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LA FI.CCOO.CAT AVANÇA EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2010

S’arriba a un acord per a la revisió de les taules salarials del Conveni
per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona
Aquest matí, la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, la
MCA-UGT i la patronal UPM han signat la revisió de les taules
salarials per al 2010 del Conveni col·lectiu per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, que beneficia
al voltant de 200.000 treballadors i treballadores.

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya, la MCAUGT i la patronal UPM han
arribat finalment a un acord
amb el qual es posa punt i final a la situació de bloqueig
en què es trobava la revisió de
les taules salarials per al 2010
del Conveni per a la indústria
siderometal·lúrgica de la província de Barcelona.
L'acord assolit abasta els
tres anys que queden de vigència del conveni (acordat
per al període 2007-2012) i
determina el percentatge d'increment salarial inicial que
substituirà la referència que es
feia en el conveni a l'IPC previst, que és el que ha motivat
les discrepàncies existents entre les parts, el bloqueig de la

revisió i el consegüent retard
en l'actualització dels salaris
dels metal·lúrgics i metal·lúrgiques de la província de Barcelona per al 2010.
Increment salarial 2010
Els increments salarials per a
aquest any se situen entre el
2,55% i el 4%, en funció del
grup professional. Aquest percentatge surt de la suma del
percentatge d'increment salarial inicial, que s'ha situat en
l'1%, més el 0,4% que marca
el conveni, més els increments addicionals acordats
per als diferents grups professionals per a cada any de vigència del conveni.
Per als dos anys restants

de vigència, la referència dels
increments salarials de partida
està definida en l'Acord per la
negociació col·lectiva i l'ocupació, que van signar CCOO,
UGT, CEOE i CEPYME el passat 9 de febrer.
Aquest acord fixa, per al
2011, un increment inicial
d'entre l'1% i el 2%, i per al
2012, estarà entre l'1,5% i el
2,5%, en funció de l'IPC real
dels anys anteriors. A aquests

increments caldrà sumar el
0,4% que marca el conveni
més els increments addicionals vinculats als grups professionals per a cada any de
vigència del conveni.
Aquests increments inicials seran revisats cada any
mitjançant la clàusula de revisió que estableix el conveni
col·lectiu, per garantir el poder
adquisitiu dels treballadors i
les treballadores.

Podreu consultar tota la informació sobre el procés de negociació en el
monogràfic l’Eina informa número 2 que sortirà la setmana que ve

NEGOCIACIÓ DEL CONVENI PER A LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
La FI.CCOO.CAT obre un procés d’assemblees a les empreses davant el bloqueig de la negociació
Els delegats i delegades del
sector del metall de la província de Girona donen suport a
la proposta de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya d’iniciar un procés d’assemblees informatives a totes
les empreses del sector de la
província davant la situació de
bloqueig en què es troba la
negociació del conveni pel posicionament intansigent de la
patronal.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, que començarà la setma-

na que ve, és pressionar els
empresaris perquè aquests
instin la patronal a desencallar
la negociació.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya exigeix a la patronal gironina que
s’assegui a negociar les propostes de la plataforma sindical, especialment els aspectes
següents:
 la modificació de la clàusula d’absorció i compensació.
vigència de tres anys, en línia amb l’acord confederal.

mesures per afavorir l’elaboració de plans d’igualtat, la
flexibilitat a les empreses i la

millora de les condicions socials dels treballadors i treballadores.
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La jornada sobre contingències comunes i professionals desperta un
gran interès entre els delegats i delegades dels sectors d’Indústria
La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya fa una valoració molt positiva de la jornada per l’interès que ha despertat i
per l’àmplia participació dels delegats i delegades que van asistir a la jornada, que van poder plantejar els seus dubtes en el
torn de preguntes.

Unes 250 persones van participar en la jornada “Perpectives de futur sobre contingències comunes i professionals”,
convocada per la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya, el passat 15 d’abril, per
tal d'analitzar la normativa vigent, les possibles modificacions que pot comportar la reforma laboral en aquesta
matèria (paper de les mútues,
gestió de les situacions d'IT,
etc.), les problemàtiques més
freqüents i les eines existents
per fer front a aquestes situacions.
Els ponents de la mesa
van ser el secretari d'estat de
la Seguretat Social, Octavio
Granado, el director general
d'Ordenació de la Seguretat
Social, Miguel Ángel Díaz, el
secretari de Salut Laboral i el

secretari general de la CONC,
José Manuel Cuenca i Joan
Carles Gallego, respectivament, i el secretari general de
la FI.CCOO.CAT, Javier Pacheco. El resum de les seves
intervencions es pot consultar
a www.industria.ccoo.cat.
La jornada també va servir
per presentar la II guia sindical
Problemes i solucions sobre
contingències comunes i contingències professionals, que
edita la Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya i que
vol ser una eina per als delegats i delegades per desenvolupar l'acció sindical a les empreses en defensa dels drets
dels treballadors, i per detectar
i evitar males pràctiques i vulneracions per part de les mútues i els empresaris en
aquests casos.

COMISSIONS A LES EMPRESES
CCOO d’ANAV fa un donatiu per a la campanya
d’ajuda a les víctimes del terratrèmol d’Haití

Tots els ponents van coincidir a destacar la importància i la utilitat de la guia
com a eina de treball

CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE CONTINGÈNCIES
Per donar a conèixer la II guia sindical Problemes i solucions sobre contingències comunes i contingències professionals i oferir l’assessorament
necessari en aquesta matèria, la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha convocat diverses jornades tècniques a les diferents comarques que es realitzaran a partir d’aquest mes d’abril i fins al mes de novembre. La primera va ser la del passat 15 d’abril a Barcelona i les properes
seran el dies:
29 d’abril: Lleida
6 de maig: Tarragona
14 de maig: Girona

Per a qualsevol dubte o aclariment, poseu-vos en contacte amb les secretaries de Salut Laboral, de Mútues i Formació Sindical i de Prestacions i
Previsió Social de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya.

Aluflex es compromet a pagar les nòmines
pendents, després de la primera jornada de vaga
Després de diverses reunions
amb la direcció de l’empresa i
de l’èxit de la primera jornada
de vaga, els treballadors d’Aluflex, de Cubelles, han desconvocat la vaga prevista pel 22 i
23 d’abril.
Amb aquesta acció volen
demostrar la seva bona voluntat davant el compromís de
l’empresa de pagar-los les nò-

MANIFES TA CIONS
1 DE MAIG 2 010
La secció sindical de CCOO
d'ANAV (Associació nuclear
Ascó - Vandellòs) ha fet donatiu
de prop de 5.500 euros, del
premi de la loteria de Nadal que
els va tocar, a la Fundació Pau i
Solidaritat de CCOO de Catalunya per a la campanya d'ajudes
pel terratrèmol d'Haití, que va
sacsejar la zona el 12 de gener.
Els afiliats i afiliades de CCOO

d'ANAV han decidit solidaritzarse amb les víctimes i destinar
els diners del premi a ajudar el
país a tornar a la normalitat.
Els delegats de CCOO van
entregar els diners a la directora de la Fundació Pau i Solidaritat el passat 15 d’abril, en el
decurs d’un acte que va comptar amb la presència del secretari general de la FI.CCOO.CAT.

26 de maig: Baix Llobregat
2 de juny: Vallès Occidental
17 de juny: Vallès Oriental

Barcelona
11.30 h. ronda St. Pere - pg.
de Gràcia
Lleida
12 h. pl. del Treball
Girona
12 h. pl. de la Independència
Tarragona
12 h. pl. Imperial Tàrraco
Tortosa
11.30 h. pl. del Carrilet

VINE, T’HI ESPEREM!

mines que tenen pendents de
cobrar. L’empresa ja els ha ingressat mitja mensualitat d’abril i abans que acabi el mes
els abonarà la meitat restant, i
també els pagarà tres de les
nòmines pendents abans de finals del mes de maig.
Si l’empresa no compleix
aquest compromís, la plantilla
iniciarà una vaga indefinida.

