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EN DEFENSA DELS DRETS I
MULTITUDINÀRIA MANIFESTACIÓ DEL 15-S A MADRID LES
CONDICIONS LABORALS
Volen enfonsar el país. NO CALLEM!
Contra els incompliments
en prevenció i l’abús de la
subcontractació a DOMINION

Desenes de milers de persones vingudes de tot l’Estat van trobar-se a Madrid
el passat 15 de setembre en una multitudinària protesta contra les polítiques
d’austeritat i les contínues retallades del
Govern del PP, convocada per la Cimera
Social amb el lema “Volen enfonsar el
país. No callem!”. El 15-S Madrid va
esdevenir un clam contra les retallades
de drets socials i laborals, de serveis
bàsics per a la ciutadania, com la sanitat
i l’educació; per exigir una altra sortida
de la crisi, amb mesures per fomentar
l’economia, la creació d’ocupació, l’impuls de la indústria, la defensa de les
persones, etc.

La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya també hi va ser present,
amb una amplíssima participació de sindicalistes, afiliats i treballadors i treballadores dels seus sectors, que van sumarse a una de les columnes que van sortir
des de diferents punts de la capital
espanyola per confluir a la plaça de
Colón, punt neuràlgic de la protesta, on
es va fer lectura del manifest de la
Cimera Social.
La FI.CCOO.CAT valora molt positivament l’ampli seguiment de la mobilització i transmet el seu agraïment a tots i
totes els que van fer possible l’èxit de la
convocatòria.

ALGUNES IMATGES DE LA GENT D’INDÚSTRIA...

Un grup de treballadors de Dominion
Instalaciones y Montajes ha protagonitzat una nova acció de protesta contra l’incompliment de la normativa en
matèria de prevenció de riscos laborals per part de l’empresa.
També denuncien l’ús abusiu de la
subcontractació d’activitats i les precàries condicions laborals de les plantilles de les empreses subcontractades,
com GLOBALRED, que no compleixen la legislació laboral en temes de
jornada i salaris.
Dominion Instalaciones y Montajes
és l’empresa adjudicatària del contracte d’instal·lació, manteniment i reparació de la xarxa de telecomunicacions
de Telefónica a la província de Girona.

Vaga de guàrdies a KONE
Elevadores per la modificació
de les condicions laborals
que vol imposar l’empresa

Pots veure més imatges de la mobilització a la pàgina web www.ccoo.cat

La plantilla de KONE Elevadores ha
unit esforços en una vaga parcial de
nits i caps de setmana, que va arrencar el 7 de setembre, per protestar
contra la modificació substancial de
les condicions laborals que vol imposar la direcció de l’empresa de manera unilateral, que suposa una ruptura
de l’acord de guàrdies actual i una
retallada econòmica del 75% del preu
de les hores de guàrdia.
Si la direcció de KONE Elevadores
es manté inamovible en aquests plantejaments, la vaga continuarà el que
queda de mes i tot l’octubre.
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El procés congressual de la FI.CCOO.CAT avança a bon ritme
El 28 de setembre finalitza la primera fase del
procés congressual de la FI.CCOO.CAT, en la
qual s’hauran escollit un total de 1.175 delegats
i delegades dels sectors del metall, mineria i
energia elèctrica, que a l’octubre participaran en
els congressos dels sindicats comarcals i intercomarcals d’Indústria i en l’Assemblea congressual d’Indústria del Barcelonès.
Fins a aquesta data es continuaran fent
assemblees en les empreses, els centres de treball i les agrupacions de restes dels nostres sectors que encara han d’elegir els delegats i delegades que els corresponen.

Més informació del congrés a www.industria.ccoo.cat

La Federació d’Indústria de Catalunya reforça la negociació
col·lectiva per fer front als canvis introduïts per la reforma laboral
Una setantenta de persones,
entre quadres sindicals de
l’organització i delegats i delegades de comitès d’empresa i
seccions sindicals, van participar en la jornada sobre negociació col·lectiva convocada
per la FI.CCOO.CAT el passat
12 de setembre. L’objetiu era
donar-los eines i pautes pràctiques de com el sindicat pot i
ha d’afrontar el nou escenari
laboral, amb l’entrada en vigor
de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a
la reforma del mercat laboral.
La negociació dels convenis va ser el tema estrella.
Es van analitzar els canvis
que s’han produït en els tràmits que s’han de seguir un
cop s’ha denunciat el conveni
col·lectiu, així com els terminis
establerts per a la negociació

La jornada de NC va tenir una
bona acollida entre els assistents

del nou conveni. També es
van situar les matèries que cal
incorporar al text del conveni,
tal com estableix la regulació
actual, amb propostes sindicals pensades per garantir la
participació i la intervenció
sindical en tots aquells processos que s’han vist transformats per la reforma laboral.
El contingut de la jornada
ha resultat molt útil i interessant per als assistents, ja que

els ha donat eines que es poden aplicar de manera directa
tant a la negociació col·lectiva
sectorial com a les empreses.
La FI.CCOO.CAT està treballant en aquests moments
en la definició dels objectius
que marcaran la negociació
col·lectiva l’any que ve i que
es traslladaran a les diferents
plataformes reivindicatives,
per unificar criteris i estratègies en la negociació.

La FI.CCOO.CAT lamentem
profundament la pèrdua del
company Francisco Luján
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya lamentem
profundament la pèrdua del
company Francisco Luján, que
ens va deixar el passat 14 de
setembre, i volem transmetre
el nostre sincer condol i suport
total als seus familiars, companys i amistats.
Luján va ser un sindicalista
d’empenta en les negociacions,
les mobilitzacions i en el dia a
dia, i va participar activament
dins el sindicat. Als anys noranta va ser secretari general del
llavors denominat Sindicat del
Metall d’Osona de CCOO, també va ser secretari general de la
Secció Sindical de CCOO de la
General Cable de Manlleu, coneguda com “El Cordó”, i membre de l’Executiva de la Unió
Comarcal d’Osona.
Ens queda el record del seu
ànim, el seu treball sindical per
avançar i conquerir millores,
defensar els llocs de treball i
consolidar l’ocupació i el futur
de la indústria. Tot això, junt
amb la seva calor i entusiasme,
ha contribuït a engrandir les
Comissions Obreres.
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Els i les joves d’Indústria ho tenen clar:
l’única lluita que es perd és la que no es fa

Els joves delegats i delegades
de la FI.CCOO.CAT també
van participar en la marxa social de Madrid del 15-S per
expressar el seu rebuig a
unes polítiques del Govern
que estan enfonsant el país i
que perjudiquen especialment
al col·lectiu de joves. Tenen
clar que l’única batalla que es
perd és la que no es fa, que

cal potenciar el teixit industrial
del país, que s’ha de crear
nova ocupació i que les coses
es poden i s’han de fer d’una
altra manera.
Tot això ho expliquen al
darrer número de l’Eina Jove,
que ha sortit aquest setembre
i que et pots descarregar a la
pàgina 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

de dilluns a dijous
de 16 a 18.30 h
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.

