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Els delegats del sector del metall de Barcelona exigeixen a la patronal
UPM que apliqui els increments salarials acordats en el conveni
Amb la mobilització del dia 2 de març, els delegats i delegades del sector del metall
de la província de Barcelona han donat un avís a la Unió Patronal Metal·lúrgica davant
el bloqueig que aquesta està exercint a la revisió de les taules i annexos salarials del
Conveni provincial del metall de Barcelona per al 2010.

La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya valora molt positivament l’ampli seguiment de la mobilització convocada el dia 2 de març, conjuntament amb la
MCA-UGT, davant el bloqueig que està
exercint la Unió Patronal Metal·lúrgica
(UPM) a l’aplicació dels increments salarials acordats en el Conveni provincial del
metall de Barcelona.
Al voltant de 1.500 delegats i delegades d’empreses del sector del metall de
tota la província van traslladar-se a la capital catalana per sumar-se a aquesta
manifestació i es van concentrar davant
la seu de la patronal metal·lúrgica per exigir a la UPM la signatura de les taules salarials per al 2010, aplicant els increments
pactats en el conveni.
Aquesta mobilització ha estat un pri-

mer toc d’alerta per advertir la patronal
que els metal·lúrgics i metal·lúrgiques no
estan disposats a acceptar una interpretació a la baixa ni una renegociació dels
acords que ja estan pactats. Així ho recollia també el manifest conjunt que es va
llegir al final de la concentració, en el qual
es denunciava l’actitud irresponsable de
la patronal per obrir un conflicte salarial
en una situació industrial com l’actual,
complicada tant per a les empreses com
per als treballadors i treballadores.
En el manifest, CCOO i UGT rebutgen
els plantejaments de la patronal, especialment en un moment en què la principal preocupació de les organitzacions sindicals del metall hauria de ser la definició
de propostes conjuntes per adoptar mesures urgents que reforcin la indústria a

Catalunya, frenin la pèrdua d’ocupació i la
destrucció d’empreses del sector.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya espera que la UPM prengui
nota d’aquest avís i no descarta convocar
noves mobilitzacions si la patronal no
desbloqueja la negociació salarial.

LA MOBILITZACIÓ EN IMATGES

Amb aquesta primera
mobilització, els
delegats i delegades
del sector pretenien
exigir a la patronal
del metall barcelonina
el compliment del
conveni col·lectiu,
l’aplicació dels increments salarials que
els corresponen i
reivindicar un pacte
per la indústria
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La FI.CCOO.CAT i la MCA-UGT van congregar al voltant de 1.500 delegats i delegades, que es van manifestar des del final de la Rambla fins a la seu de la UPM
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CCOO valora positivament la resolució de Treball, que
deixa sense efecte l'ERO temporal de Mavilor Motors
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora
positivament la resolució de la
Direcció General de Relacions
Laborals de la Generalitat,
que deixa sense efecte l'autorització de l'ERO de suspensió temporal de contractes de
l'empresa Mavilor Motors
(Santa Perpètua de Mogoda),
ja que coincideix amb el que
demanava CCOO.
Amb aquesta resolució,
Treball respon al recurs d'al-

çada presentat pel comitè
d'empresa de Mavilor Motors,
després que al mes de novembre l'Administració autoritzés l'ERO presentat per la direcció de l'empresa per a la
suspensió temporal de tota la
plantilla, amb una afectació
del 35% de la jornada anual.
CCOO rebutjava aquest
expedient perquè considerava
que no estava justificat; a més
recorda que uns quants mesos abans l'empresa ja havia

aplicat un altre expedient per
a l'extinció del contracte del
30% de la plantilla.
Per la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya,
aquesta resolució evidencia
que hi ha empreses que intenten aprofitar la conjuntura actual per presentar expedients
de manera injustificada, fora
dels supòsits que estableix la
legislació vigent, i representa
un toc d'alerta per a aquestes
empreses

La mobilització de la plantilla facilita un acord a
Ficocables per cobrar les nòmines pendents
Les mobilitzacions i accions
de protesta que han protagonitzat els treballadors i treballadores de Ficocables (Sant
Guim de Freixenet) han facilitat que finalment s’hagi arribat
a un acord amb la direcció de
l’empresa per cobrar les nòmines que tenien pendents.
La plantilla porta des del
mes de novembre de 2008
percebent les nòmines amb
gairebé quinze dies de retard,
malgrat que durant l’any 2009
va rebre una injecció de diners públics del Govern de la
Generalitat per valor de 50 milions d’euros. La situació es
va agreujar substancialment
el gener d’aquest any, quan
van percebre la nòmina de

desembre en dues parts: 450
euros el 15 de gener i la resta
el 2 de febrer.
Per aquesta raó, han organitzat diversos actes de
protesta, com el desplegament d'una pancarta davant
de la fàbrica o l'entrega d'una
carta de queixa al director ge-

neral de Ficosa, Josep M. Pujol i Artigas, signada per tot el
personal directe de la planta
de Sant Guim. L’última acció
ha estat la convocatòria d'una
jornada de vaga, que es va fer
el dia 23 de febrer, ja que encara no havien cobrat la nòmina de gener.

Èxit de participació en les manifestacions del 23 de
febrer contra la reforma del sistema de pensions
Milers de treballadors i treballadores de la indústria van
secundar les mobilitzacions
convocades a Catalunya, conjuntament per CCOO i UGT, el
passat 23 de febrer, per manifestar el rebuig a la proposta
del Govern de reformar el sistema de pensions i endarreir
l’edat de jubilació fins als 67
anys.

Un any molt intens

Els dies 5 i 6 de març la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya compleix el seu
1r aniversari. Fa just un any
celebràvem el IV Congrés de
la federació amb el qual la
nostra organització encetava
una nova etapa.
La Federació d'Indústria,
continuadora de la Federació
Minerometal·lúrgica, ha hagut d’afrontar en aquest primer any una situació social i
industrial molt difícil per als
treballadors i treballadores.
Ha hagut d’encarar la pitjor
crisi dels últims anys al nostre país, que s'ha endut per
davant milers de llocs de treball i ha generat una gran
conflictivitat en moltes empreses (ERO, tancaments,
reestructuracions, inaplicacions de convenis, etc).
La FI.CCOO.CAT ha participat en molts d'aquests
conflictes, a través dels sindicats comarcals, les seccions
sindicals i els delegats i delegades, amb propostes, amb
esperit negociador i sempre
que ha calgut amb fermesa,
per defensar els drets dels
afiliats i afiliades i dels treballadors i treballadores dels
nostres sectors en general.
Un any en què la Federació d’Indústria continuem
sent la primera força sindical
i l'organització amb més persones afiliades en els sectors
metal·lúrgic, de la mineria i
de l’energia elèctrica, i seguim plantant cara als que
volen aprofitar-se de la crisi
per retallar els nostres drets
com a treballadors.

