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L’Eina digital estrena
nova imatge i una
major periodicitat
Amb la represa de l’activitat
sindical després de les
vacances, la Federació
d’Indústria de CCOO de
Catalunya fem una aposta
en ferm per reforçar i donar
un nou impuls als nostres
canals de comunicació amb
el conjunt d’afiliats i afiliades
dels nostres sectors. La finalitat és aconseguir una major
fluïdesa en la informació per
tal que arribi al màxim de
persones amb una major
periodicitat.
Amb aquest objectiu,
encetem una nova etapa de
l’Eina digital, la publicació
electrònica de la Federació,
que estrena nou disseny. Es
tracta d’una imatge més
moderna que segueix la línia
de disseny de la publicació
impresa de la Federació,
l’Eina Sindical, que també es
va renovar aquesta primavera per fer-la més visual i més
atractiva, per afavorir-ne una
lectura més àgil.
La nova Eina digital
també incrementa la seva
periodicitat, de manera que
passarà de ser mensual a
quinzenal. Això ens permetrà
fer-vos arribar una informació més completa de l’actualitat i de les situacions que es
donen en els sectors del
metall,
metal·logràfiques,
mineria i energia elèctrica.
Amb aquest nova etapa,
pretenem consolidar l’Eina
digital, una publicació que va
néixer el novembre de 2006
amb la voluntat d’informar
els delegats i afiliats d’una
manera molt més ràpida i
àgil sobre les darreres notícies i les activitats que es
duen a terme al sindicat, tot
posant de manifest l’aposta
de la Federació per les
noves tecnologies com a instruments de comunicació i de
participació.

La plantilla de Roca es mobilitza contra l’ERO

Treballadors de les tres plantes de Roca ja van manifestar-se davant les oficines centrals de Barcelona coincidint
amb la represa de les negociacions a principis de setembre

Els treballadors i les treballadores de Roca Sanitaris s’han
manifestat aquesta setmana a
Gavà en contra dels expedients de rescissió i de suspensió temporal de contractes
presentats per l’empresa i per
reivindicar un pla industrial
que garanteixi la continuïtat
de la planta i el manteniment
dels llocs de treball.
Aquesta és precisament la
demanda que CCOO ha posat
sobre la taula de negociació a
la direcció del Grup Roca, a
qui demana mesures alternatives als 713 acomiadaments

anunciats a les tres plantes
que té a l’Estat (a Gavà, Alcalá de Henares i Alcalá de Guadaira) i a les oficines centrals
de Barcelona, com impulsar
un pla de prejubilacions. Pel
moment, la proposta de la direcció en aquesta matèria dista bastant dels objectius que
s’han marcat els sindicats i la
disminució del volum d’acomiadaments que planteja és
mínima.
Per a CCOO és fonamental que Roca defineixi un pla
industrial de futur que garanteixi la continuïtat de les tres

plantes i el manteniment de
l’ocupació en els tres centres.
La direcció s’ha compromès a
estudiar aquesta iniciativa, tot
i que de moment les propostes sindicals i de la direcció
van per línies diferents.
La Secció Sindical Intercentres de CCOO de Roca ha
iniciat contactes amb les administracions locals i autonòmiques implicades per demanar-los el seu suport en la
negociació i manté les mobilitzacions dels treballadors i les
treballadores de les tres plantes del Grup.

L’Observatori de la Indústria del Metall de Catalunya
comença a definir els seus objectius i línies estratègiques
Aquest dijous, dia 17 de setembre, ha tingut lloc la primera reunió de l’Observatori de
la Indústria del Metall de Catalunya, que es va constituir el
passat mes de juliol i que està
integrat per la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, la MCA-UGT, la Secretaria d’Innovació i Empresa de
la Generalitat i les patronals
del sector a Catalunya.

Aquesta primera trobada
ha servit per començar a definir els objectius principals,
centrar les funcions bàsiques i
determinar el funcionament
de l’Observatori, que es reunirà bimensualment.
Una de les primeres tasques que s’ha marcat aquest
organisme serà definir, mitjançant els CNAE, què s’entén
per indústria del metall, és a

dir, quins sectors i subsectors,
activitats i empreses engloba.
També s’han fet dues propostes per modificar el Decret del
Consell de Política Industrial,
que es troba en fase informativa, per adaptar les funcions
amb què es vol dotar l’Observatori a aquesta futura llei.
En la propera reunió s’establiran les línies mestres del
Pla d’actuació 2009-2010.

