels 9 delelgats que
s’escollien i arrabassa així
la majoria a UGT, que s’ha
quedat amb 4 delegats.
Abans, la corelació de
forces del Comitè era: 5
UGT, 3 CCOO i 1 CGT, que
en aquesta procés s’ha quedat sense representació.

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.

