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El sector de metal·logràfiques es mobilitza
per reivindicar un conveni d’àmbit català

Una trentena de delegats de 12 empreses del sector han participat en l’assemblea, que ha tancat el
secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco

Davant la recent signatura del conveni
estatal de metal·logràfiques, la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya i la
MCA-UGT es reafirmen en l’aposta per
un conveni de metal·logràfiques d’àmbit
nacional, que reculli les especifitats pròpies del sector a Catalunya. De fet, en els
darrers mesos s’han fet diverses gestions
amb la Unió Patronal Metal·lúrgica i amb
les empreses de metal·logràfiques catalanes per intentar reconstituir la patronal del
sector, per tenir un interlocutor amb qui
poder iniciar al més aviat possible la negociació del conveni sectorial.
Així ho han explicat els responsables
de negociació col·lectiva de les dues organitzacions sindicals als delegats i delegades d’una dotzena d’empreses del sector en una assemblea conjunta realitzada
el 20 de maig. També han plantejat que hi
ha diverses empreses que han manifestat
la voluntat de tenir un conveni d’àmbit català, i que són suficients com per consti-

tuir una patronal representativa del sector
a Catalunya i negociar i acordar un conveni que afectaria al voltant de mil treballadors i treballadores.
Els delegats i delegades que han assistit a l’assemblea han acordat iniciar, a
partir de la setmana que ve, un pla de
mobilitzacions per reivindicar la constitució de la patronal metal·logràfica catalana
i desencallar així la situació generada per
l’absència d’un interlocutor amb qui negociar el conveni. Si no s’assoleix aquest
objectiu abans de mitjan mes de juny, no
descarten convocar una vaga del sector
en defensa del Conveni per a la indústria
metal·logràfica de Catalunya.
Respecte als empresaris que s’escuden en el fet que ja hi ha un conveni
d’àmbit estatal, CCOO recorda que en la
disposició addicional tercera d’aquest
conveni es reconeix expressament que
pot existir un conveni de metal·logràfiques d’àmbit de Catalunya.

La FI.CCOO.CAT edita una
guia de resolucions de la
comissió paritària de Barcelona
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha editat una guia per als delegats i delegades del sector del metall
de la província de Barcelona que recull
les resolucions més destacades de la
comissió paritària del conveni. Aquesta
guia pretén ser una eina útil per al dia a
dia de l’acció sindical a les empreses, ja
que dóna resposta als problemes derivats de la interpretació d’alguns articles
del conveni.
La FI.CCOO.CAT valora molt positivament l’interès que ha despertat
aquesta guia entre els delegats i delegades de la província en les assemblees comarcals realitzades les darreres
setmanes, en les quals també s’ha explicat l’acord per a la revisió de les taules salarials del Conveni del metall de
Barcelona per al 2010.

Ja pots consultar el vídeo amb la valoració de
la revisió de les taules salarials per al 2010 del
Conveni provincial del metall de Barcelona a
Industria TV. Trobaràs l’enllaç del vídeo al web:
www.industria.ccoo.cat

NEGOCIACIÓ DEL CONVENI PER A LA INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
S’acorda la creació d’una mesa de negociació reduïda sobre temes de competitivitat i productivitat
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya valora positivament que la patronal gironina hagi acceptat la creació
d’una mesa de negociació reduïda per
tractar de manera específica les propostes en matèria de competitivitat i productivitat, que són les que han mantingut
bloquejada la negociació del conveni durant les darreres reunions.

D’aquesta manera, la negociació del
Conveni del metall de Girona s’estructurarà a partir d’ara en dues meses: el plenari, on es continuarà debatent la plataforma sindical, i una de més reduïda per
tractar les qüestions sobre competitivitat
i productivitat, en la qual els sindicats podran situar les seves propostes al respecte.

Aquest nou escenari permetrà desbloquejar i agilitzar la negociació del
conveni, que es trobava encallada. En el
decurs dels propers dies es concretarà
la data de constitució formal de la mesa
de competitivitat i productivitat, i el dia 31
de maig tindrà lloc la propera reunió del
plenari de la comissió negociadora del
conveni.
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Bona acollida de la guia de contingències comunes i professionals
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya valora molt positivament l’interès que han despertat les jornades tècniques sobre contingències comunes i
professionals realitzades a les quatre capitals de província catalanes, que han
servit per presentar la guia sindical sobre la matèria elaborada per la federació.
Al voltant de 360 delegats i delegades dels sectors d’Indústria han participat en la primera fase de presentació
d’aquesta guia. A partir de la setmana
que ve comença una segona fase, en la
qual s’organitzaran noves jornades a les
comarques barcelonines. Per a més informació: www.industria.ccoo.cat.

tarragona 6.05.10

lleida 29.04.10

barcelona 15.04.10

CCOO s’oposa al tancament de Samo

CCOO rebutja el tancament
anunciat per Samo, que fabrica montures d’ulleres per a
Indo, i exigeix a l’empresa el
manteniment de l’ocupació i la
continuïtat industrial de la fàbrica de Tortosa. Per aquesta
raó demana que es facin les
inversions necessàries per tenir una planta competitiva.
CCOO ha donat suport a
les mobilitzacions de la planti-

girona 14.05.10

lla de Samo en contra del tancament i denuncia que la decisió d’Indo no respon a causes
objectives, sinó a una política
empresarial enfocada a l’externalització d’activitats.
La darrera mobilització va
congregar un centenar de persones que també van aprofitar
per reivindicar a l’Administració la reindustrialització de les
Terres de l’Ebre.

S’acorda un pla industrial que garanteix
l’estabilitat de les plantes d’Iveco
La Federació d’Indústria de
CCOO considera molt positiu
el pla industrial per al grup
Iveco a Espanya, signat el 13
de maig, ja que es tracta d’un
acord marc estatal que neix
amb la voluntat de garantir el
progrés i l'estabilitat econòmica i social dels centres de treball que té a Barcelona, Madrid i Valladolid.
Amb la signatura d'aquest
acord l'empresa assegura noves càrregues de treball i detalla un pla de futur per a cadascuna de les plantes, amb
l'objectiu de garantir-ne la viabilitat econòmica i productiva.
Concretament, en el pla industrial s'han definit nous pro-

ductes per a les plantes de
Madrid i de Valladolid, mentre
que es plasma el mateix compromís respecte a la factoria
de Barcelona, que haurà de
quedar definit abans de la finalització del primer trimestre
de 2011.
Segons es desprèn del
text, l’acord també dota el
Grup Iveco a Espanya d'una
eina per fer front a l'actual crisi
i limitar al màxim possible el
seu impacte social.
El desenvolupament de
l’acord donarà el toc d’inici a
la negociació col·lectiva de
cada centre de treball i servirà
de marc de referència per a
aquestes negociacions.

La FI.CCOO.CAT defensa els drets dels
treballadors de les contractes de Dow Chemical
Davant la intenció de Dow
Chemical de tancar la planta
de fibres que té a Tarragona i
recol·locar els treballadors, la
FI.CCOO.CAT exigeix el mateix tracte per als altres 25 treballadors de la planta, que
pertanyen a la contracta OM
Manutención. Per aquesta
raó, ha iniciat contactes amb
la direcció de Dow Chemical
per mantenir aquests llocs de
treball.

CCOO també està intentant recuperar el diàleg amb la
direcció de SPIE Ibérica de
Mantenimiento y Montaje, una
altra contracta de Dow Chemical, ja que la manca de voluntat per al diàleg social que ha
mantingut l’empresa ha provocat una degradació de les
condicions de treball per a la
plantilla de SPIE, que han esdevingut inassumibles per a
alguns col·lectius.

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

