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La Federació d’Indústria de CCOO aprova els criteris
per a la negociació col·lectiva de 2010
En la reunió d’aquest mes de febrer, el Consell de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha aprovat per unanimitat els criteris per a la negociació col·lectiva de 2010, que estan
en consonància amb els criteris federals i confederals i que s’han elaborat amb la col·laboració
de les diferents àrees implicades en l’acció sindical a les empreses.

La defensa del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, mitjançant les clàusules de revisió salarial, torna a
ser un dels principals objectius de la negociació col·lectiva d’aquest any, amb una clara voluntat d’evitar que es
torni a repetir la mateixa situació de bloqueig patronal de la
negociació dels increments
salarials que es va produir
l’any passat.
Per tenir més força en la
negociació d’aquesta i altres
matèries, la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya es planteja com a estratègia implicar el conjunt de
l’afiliació i dels treballadors, no
només amb mobilitzacions,
sinó també amb la seva inter-

El Consell també va aprovar l’informe de gestió i els pressupostos de 2010

venció en l’elaboració de plataformes serioses i promovent
la seva coresponsabilitat en la
negociació col·lectiva.
La creació de meses per la
igualtat a totes les empreses,
independentment del nombre
de treballadors, per desterrar
les desigualtats existents, l’es-

tabliment de mesures per fomentar la conciliació, la prevenció de riscos i la participació en l’organització del treball
són uns altres dels temes que
centren els criteris per a la negociació d’aquest any, que es
van aprovar en la reunió del
Consell de la FI.CCOO.CAT.

CCOO rebutja la proposta del Govern per endarrerir l’edat
de jubilació als 67 anys
CCOO denuncia que la proposta anunciada pel Govern
per endarrerir l’edat de jubilació als 67 anys és una greu
agressió als drets dels treballadors i treballadores. Aquesta
decisió, adoptada de manera
unilateral al marge dels acords
del Pacte de Toledo, a més
d’incomplir els espais de decisió sobre el sistema de la Seguretat Social, és totalment innecessària i regressiva.
CCOO recorda que el sistema de la Seguretat Social
espanyol és totalment solvent.
El 2009 ha generat un superàvit de 8.000 milions d’euros, en
un context econòmic que ha
destruït més d’un milió de llocs
de treball i per al 2010, té pre-

vist generar un superàvit per
sobre dels 2.000 milions d’euros, en una economia que no
té previsions de creixement.
Per CCOO aquesta mesura és totalment contradictòria
amb els problemes reals del
país, que, d’una banda, necessita polítiques de reactivació
de l’ocupació jove davant l’alta
exclusió d’aquest col·lectiu en
el mercat de treball; per tant,
no es pot impedir la seva entrada al mercat ampliant l’edat
de sortida laboral en dos anys
més. D’altra banda, no es pot
plantejar que els treballadors
més grans de 50 anys que han
perdut el lloc de treball a conseqüència de la crisi, i que tenen dificultats per reincorporar-

se al mercat laboral, hagin d’afrontar dos anys més d’atur i, a
més, vegin disminuïdes les seves pensions per manca de cotització efectiva.
CCOO denuncia que no es
pot derivar el debat de la viabilitat de les pensions als interessos financers de bancs i asseguradores, que volen reduir el
cost de la Seguretat Social per
fomentar un sistema complementari de caràcter privat.
CCOO emplaça el Govern
a retirar aquesta proposta, i als
treballadors i treballadores a
obrir un espai de mobilització
contundent per evitar que les
solucions de la crisi no es facin
a costa dels drets de les persones treballadores.

La FI.CCOO.CAT
emplaça la patronal a
revisar les taules
salarials dels convenis
de Barcelona i Tarragona
Durant les darreres setmanes
la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha mantingut diverses reunions amb
les patronals del metall de
Barcelona i de Tarragona per
acordar la revisió de les taules salarials per al 2010, amb
l’aplicació dels acords que
recullen els respectius convenis sectorials.
Les patronals posen en
qüestió l’IPC previst (que els
dos convenis estipulen com a
referència salarial) per l’absència de la seva publicació
oficial en els pressupostos
generals de l’Estat per part
del Govern central.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya ha
traslladat a les patronals els
criteris que s’han debatut en
el si de CCOO, segons els
quals la previsió dels IPC ha
de seguir mantenint les referències que s’han utilitzat en
els últims anys.
Alhora, insta les patronals
a no bloquejar l’aplicació dels
convenis provincials per la
conflictivitat que una decisió
com aquesta suposaria per a
les empreses dels nostres
sectors d’activitat.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya espera que la situació es resolgui durant la segona setmana
de febrer. En cas que les patronals decideixin mantenir el
bloqueig a la revisió de les
taules salarials dels convenis
del metall de Barcelona i de
Tarragona, CCOO convocarà
els delegats i delegades de
les dues províncies a una
assemblea per informar-los i
per definir una estratègia sindical d’actuació per trobar
una sortida al bloqueig.
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La FI.CCOO.CAT i FITEQA-CCOO amplien la seva coordinació i
col·laboració en el sector de components d’automoció
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya i la Federació de les Indústries Tèxtils,
Químiques i Afins de CCOO
de Catalunya tenen la intenció
de continuar col·laborant i reforçar la coordinació en el sector de les empreses de components d’automoció. Així ho
van explicar els secretaris generals de les dues organitzacions en l’assemblea de delegats i delegades d’empreses
proveïdores de Nissan i Seat
que van organitzar conjuntament el dia 26 de gener.
Amb aquest objectiu preveuen convocar noves jornades i activitats conjuntes per
analitzar l’evolució i els canvis
que s’estan donant, prepararse per afrontar aquests canvis
i donar una resposta unitària a
les situacions que provoquen
les decisions de les empreses
constructores de l’automòbil
en les seves proveïdores.
Per la seva banda, la Federació d’Indústria ja està tre-

ballant des de diferents àmbits
per defensar el teixit industrial
i els drets dels treballadors i
treballadores del sector, entre
d’altres, amb la seva participació en l'Observatori de la indústria del metall de Catalunya.
Previsions de producció i
calendaris per al 2010
Al voltant d’una setantena de
delegats i delegades de diferents empreses de components proveïdores de Seat i de
Nissan van participar en l’assemblea conjunta.
Els secretaris generals de
les seccions sindicals de
CCOO de Nissan, Raúl López,
i de Seat, David Matellán, van
exposar les previsions de producció i els calendaris laborals
de 2010 de les dues constructores (que es poden consultar
a www.industria.ccoo.cat).
Respecte a les dades de producció, van incidir en el fet

La FI.CCOO.CAT reforça l’aposta per
l’estabilitat en l’ocupació en el sector elèctric

La FI.CCOO.CAT exigeix a
Endesa i a les seves empreses contractistes el compliment de la clàusula de subrogació que preveu el conveni
provincial, com a garantia de
l’estabilitat en l’ocupació en el
sector. Així ho va manifestar
en una reunió amb els delegats de CCOO de les empreses contractistes d’Endesa.
Aquest posicionament respon al conflicte que ha generat
l’adjudicació de les activitats
de manteniment de sistemes i
equips de la xarxa d’Endesa,

que fins ara mantenia Spark
Ibérica, a l’empresa Ericson
Network Services. La nova
contracta no preveu la subrogació dels treballadors de l’antiga adjudicatària, incomplint la
citada clàusula de subrogació.
Donat que aquesta situació no sembla un fet aïllat, ja
que Endesa està preparant un
nou model organitzatiu que
podria suposar la reestructuració de les empreses contractistes, CCOO vetllarà per garantir els drets treballadors
d’aquestes empreses.

Una setantena de delegats i delegades van participar en l’assemblea convocada conjuntament per les dues federacions

que es tracta d'unes previsions inicials que poden ajustar-se mes a mes depenent de
les vendes, de l'evolució del
mercat i del manteniment de
les ajudes econòmiques per a
la compra de vehicles.
També van resoldre els
dubtes que els assistens van
plantejar respecte d’aquestes
matèries i van explicar la situació industrial i els conflictes
que s’han viscut a les respectives empreses en el decurs de
l’últim mes.

La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya valora
molt positivament el resultat
de l’assemblea, ja que totes
aquestes dades que es van
donar són un element molt útil
per als delegats i delegades
de les empreses proveïdores
a l'hora d'afrontar la negociació dels seus calendaris laborals, de mesures de flexibilitat
i, fins i tot, de possibles expedients de suspensió temporal
que puguin presentar-se durant l'any.

CCOO exercirà la màxima pressió per evitar
els acomiadaments a Roca en els termes de la
resolució aprovada pel Ministeri de Treball
La Federació d’Indústria de
CCOO farà tot el que estigui al
seu abast i obrirà totes les vies
necessàries, des de les instàncies administratives i polítiques i
des de la pressió social i laboral,
per evitar els efectes negatius
per a l’ocupació de Roca que representa la resolució de l’expedient aprovada pel Ministeri de
Treball, ja que suposa l’acomiadament de més de 600 treballadors dels centres de Gavà, Alcalá de Henares i Alcalá de
Guadaira.
Així ho recull la resolució
que van acordar a finals del mes
passat els secretaris generals
de les federacions d’Indústria de
CCOO de Catalunya, Madrid i
Andalusia, i els representants
de la secció sindical intercentres
de CCOO de Roca i els de les

seccions sindicals dels tres centres de treball. El document expressa el rebuig absolut a la resolució emesa per la Direcció
General de Treball, sobretot en
l’apartat en que reconeix els arguments esgrimits per l’empresa
per justificar l’expedient. CCOO
lamenta que el Ministeri de Treball hagi ignorat i passat per alt
les seves objeccions a l’expedient i que no entengui que la
deslocalització no estigui prou
provada.
Per al futur més immediat,
CCOO exigirà a la Direcció General de Treball que obligui la direcció de Roca a definir i desenvolupar el pla industrial al qual
s’havia compromès, que haurà
d’anar acompanyat d’un pla d’inversions que en garanteixi el
compliment.

