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La FI.CCOO.CAT participa activament
en les manifestacions del 1r de Maig
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha participat activament en les manifestacions convocades al conjunt del territori amb motiu del
1r de Maig per commemorar
el Dia internacional dels treballadors i treballadores.
Sota el lema Per l’ocupació de qualitat i la protecció
social, milers de persones van
sortir al carrer a Barcelona,
Tarragona, Girona, Lleida i
Tortosa per reclamar els seus
drets en una jornada festiva i

alhora reivindicativa, especialment en l'actual context de crisi econòmica. A Girona, els
metal·lúrgics van aprofitar la
jornada de l’1 de Maig per reivindicar un conveni del metall
digne, ja que la negociació es
troba bloquejada per l’actitud
intransigent de la patronal.
La Federació d'Indústria
valora molt positivament i fa
un reconeixement a l'àmplia
participació dels seus afiliats i
afiliades en aquestes mobilitzacions.

Bona rebuda de la revisió de les taules
salarials del metall de Barcelona per al 2010
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha iniciat
una ronda d’assemblees a les
comarques barcelonines per
informar els delegats i delegades de la signatura de les taules i els annexos salarials per
al 2010 del Conveni del metall
de la província de Barcelona.
L'acord assolit ha rebut
molt bona acollida entre els
treballadors i treballadores
dels sectors metal·lúrgics, ja
que dóna solució als increments salarials del conveni

per als tres anys de vigència
que queden i garanteix el seu
poder adquisitiu, mitjançant la
clàusula de revisió salarial.
A les comarques del Vallès Oriental, el Maresme, el
Baix Llobregat, l’Alt Penedès i
el Garraf ja s’han fet les assemblees i per a la setmana
que ve queden pendents les
següents:
Barcelonès (10 de maig)
Vallès Occidental (11 de maig)
Anoia (12 de maig)
Osona (12 de maig)

EL 1r DE MAIG EN IMATGES
El secretari
general de la
Federació
d’Indústria,
Javier
Pacheco, va
encapçalar la
manifestació a
Barcelona,
junt amb
altres representants de
CCOO
El sector del metall reivindica
a Girona un conveni digne, davant
el bloqueig de la negociació provocat per l’actitud de la patronal

Afiliats i treballadors de Seat van protestar contra la sanció a 4
delegats de CCOO per defensar els drets dels seus companys

PROGRAMA DE CCOO

Mines i medi ambient

9 de maig de 2010, a les 11 h, al Canal 33

La manifestació de
Lleida va
transcórrer
en un
ambient
festiu, igual
que a
Tarragona i
a Tortosa
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CCOO de Catalunya dedica aquest capítol del programa
sindical de CCOO a TVC al repte de fer compatible l’activitat de la mineria extractiva de potassa del Bages, que
és el principal motor econòmic de la comarca, ja que
genera més de 4.000 llocs de treball directes i indirectes
a la zona, i el respecte al medi ambient.
El pots veure aquest diumenge, 9 de maig, per la TDT al
Canal 33, a les 11 hores, i a partir de dilluns al canal
Visió sindical de CCOO.
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La FI.CCOO.CAT prepara mobilitzacions si no es desbloqueja la negociació del conveni
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya plantejarà mobilitzacions en el sector
del metall de la província de
Girona, si en la propera reunió, prevista per al 17 de maig,
no s’aconsegueix desbloquejar la negociació.
Durant la darrera setmana
ja s’ha iniciat una ronda d’assemblees informatives a les

empreses per explicar la situació al conjunt de treballadors i
treballadores del sector, i per
pressionar els empresaris a
instar la patronal gironina a
canviar d’actitud per desencallar la negociació.
La darrera reunió entre
sindicats i patronal, celebrada
el 3 de maig, no va aportar res
de nou. La patronal manté els

seus plantejaments en matèria salarial, condicionant els increments salarials a la millora
de la productivitat i la competitivitat, sense cap més tipus de
contrapartida per als treballadors i treballadores.
Davant d’aquest escenari,
la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya ha manifestat de nou a la patronal que

doni una resposta concreta a
les reivindicacions de la plataforma sindical i que retiri els
condicionants de sobre la taula, per poder avançar.
Podeu consultar tots els
comunicats de la negociació a
la pàgina web de la federació
(www.industria.ccoo.cat), a
l’apartat de negociació col·lectiva.

Els treballadors i treballadores del sector del metall es mobilitzen en defensa dels seus drets
Aquesta última setmana els treballadors i treballadores de
diverses empreses del sector del metall han iniciat mobilitzacions en defensa dels seus drets i per exigir a les direccions
respectives el pagament de les nòmines pendents i l’elaboració
de plans de futur que garanteixin el manteniment de l’ocupació
i la viabilitat de les plantes.
SAMO (INDO)
Protesta contra el tancament
La plantilla de Samo, que fabrica muntures d’ulleres per al
grup Indo, ha iniciat una calendari de mobilitzacions contra el
tancament de la planta de
Tortosa.
Treballadors i sindicats demanen alternatives industrials
per evitar la pèrdua d’ocupació
i de teixit industrial, en una comarca que ja ha estat molt castigada per la crisi.
ALUFLEX
Vaga indefinida de la plantilla
Els treballadors d’Aluflex (Cubelles) han iniciat una vaga
indefinida després que l'empre-

sa hagi incomplert el primer termini de pagament de les mensualitats pendents, al qual es
va comprometre amb els representants de la plantilla a mitjan
mes d'abril.
La plantilla mantindrà la
mobilització mentre l’empresa
no els pagui les nòmines pendents, ja que els deu sis mensualitats.
COPERFIL GROUP
Contra els acomiadaments i
pel pagament de les nòmines
La plantilla de Coperfil Group
ha convocat una concentració a
les portes de la fàbrica, ubicada
a Vallgorguina. Amb aquesta
acció volen exigir a la direcció

de l’empresa que els pagui les
tres nòmines que tenen pendents de cobrar.
Els treballadors també protesten contra l’ERO per a l’extinció de 100 contractes de treball que planteja l’empresa.
Les plantilles de les empreses satèl·lit del grup també
estan convocades a concentrar-se.
ODECO ELECTRÓNICA
Discriminació en l’aplicació de
l’expedient
Treballadors i delegats s’han
concentrat aquesta setmana
per denunciar la discriminació
de determinats col·lectius en
l’aplicació de l’ERO de suspensió temporal de contractes presentat per Odeco.
L’expedient afecta 48 treballadors, dels 173 que l'empresa
té en plantilla, entre els quals hi
ha 4 delegats de CCOO (el pre-

sident, el secretari i dos membres més del comitè d'empresa), treballadores que tenen
reducció de jornada, persones
que estan de baixa per incapacitat temporal, treballadors més
grans de 60 anys i un treballador immigrant.
GE POWER CONTROLS
A l’espera d’una resposta de la
multinacional
La plantilla de General Electric
Power Controls (Sant Vicenç
de Castellet) ha ajornat les jornades de vaga previstes a l’espera que la multinacional respongui a les seves reivindicacions.
Els treballadors demanen la
readmissió dels companys acomiadats i la concreció d’un pla
industrial de futur que garanteixi la viabilitat de la planta.
Més informació:
www.industria.ccoo.cat

El Consell de la FI.CCOO.CAT aprova els
objectius prioritaris per als propers mesos
El Consell de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya ha aprovat els objectius
que centraran l’acció sindical
de l’organització durant els
propers mesos.
El nou període d’eleccions
sindicals, que comença
aquest setembre, és un dels
temes prioritaris per a CCOO.
Per això s’ha acordat reforçar
els equips d’extensió sindical
a les empreses per fer front al

nou període de concentració i
obtenir els millors resultats.
El reforç de la negociació
col·lectiva, tant en l’àmbit sectorial com d’empresa, és un altre dels aspectes que la federació primarà en els pròxims
mesos, a més d’impulsar una
campanya d’afiliació i un pla
de defensa de la indústria que
incideixi epecialment en les
polítiques industrials de present i de futur.

Consulta els
CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA
que t’ofereix la Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya a
www.industria.ccoo.cat

