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La Federació d’Indústria de CCOO prepara una campanya de
mobilitzacions per reivindicar el desbloqueig de la negociació col·lectiva
Davant la situació de crisi ecòmica
actual i el bloqueig de la negociació
col·lectiva que continuen mantenint
moltes empreses, seguint una estratègia marcada per la patronal, la
Federació d’Indústria de CCOO ha
anunciat per a aquesta tardor un
procés de mobilitzacions en defensa de la negociació col·lectiva i per
reivindicar un canvi del model productiu del nostre país. Els secretaris
generals d’Indústria de CCOO estatal i de Catalunya han explicat al ple
del Consell de la FI.CCOO.CAT la
importància de coordinar i preparar
bé aquesta campanya de mobilitzacions per aconseguir que sigui un
èxit i es pugui desbloquejar la negoFelipe López, secretari general de la federació estatal, ha exposat al Consell el procés de mobilitzacions
ciació.

Aquesta tardor, la Federació
d’Indústria de CCOO durà a
terme un procés de mobilitzacions per reactivar la negociació col·lectiva, davant l’actitud
oportunista d’empresaris i patronal, que la mantenen bloquejada des de principis
d’any. La Federació estatal ja
ha començat a reunir-se amb
les diferents comunitats per
coordinar la campanya i aconseguir la màxima participació
dels treballadors i treballadores en el procés i la màxima
repercussió en el sector de la
indústria.

Les accions i mobilitzacions convocades el dia 7
d’octubre amb motiu de la Jornada mundial pel treball digne
seran el tret d’inici d’aquesta
campanya. Les federacions
estatals de CCOO i UGT han
fet un manifest conjunt per a la
jornada en el qual lliguen el
treball digne amb el fet de tenir un conveni de treball, fruit
de la negociació col·lectiva.
L’esforç necessari de tots
En la reunió del Consell de la
Federació d’Indústria de

CCOO de Catalunya, celebrat
el dia 2 d’octubre, el secretari
general, Javier Pacheco, ha
demanat l’esforç de tothom
per impulsar des d’avui mateix
aquest procés de mobilitzacions.
En els propers dies es començaran a preparar les assemblees per explicar i conscienciar tant a l’estructura
interna del sindicat com al
conjunt de treballadors i treballadores de la importància de
la negociació col·lectiva, com
a instrument fonamental per a
l’acció sindical, per fer front a

la patronal i a les actituds
oportunistes dels empresaris.
Per la seva banda, Felipe
López, secretari general de la
Federació estatal, ha explicat
que aquesta és una mobilització contra la patronal, però és
també un avís que CCOO no
acceptarà que el Govern aprovi mesures regressives que
suposin un salt enrere en les
condicions laborals.
Tot aquest procés de mobilitzacions culminarà amb la
gran manifestació d’àmbit estatal convocada a Madrid el
mes de desembre.

La FI.CCOO.CAT convoca els delegats i
delegades a participar en la jornada del dia 7
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una
crida als delegats i delegades
de les empreses dels seus
sectors a participar en la concentració que es farà el dia 7
d’octubre a Barcelona amb
motiu de la 2a Jornada mundial pel treball digne, que promou la Confederació Sindical
Internacional (CSI).

La de Barcelona és una
de les moltes accions que es
faran arreu del món per universalitzar la lluita pel treball
digne, amb l’exigència de polítiques que permetin afrontar
l’actual situació de crisi i mantenir i crear ocupació.
CONCENTRACIÓ:
7 octubre de 2009, 10.30 h
pl. de Sant Jaume, Barcelona
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CCOO valora positivament l’acord sobre l’ERO temporal de Nissan
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora
positivament l’acord assolit a
Nissan sobre l’ERO de suspensió temporal de contractes, ja que suposa una millora
substancial de les condicions
d’aplicació de l’expedient respecte les que plantejava inicialment l’empresa.
CCOO destaca que l’acord
s’ha resolt dins del termini de
consultes de l’expedient i que
recull la seva demanda de po-

sar en funcionament la Comissió de seguiment del Pla industrial per treballar conjuntament en la cerca de càrregues
de treball que permetin evitar
nous expedients.
Aquest expedient s’aplicarà a partir del dia 1 d’octubre
de 2009 i fins al 31 de març de
2010 i afectarà un total de
1.948 treballadors de les plantes de Nissan de la Zona
Franca i de Montcada per un
màxim de 38 dies.

Aspectes destacats de l’acord
Es posa en funcionament la Comissió de seguiment
del Pla industrial, que garanteix la intervenció sindical
en l’anàlisi de futures càrregues de treball que assegurin l’augment dels actuals nivells d’ocupació.
 Complement salarial del 90% del salari net i del 100%
de les pagues extraordinàries.
 L’empresa assegura un mínim de 15.000 hores de formació per a 1.000 treballadors i es compromet a
intentar arribar fins a les 43.500 hores de formació
per a tota la plantilla.

La plantilla de Sharp incrementa les mobilitzacions contra l’ERO

Davant la manca de voluntat
negociadora de la direcció de
Sharp, que ha rebutjat les propostes sindicals i es nega a
presentar cap pla industrial
per a la planta que la multinacional japonesa té a Sant
Cugat del Vallès, els treballadors i les treballadores de
Sharp han incrementat les

mobilitzacions en contra de
l’expedient de suspensió temporal de contractes presentat
per la companyia.
A més de concentrar-se
diàriament a les portes de la
fàbrica, també han traslladat
les seves reivindicacions a
l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès i a l’Administració

catalana per demanar-los
suport institucional per exigir a
l’empresa que doni garanties
de la viabilitat de la planta
vallesana i del manteniment
dels llocs de treball. En els
propers dies tenen previst fer
noves accions de protesta per
pressionar la multinacional a
negociar les propostes que els

sindicats han plantejat en la
mesa de negociació.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya recorda a la multinacional que la
planta catalana ha demostrat
amb escreix l’eficiència i la
qualitat productiva de la seva
plantilla, i denuncia que es
desvien produccions a altres
plantes europees, mentre que
no s’ha adjudicat cap nou
model a la factoria de Sant
Cugat del Vallès.
Per aquesta raó, CCOO
exigeix a Sharp un pla industrial de futur en el qual es concreti l’adjudicació de noves
càrregues de treball i nous
productes que assegurin el
volum de treball i el manteniment de la plantilla actual.

CCOO exigeix que s’ampliï el període de consultes de l’ERO de Roca
La Federació d’Indústria de
CCOO demana la mediació
de l’Administració per ampliar
el període de consultes dels
expedients d’extinció i de suspensió temporal presentats
per Roca, per intentar trobar
una solució negociada que
sigui al menys traumàtica
possible per als treballadors i
treballadores.
Les negociacions estan
ara mateix en un punt mort, ja
que l’empresa manté els 713
acomiadaments i 234 suspensions de contractes per a les

plantes que té a Gavà, Alcalá
de Henares, Alcalá de Guadaira i les oficines centrals de
Barcelona, sense aportar propostes en la mesa de negociació. CCOO espera que
l’empresa canviï d’actitud en
la propera reunió.
En els últims dies, CCOO
ha iniciat diversos contactes
amb l’Administració, tant en
l’àmbit estatal com en els
àmbits autonòmic i local, per
demanar el suport institucional per instar Roca a presentar un pla industrial de futur

que garanteixi la viabilitat i el
manteniment de l’ocupació de
les tres plantes que té a
l’Estat. Mentrestant les planti-

lles dels tres centres de treball mantenen les mobilitzacions en defensa dels seus
llocs de treball.

