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Comença la segona fase del procés congressual de la FI.CCOO.CAT

Defensar la indústria
Crear ocupació
CCOO, l’eina

CALENDARI DELS
CONGRESSOS DELS SINDICATS
COMARCALS D’INDÚSTRIA
9 d’octubre:
Vallès Oriental - Maresme
10 d’octubre:
Alt Penedès - Garraf i Anoia
11 d’octubre:
Vallès Occidental
16 d’octubre:
Terres de Lleida

cals d’Indústria i designar el nou responsable de l’àmbit del Barcelonès, en
aquests congressos també s’escolliran, al
seu torn, els delegats i delegades que aniran als congressos de les unions corresponents i al I Congrés de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya, que
tindrà lloc els dies 30 de novembre i 1 de
desembre.
En aquest procés, i d’acord amb les
decisions preses en el IX Congrés de la
CONC, es duran a terme les fusions dels
sindicats comarcals d’Indústria de l’Alt
Penedès - Garraf amb el de l’Anoia i el del
Bages-Berguedà amb el d’Osona.

19 d’octubre:
Tarragona
22 d’octubre:
Girona
23 d’octubre:
Bages-Berguedà i Osona
25 d’octubre:
Baix Llobregat
26 d’octubre:
Barcelonès

Els i les joves d’Indústria participen en la III Assemblea
Nacional d’Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya
Una representació de joves delegats i delegades de la FI.CCOO.CAT participen en la
III Assemblea Nacional d’Acció Jove - Joves
de CCOO de Catalunya, que se celebra
aquests 5 i 6 d’octubre a Barcelona, amb
el lema #somBandaOrganitzada.

7 d’octubre de 2012

Aquesta Assemblea Nacional, que s’emmarca en el procés del X Congrés de CCOO
de Catalunya, és l’espai de trobada i debat
de la gent jove de CCOO per a construir les
seves propostes i alternatives per al futur, i
per decidir el nou equip de treball.

#somBandaOrganitzada

Aquest mes d’octubre se celebraran els
congressos dels sindicats comarcals i
intercomarcals d’Indústria i l’Assemblea
congressual de l’àmbit del Barcelonès, en
els quals estan cridats a participar al voltant de 1.175 delegats i delegades del
conjunt del territori, que han estat escollits
en la primera fase congressual. Durant el
mes de setembre s’han realitzat més de
250 assemblees en empreses, centres de
treball i agrupacions de restes de les diferents comarques per escollir aquests
delegats i delegades.
A més de renovar els òrgans de direcció dels sindicats comarcals i intercomar-

JORNADA MUNDIAL PEL TREBALL DIGNE
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya fem una crida A TOTS els treballadors i treballadores dels nostres sectors a participar massivament en la
MANIFESTACIÓ convocada DIUMENGE, 7 D’OCTUBRE, A BARCELONA, amb
motiu de la Jornada Mundial pel Treball Digne, que enguany es commemora
amb el lema “Joventut sense ocupació, societat sense futur”.
Us esperem a les 11.30 h, a la cruïlla de plaça d’Urquinaona amb la ronda de

Sant Pere! No callem!
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EN DEFENSA DELS DRETS I LES CONDICIONS LABORALS A...

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

...ELECNOR (Tarragona)
Convocades tres jornades de vaga contra els trasllats

Un pas endavant cap al
Conveni del metall de Catalunya

La FI.CCOO.CAT dóna suport a les tres
jornades de vaga que els treballadors i
treballadores d’ELECNOR (Tarragona)
han convocat per als dies 15, 17 i 19
d’octubre, per protestar contra la decisió
de l’empresa de traslladar 12 companys
de manera definitiva a Itàlia. La plantilla
també ha acordat no fer hores extres per
manifestar el seu rebuig als trasllats. Per
a CCOO, ELECNOR els ha plantejat
aquesta decisió amb la clara intenció que
els treballadors afectats optin per causar
baixa abans que marxar a Itàlia.

CCOO també denuncia que no es
tracta d’un cas aïllat en el sector de muntatge i manteniment de la xarxa elèctrica
a la província de Tarragona, sinó que, fruit
de la manca d’inversions i de la política
de reducció de costos d’ENDESA i de les
seves contractistes, des de finals de 2010
ja s’han produït retallades de personal i
de salaris en altres empreses contractistes d’ENDESA. Això comporta una precarització generalitzada de les condicions
laborals en aquest sector i posa en risc la
qualitat del servei.

...DOMINION (Girona)
72 hores de vaga per exigir la readmissió dels acomiadats
El Comitè d’Empresa de DOMINION
Instalaciones y Montajes ha convocat 72
hores de vaga, els dies 8, 9 i 10 d’octubre, contra els 4 acomiadaments que ha
fet efectius l’empresa i per exigir la readmissió dels afectats. També protesten
per l’incompliment, per part de l’empresa,
del dret d’informació i consulta dels

representants de la plantilla sobre qüestions que poden afectar els treballadors,
tal com regula la normativa laboral.
La FI.CCOO.CAT dóna suport a la
convocatòria i denuncia que DOMINION
està substituint aquests treballadors propis per personal d’empreses subcontractades.

...KONE ELEVADORES (Sabadell i Barcelona)
Continua la vaga parcial de nits, caps de setmana i festius
Davant l’actitud intransigent i la manca de
voluntat negociadora per part de la direcció de KONE ELEVADORES, la plantilla
del centre de treball de Sabadell se suma
a la vaga de guàrdies iniciada pels treballadors del centre de Barcelona, i durant el
mes d’octubre faran vaga parcial de nits,
caps de setmana i festius.

Amb aquesta mesura, que compta
amb el suport de la FI.CCOO.CAT, protesten contra la modificació substancial de
les condicios laborals plantejada per l’empresa de manera unilateral, que suposa
una greu retallada salarial, a més a més
d’una ruptura de l’acord de guàrdies
actual.

L’EINA JOVE
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Encara no coneixes la revista dels i les joves de la FI.CCOO.CAT?
Vols col·laborar amb nosaltres? Envia’ns les teves propostes a l’adreça
jovesindustria@ccoo.cat

Segueix-nos al Twitter:

@JovesIndustria

El 2 d’octubre ha tingut lloc la primera reunió de la de la Comissió
Negociadora del futur Conveni col·lectiu siderometal·lúrgic de Catalunya,
amb la qual s’han iniciat les negociacions del conveni. Aquesta comissió
està integrada per representants de
les quatre patronals provincials del
sector, de la FI.CCOO.CAT i de
l’MCA-UGT.
En la reunió, la FI.CCOO.CAT i
l’MCA-UGT han proposat a la representació patronal una clàusula per
garantir la ultraactivitat dels convenis
provincials del sector més enllà d’un
any de la seva denúncia, especialment en els casos de Barcelona i
Tarragona, que ja s’han denunciat
davant de l’Autoritat laboral, tal com
estableix la legislació, ja que ambdós
finalitzen la seva vigència el 31 de
desembre de 2012. Això suposaria
que els continguts d'aquests convenis mantindrien la seva vigència fins a
assolir un acord en les negociacions
del Conveni col·lectiu siderometal·lúrgic de Catalunya.
Aquesta garantia ens permetria
afrontar les negociacions per regular
el marc de les relacions laborals del
sector del metall a Catalunya sense
la pressió que podria suposar la pèrdua dels actuals convenis provincials.
En el decurs de la trobada també
es va acordar la data de la propera
reunió, prevista per al 30 d'octubre, en la qual, a més a més de fixar
el calendari de les reunions de negociació, s’espera que la patronal doni
resposta a la proposta sobre la
ultraactivitat plantejada pels sindicats.
Amb l’inici de les negociacions, la
FI.CCOO.CAT obrirà properament un
procés de participació entre el conjunt
de l’afiliació, mitjançant una enquesta, per elaborar la plataforma reivindicativa del conveni, com a marc regulador de les relacions laborals en el
sector del metall a Catalunya que unifiqui les condicions laborals de tots
els metal·lúrgics i metal·lúrgiques.

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.

