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Els treballadors i treballadores de les empreses constructores
d’automoció es mobilitzen en defensa dels llocs de treball
En el decurs dels darrers dies les empreses constructores de l’automòbil de
Catalunya, Seat i Nissan, han incomplert els acords en materia d’ocupació que van
assumir l’any passat amb decisions de caire diferent, però amb el mateix resultat, la
pèrdua d’ocupació. Davant d’aquesta situació, la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha denunciat l’actitud de les dues empreses automobilístiques i exigeix la
implicació del Govern de la Generalitat com a garantia del compliment dels acords.

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha donat suport a les mobilitzacions que han convocat en els darrers
dies els treballadors i treballadores de
Seat i de Nissan per reivindicar els seus
llocs de treball, davant les decisions plantejades a les dues empreses, que incomplien els acords en matèria d’ocupació
que van assumir les dues companyies
l’any passat.
A més, la situació a Seat es va veure
agreujada per l’actitud de la direcció, que
CCOO va denunciar ja que no només suposava una ruptura de les relacions laborals mantingudes fins al moment, sinó
també una agressió als drets laborals
dels treballadors i treballadores.
Davant d’aquest escenari, CCOO va
exigir a les direccions de Seat i Nissan la
retirada d’aquestes decisions i va instar el
Govern de la Generalitat a implicar-se per
tal de reconduir la situació i garantir que
les dues empreses actuïn responsablement i compleixin els acords assumits.
Vaga a Nissan davant les jornades addicionals
Després de reestructurar l'empresa amb
la reducció de 1.500 llocs de treball i amb
el compromís de reingrés de més de 500
dels treballadors afectats, Nissan ha deci-

dit afrontar l'increment de producció mitjançant l'aplicació de dies de jornada addicional en dissabte, en comptes de posar en marxa la reincorporació de
treballadors i treballadores, tal com estableixen els compromisos dels diferents
ERO aplicats el 2009.
La plantilla de Nissan ha decidit convocar vaga i no treballar aquestes jornades addicionals previstes per al 23 i el 30
de gener, després que en la reunió de
mediació que van mantenir la representació sindical amb la direcció de l’empresa
no s’acostessin posicions per arribar a un
acord entre les parts.
Un acord a Gearbox permet desconvocar la vaga de caps de setmana
Una situació similar es va donar a la filial
de Seat Gearbox, on la direcció havia impedit la transformació de contractació
temporal en indefinida amb l'aplicació de
dies de producció addicional els caps de
setmana.
Davant d’aquesta decisió, que deixava gent al carrer, la plantilla havia convocat una vaga els caps de setmana a partir
del dia 23 de gener i fins al mes de març.
Finalment, es va arribar a un acord amb
la direcció que ha permès desconvocar la
vaga prevista.

S’arriba a un principi d’acord
a Seat que permet retirar els
acomiadaments
Els treballadors i treballadores de Seat
afectats pels acomiadaments han ratificat avui el principi d’acord al qual van
arribar divendres a la nit sindicats i direcció de Seat, gràcies a la pressió de
la mobilització de la plantilla i a l’esforç
negociador del comitè d’empresa.
L’acord estableix el manteniment de
les prejubilacions acordades i el reingrés immediat de tots els treballadors
vinculats al conveni de Seat que van rebre la carta d’acomiadament i no van
acceptar la indemnització de 60 dies per
any, sense màxim de mensualitats.
També es dóna l’opció per acollir-se al
reingrés als afectats que ja havien acceptat la baixa voluntària a canvi de la
indemnització, prèvia comunicació a
Seat abans de l’1 de febrer de 2010.
La Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya valora positivament l’acord assolit, ja que permet retirar els
acomiadaments i obrir un procés de negociació entre les parts, una mesura
que aquest sindicat havia reivindicat
des del primer moment. A més, aquest
acord suposa un toc d’alerta per a l’empresa en el futur, ja que ni la plantilla ni
els sindicats acceptaran que es torni a
donar una nova agressió a la negociació col·lectiva i als drets dels treballadors i treballadores de Seat.

La Federació d’Indústria convoca una assemblea del sector de components d’automoció
La FI.CCOO.CAT i FITEQA-CCOO convoquen conjuntament una assemblea de
delegats i delegades de les empreses de
components d’automoció que són proveïdores de Nissan i de Seat que tindrà
lloc el dia 26 de gener.
Un dels punts destacats de l’ordre
del dia serà presentar els calendaris i les
previsions de producció per al 2010 de
les dues empreses constructores de

l’automòbil de Catalunya. Aquestes dades són un element molt útil per als delegats de les empreses proveïdores a l’hora d’afrontar la negociació dels
calendaris laborals, de mesures de flexibilitat i, fins i tot, de possibles expedients
de suspensió temporal que puguin presentar-se en el decurs de l’any.
Un representant de CCOO de Seat i
un de CCOO de Nissan aclariran els

dubtes dels assistents que vagin sorgint
durant la reunió.
Els secretaris generals de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, i de FITEQA-CCOO, Vicente Pardina, faran la cloenda de l’assemblea, en la qual es presentaran els
plantejaments de les dues federacions
davant la situació industrial i econòmica
que s’està donant en el sector.
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CCOO TREBALLA EN DEFENSA DEL TEIXIT INDUSTRIAL I L’OCUPACIÓ
CCOO rebutja el tancament de Hayes
Lemmerz a Sant Joan Despí

La plantilla de Hayes Lemmerz s’ha concentrat davant els Serveis Territorials de
Treball per manifestar el seu rebuig al
tancament de la factoria de Sant Joan
Despí anunciat per la multinacional.
CCOO denuncia que el tancament
no respon a causes econòmiques, sinó
que es tracta d’una decisió política per
deslocalitzar la producció a una altra
planta del grup. Per aquesta raó, exigeix
a la multinacional que reconsideri la decisió, ja que la planta de Sant Joan Despí és una de les més productives del
grup.
**********************************************
CCOO s’oposa als acomiadaments
anunciats a Denso Barcelona
La Secció Sindical de CCOO de Denso
Barcelona i el Sindicat d’Indústria de
CCOO del Bages-Berguedà rebutgen el
plantejament de l’empresa de retallar 90
llocs de treball, ja que entenen que no
existeixen causes objectives que justifiquin la negociació d’aquesta proposta
d’acomiadaments.
CCOO recorda que Denso Barcelona (Sant Fruitós del Bages) és una empresa que ha obtingut grans beneficis en
els últims anys i que disposa de recursos suficients per adequar la seva estructura organitzativa i mantenir l’ocupació actual.

CCOO valora positivament el principi
d’acord sobre l’ERO d’Iberpotash
La FI.CCOO.CAT valora positivament el
principi d’acord assolit el 22 de gener
entre els sindicats i la direcció d’Iberpotash, ja que millora les condicions d'aplicació de l'ERO temporal que preveia la
resolució dictada pel Departament de
Treball. La consecució de l’acord ha estat fruit de la pressió exercida pels treballadors i els seus representants sindicals.
El principi d'acord proposa una afectació de 120 dies de suspensió fins al 31
de juliol, amb la possibilitat de prorrogarlo fins a 180 dies a partir d'aquesta data,
en funció de l'estoc existent. També inclou un pla social que estableix que
l'empresa complementarà la prestació
per atur als afectats fins al 75% del salari, amb un màxim de 2.400 euros, i el
75% de les pagues extraordinàries.
A més, preveu prejubilacions i dóna
solució a un conflicte de retribució de
l'any 2009, i estipula el manteniment de
l'ocupació actual mentre s'apliqui l'expedient.
**********************************************
CCOO apel·la al manteniment industrial i de l’ocupació al grup Valira
CCOO valora positivament que una part
dels directius actuals s’hagi quedat finalment amb el grup Valira, però recorda a
la direcció que encara queden pendents
de negociar alguns aspectes relacionats
amb el pla industrial proposat per l’empresa en la darrera reunió i amb el manteniment dels llocs de treball.
La propera reunió entre la representació sindical dels treballadors i treballadores de les quatre empreses del grup i
la direcció de Valira serà el dia 9 de febrer.

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya se
solidaritza amb les víctimes
del terratrèmol d’Haití

La Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya ha mostrat la seva solidaritat amb
els milers de persones mortes, desaparegudes i ferides a Haití i ha col·laborat en
l'enviament d'ajudes per a les víctimes del
terratrèmol amb una aportació a través
d'un compte obert per la Confederación
Sindical de CCOO, a través de la Fundació Pau i Solidaritat, per recollir donacions
per a l'ajuda urgent que necessita el país.
La Federació d'Indústria agraeix la
col·laboració de tota l’organització en
aquesta iniciativa i recorda a les seccions
sindicals que desitgin coordinar propostes
d'ajuda a Haití que poden canalitzar les
seves aportacions a través del compte
obert per la Fundación Paz y Solidaridad
Serafín Aliaga: 2038-1001-38-6001114785.
Les persones que desitgin fer aportacions a títol personal poden fer-ho en
aquest mateix número de compte.
La Fundació Pau i Solidaritat de
CCOO de Catalunya també ha impulsat
una campanya d'emergència per pal·liar
els efectes del terratrèmol que va devastar
el país i ha obert el número de compte
2100-3000-19-2201662319 per recollir
aportacions i donacions a aquest efecte.
Podeu consultar més informació a:
www.industria.ccoo.cat
www.industria.ccoo.es
www.ccoo.cat

La FI.CCOO.CAT demana un pla industrial de xoc per a la comarca d’Osona
La contínua pèrdua de teixit industrial a la
comarca d'Osona, a causa del tancament
d'empreses i de nombrosos ERO, amb la
consegüent pèrdua d'ocupació, dibuixen
una situació preocupant en aquesta zona,
que corre el risc de desindustrialització.
Davant d'aquest escenari, la Federació
d'Indústria de CCOO de Catalunya demana al Govern de la Generalitat un pla de
xoc industrial que permeti reforçar el teixit
industrial de la comarca i frenar la tendència actual, amb mesures per reactivar el fi-

nançament de les empreses, potenciar la
formació dels treballadors i que estableixi
mecanismes de reinversió dels beneficis al
mateix territori. Així ho va explicar el secretari general de la FI.CCOO.CAT, Javier Pacheco, en una assemblea de delegats i delegades del sector del metall de la comarca
d’Osona celebrada a mitjan d’aquest mes.
En l’assemblea també es va fer un repàs de l’estat de la negociació col·lectiva i
es van posar sobre la taula les possibles
dificultats que ens podem trobar enguany.

Més de 50 delegats i delegades de la comarca
van participar en l’assemblea

