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La Federació d'Indústria de CCOO inicia un
procés d'assemblees comarcals per valorar
la situació industrial dels seus sectors

La Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya ha iniciat aquesta setmana un
procés d'assemblees comarcals de delegats i delegades per informar, debatre i
valorar sindicalment la situació industrial
dels sectors d'activitat que engloba la federació, partint de les dades industrials
del període 2008-2009, i per intentar establir unes perspectives, projeccions i treball sindical immediat i de futur per als
anys 2010, 2011 i 2012.
En el decurs d’aquestes assemblees
es presentarà un informe que ha elaborat
la secretaria de Política Industrial de la federació, que recull l'evolució de la situació
industrial dels sectors del metall, la mineria i l'energia elèctrica, i en el qual també
s'analitzen els principals indicadors econòmics.
Aquest document també inclou les
propostes de cap a on s'ha d'encaminar
el treball sindical en el futur en aquests
sectors d’activitat i planteja la necessitat

que el sindicat tingui un paper més actiu
en les actuacions i en les polítiques que
es duen a terme tant a les empreses com
en aquests sectors en general.
Calendari d'assemblees
Les assemblees comarcals que la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
ha convocat fins al moment són les següents:
 4 de juny: Lleida
 9 de juny: Barcelonès
 11 de juny: Tarragona
 29 de juny: Vallès Occidental
 2 de juliol: Baix Llobregat
 6 de juliol: Vallès Oriental - Maresme
Entre els mesos de juliol i setembre
es concretaran les assemblees a la resta
de comarques. Podeu consultar les dates
al web www.industria.ccoo.cat.

Publicades les taules salarials
de 2010 del Conveni del metall
de la província de Barcelona
Les taules i els annexos salarials del
Conveni per a la indústria siderometallúrgica de Barcelona per al 2010 s'han
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) número
125, del 26 de maig de 2010.
A efectes legals, malgrat que la publicació de les taules s'ha fet en un mitjà
que no és el recollit en el conveni (ja
que el conveni es refereix al DOGC, on
s'havien publicat fins al moment), haurien de donar-se per complerts els procediments regulats en el conveni i, en
conseqüència, marcar la data de la publicació, el 26 de maig, als efectes i els
procediments oportuns.
Davant la possibilitat que les empreses s’acullin a la clàusula d’inaplicació
salarial que recull el conveni, la secretaria de Negociació Col·lectiva de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya recorda que les empreses que ho
facin hauran d’aportar la documentació
econòmica necessària, que caldrà analitzar per conèixer la realitat de la situació i, en funció d’aquesta, prendre la decisió més adequada.
La comissió paritària del conveni intervindrà en cas que no hi hagi acord
entre les parts. Per a qualsvol dubte en
aquesta matèria poseu-vos en contacte
amb la federació o amb el vostre sindicat comarcal més proper.
Pots consultar la publicació de les taules a:
www.industria.ccoo.cat

La Federació d’Indústria dóna suport a la vaga del 8 de juny
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya se solidaritza amb les mobilitzacions que s’estan duent a terme contra les mesures establertes pel Govern
en el seu pla d’ajustos i dóna suport total
a la vaga general del sector públic convocada el proper 8 de juny.
La Federació d’Indústria es posa a la
disposició de la Federació de Serveis a
la Ciutadania per col·laborar en tot el

que sigui necessari perquè la vaga en
defensa del sector públic tingui la màxima repercussió.
Per aquesta raó, la FI.CCOO.CAT fa
una crida al conjunt de delegats i delegades, persones afiliades i treballadors
dels seus sectors a donar suport a les
manifestacions del dia 8 contra la retallada salarial i en defensa dels drets dels
treballadors del sector públic.
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La FI.CCOO.CAT fa una aposta per l’articulació i la
coordinació del sindicalisme en l’àmbit internacional

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una
aposta clara per l’articulació i
la coordinació del sindicalisme en l’àmbit europeu i internacional, davant els constants
atacs del sector financer sobre els mercats europeus,
que s’està traduint en una retallada dels drets dels treballadors i treballadores de la
Unió Europea i del conjunt de
la ciutadania.

Per fer front a aquesta situació, la FI.CCOO.CAT està
preparant un pla de treball per
definir una estratègia sindical
en els comitès d’empresa europeus dels seus sectors,
com a instrument per avançar
cap a la coordinació sindical a
Europa i col·laborar amb la
FEM (Federació Europea de
Metal·lúrgics) i la CES (Confederació Europea de Sindicats)
davant les patronals i les polí-

tiques europees.
Precisament amb l’objectiu de començar a definir
aquest pla de treball, la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya ha organitzat una
jornada per a delegats i delegades d’empreses del sector
del metall que tenen comitè
d’empresa europeu, que ha
comptat amb la participació
com a ponent de Heinz Bierbaum, doctor en Economia i
coordinador de la FEM.
En el decurs de la jornada,
els participants han intercanviat experiències i han posat
sobre la taules les necessitats
més destacades que tenen,
com a membres dels comitès
europeus, a l’hora de desenvolupar la seva acció sindical.
El resum de la jornada es podrà consultar a la pàgina web
de la federació.

La mobilització de la plantilla de Samo (Indo) en defensa
dels llocs de treball ha permès la retirada de l’expedient
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya i CCOO
de les Terres de l'Ebre fan una
valoració positiva de la mobilització dels treballadors i treballadores de Samo (grup
Indo) en contra de la decisió
de la direcció de l'empresa de
tancar la planta de Tortosa, on
treballen 31 persones que fabriquen muntures d'ulleres
per al grup Indo.
El posicionament ferm de
la plantilla ha permès que la

direcció de l'empresa reconsiderés la seva decisió inicial i
hagi procedit a retirar l'expedient de regulació d'ocupació
que havia presentat per tancar la fàbrica.
Davant aquesta situació,
CCOO fa una crida a la direcció del grup Indo i al Govern
de la Generalitat per impulsar
un procés de negociació que
garanteixi les inversions necessàries en tecnologia per a
la continuïtat industrial de la

planta de Tortosa i mantingui
els nivells d'ocupació, tan necessaris per als treballadors
de l'empresa, en particular,
com pel territori en general.

Sindicats, Ajuntament i direcció de l’empresa, junts per Valira
Mantenir la producció a Reus,
recuperar els llocs de treball,
tornar a xifres de creixement
del negoci i sortir de la situació de concurs de creditors,
són els objectius de futur que
la nova direcció de Valira ha
acordat amb els sindicats
CCOO i UGT, i que compten
amb el suport del consistori
de Reus.

CCOO recorda que fins al
moment la plantilla de Valira
és la que està assumint la
major part dels costos de la
situació de concurs actual, i
exigeix al sector bancari que
estigui a l'alçada dels treballadors i treballadores, de l'actual direcció de la companyia
i de l'Administració, fent un
pas endavant que consolidi la

viabilitat de l'empresa i el
manteniment i la recuperació
futura dels llocs de treball.
L’alcalde de Reus ha manifestat la seva satisfacció per
aquesta situació d'entesa entre empresa i sindicats que
garanteix la pau social a Valira, una de les empreses més
importants del teixit industrial
del Camp de Tarragona.

Amb les eleccions
sindicals en el punt
de mira
La Federació d’Indústria de
CCOO hem posat en marxa
el tren de les eleccions sindicals. En l’última reunió del
Consell, l’òrgan màxim de direcció, es van marcar les directrius per afrontar el nou
període d’eleccions, que tindrà el seu punt àlgid el mes
de setembre.
Per incrementar la capacitat d’organització dels treballadors i treballadores en
la defensa dels seus drets i
interessos, en un moment
com l’actual, cal engegar el
major nombre de processos i
l’elecció del màxim nombre
de delegats i delegades per
les candidatures de CCOO.
Per això hem de començar a
treballar-hi ja mateix.
En aquests moments la
FI.CCOO.CAT som la primera força sindical en els nostres sectors, amb 4.620 delegats i delegades (48,23% de
la representació), amb una
diferència de 474 respecte la
segona força sindical, UGT,
una diferència que incrementem mes a mes.
Aquesta tendència permetrà que les nostres propostes i iniciatives tinguin
una incidència real en tots
els àmbits de representació
per a la defensa dels treballadors i treballadores dels
sectors del metall, la mineria
i l’energia elèctrica.
Per aquesta raó us animem a tots els delegats, afiliats i treballadors d’aquests
sectors, a comprometre-us
amb els vostres companys i
companyes, amb el vostre
impuls i el vostre vot a les
candidatures de CCOO.
Una federació ben representada a les empreses és
una federació forta en la defensa dels interessos del
conjunt dels treballadors i
treballadores.
Si CCOO guanya,
tots hi guanyem!

