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La FI.CCOO.CAT convoca mobilitzacions en el
sector del metall a la província de Barcelona
en defensa dels increments salarials
Davant el bloqueig que està exercint la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) en la revisió de les taules salarials del Conveni del metall de Barcelona per al 2010, la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya i la MCA-UGT de Catalunya convoquen mobilitzacions en defensa de la legitimitat dels acords esgrimits. La primera acció serà una
concentració davant la seu de la patronal, el dia 2 de març.

Aquesta setmana, la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya ha iniciat una
ronda d’assemblees a les comarques barcelonines per informar els delegats i delegades del sector del metall de la província
de Barcelona sobre l’estat de la revisió de
les taules salarials per al 2010.
Davant el bloqueig a la revisió dels increments salarials pactats en el Conveni
provincial del metall de Barcelona que
està exercint la Unió Patronal Metal·lúrgica, la FI.CCOO.CAT i la MCA-UGT han
convocat els delegats i delegades de la
província el proper 2 de març a concentrar-se davant la seu de la UPM (c. de Josep Anselm Clavé, 2) per exigir el compliment dels acords que recull el conveni.
Aquest serà el primer acte de mobilització
que preparen les dues organitzacions sindicals per defensar la legitimitat dels
acords assolits.

La FI.CCOO.CAT denuncia la falta de
responsabilitat de la patronal del metall
de Barcelona en el compliment de l’Acord
interconfederal per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, assolit per la CEOE i els
sindicats el dia 9 de febrer. Aquest acord
estableix la referència per als increments
salarials de 2010 en un 1%. La UPM,
igual que Confemetal, fa una interpretació
inadequada dels acords pactats, ja que
interpreta que aquest 1% és el màxim increment que s’ha de donar.
CCOO adverteix la patronal que no
acceptarà una interpretació a la baixa
dels acords signats. Per això fa una crida
a la màxima participació del conjunt de
delegats i delegades en la concentració
del 2 de març, per tenir més força per exigir a la UPM la signatura de les taules
complint amb els increments salarials
pactats en el conveni.
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Es constitueix la mesa negociadora del Conveni provincial del metall de Girona

El 18 de febrer s’ha constituït la mesa
negociadora del Conveni provincial del
metall de Girona, amb la qual s’inicia la
negociació de la plataforma del conveni
del sector a la província, que es renova

aquest any. La mesa està formada per 8
representants de CCOO, 7 d’UGT i 15
de la patronal gironina FEGMETALL.
CCOO i UGT han lliurat a la patronal
una plataforma reivindicativa conjunta,

amb la voluntat de tenir més força a l’hora d’exigir millores salarials i de les condicions laborals del conjunt de treballadors i treballadores del sector del metall
a la província de Girona i vetllar per la
defensa dels seus drets i interessos.
La garantia del poder adquisitiu dels
treballadors, mitjançant els increments
salarials, l’estabilitat en la contractació i
l’ocupació i les mesures per afavorir la
igualtat d’oportunitats i la conciliació de
la vida laboral i la personal són algunes
de les propostes més destacades de la
plataforma, que ha estat aprovada pels
delegats i delegades del metall de la província.
La propera reunió de la mesa negociadora del conveni serà el dia 11 de
març.
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Les taules salarials per al 2010 suposen una millora
per als metal·lúrgics de la província de Tarragona
El dia 11 de febrer es van signar les noves taules i annexos
salarials per al 2010 del Conveni provincial del metall de
Tarragona, amb increments a
partir d'un 2,88% i de fins a un
3,05%, en funció del grup professional, respecte l'any anterior, dels quals es beneficiaran
al voltant de 15.000 treballadors i treballadores del sector
que hi ha a la província.
Aquests increments són el
resultat de l’aplicació de la fór-

mula següent: l'1% de referència per als increments acordat
amb la patronal APEMTA, més
el 0,4% d'increment previst en
el conveni, més l'increment
addicional acordat per a cada
un dels grups professionals
per a cada any de vigència del
conveni.
La Federació d'Indústria
de CCOO de Catalunya explica que, malgrat que aquest
any no s'ha aplicat la clàusula
de revisió salarial, les millores

salarials acordades en el conveni permeten que s'hagi
aconseguit una millora del poder adquisitiu dels treballadors
i treballadores dels sectors
metal·lúrgics de la província
de Tarragona.
A més, aquest any també
s'ha assolit l'objectiu que cap
salari quedi per sota dels
1.000 euros.
Consulta les taules i annexos salarials
per al 2010 a: www.industria.ccoo.cat

La FI.CCOO.CAT rebutja l’ERO per acomiadar 85
treballadors presentat per la direcció de Denso
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya rebutja
frontalment l’expedient de regulació d’ocupació per a l’extinció de 85 contractes de treball a la factoria de Sant
Fruitós del Bages, que ha presentat la direcció de l’empresa
Denso Barcelona, adduint
causes organitzatives i de producció.
Per CCOO no existeixen
causes objectives que justifi-

quin aquest expedient i assegura que l’empresa disposa de
prou recursos per adequar la
seva estructura organitzativa i
mantenir l’ocupació actual, al
voltant de 670 treballadors i
treballadores.
CCOO recorda que Denso
Barcelona, que es dedica a la
fabricació de components
elèctrics per a l’automòbil, ha
obtingut grans beneficis en els
últims anys, per això insta la

direcció de la multinacional a
plantejar mesures alternatives
als acomiadaments.
El dilluns 22 de febrer hi
ha prevista una nova reunió
de negociació entre empresa i
sindicats. Després el comitè
d’empresa ha convocat una
assemblea per informar els
treballadors i treballadores de
la presentació de l’expedient i
plantejar quines mesures es
pendran a partir d’ara.

COMISSIONS A LES EMPRESES: EMMSA

La FI.CCOO.CAT entrega el pin dels 25 anys a quinze afiliats d’EMMSA

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha fet un
reconeixement a 15 afiliats de
l’empresa Española de Montajes y Mantenimientos S.A.
(EMMSA), que enguany fa 25
anys que estan afiliats a
CCOO.
L’acte es va celebrar el dia
8 de febrer, amb l’entrega del

pin de plata de CCOO a cada
un d’aquests 15 treballadors,
a càrrec del secretari general
de la FI.CCOO.CAT, Javier
Pacheco.
EMMSA és una empresa
de muntatge i manteniment
de més de 50 anys, amb més
d’un terç de la plantilla afiliada
a CCOO, especialment els

La Federació d’Indústria
comença a escalfar
motors per al període de
concentració d’eleccions

treballadors directes. La secció sindical de CCOO ha sabut mantenir la seva presència durant tots aquests anys i
és l’única força sindical amb
representació en el comitè
d’empresa. Per aquesta raó,
la FI.CCOO.CAT també vol fer
un reconeixement a la tasca
feta per la secció sindical.

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya està reforçant els equips d’extensió
sindical a les empreses per
començar a preparar i afrontar el període de concentració
d’eleccions, que s’inicia a partir del mes de setembre, amb
les màximes garanties.
Aquest període representa una oportunitat excel·lent
per fer arribar al conjunt dels
treballadors i treballadores
les propostes de CCOO per
encarar la situació econòmica
i laboral actual.
CCOO som la garantia
 Lluitem per ampliar els
drets dels treballadors i treballadores a les empreses.
 Per garantir la millora dels
salaris i les condicions socials.
 Ens oposem a l’abaratiment de l’acomiadament.
 Treballem per garantir la protecció social als qui s’han
quedat sense feina.
 Defensem la participació
activa dels nostres poders
públics per garantir el teixit
industrial del nostre país.
 Perquè entenem que a Catalunya sense indústria no
hi ha futur!
Per tot això, la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya fa una crida al conjunt
de treballadors i treballadores
a participar activament en les
eleccions sindicals a les empreses i a votar per les candidatures de CCOO.

