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Vaga general, el 29 de setembre

La Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya dóna el seu suport total a la vaga
general convocada per CCOO i UGT el
29 de setembre en contra de les retallades socials i de la reforma laboral imposada pel Govern.
Aquesta reforma obre les portes a un
acomiadament més fàcil i barat, afavoreix
un creixement de la temporalitat i posa en
risc elements importants de la negociació
col·lectiva en detriment dels drets de les
persones treballadores. Totes aquestes
mesures només endarreriran la sortida de
la crisi i provocaran una destrucció de l’ocupació encara més gran.
Ha arribat el moment de dir prou
Per tot això, la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una crida a la mà-

xima participació, no només dels delegats
i delegades sinó del conjunt de treballadors i treballadores dels sectors de la indústria, els quals insta a participar activament en totes les mobilitzacions i accions
convocades per CCOO i UGT per manifestar el seu rebuig absolut a les retallades i a les mesures aprovades pel Govern.
La primera d’aquestes mobilitzacions
serà el proper 30 de juny, amb la convocatòria de manifestacions a totes les capitals de província.
Per aquesta raó, la Federació d’Indústria de CCOO està impulsant un procés
d’assemblees informatives a les empreses i a les comarques, que s’han començat a fer aquesta setmana, per explicar el
posicionament de CCOO respecte a la reforma promoguda pel Govern i la importància de la mobilització, i recollir l’adhesió del màxim nombre de comitès
d’empresa, delegats i treballadors i treballadores a les manifestacions del dia 30 i
a la vaga general del 29 de setembre.
La Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya insisteix que, davant la situació
actual, cal dir prou, cal mostrar el rebuig
més contundent a les retallades socials i
drets i cal fer-ho participant massivament
en les mobilitzacions previstes en els propers dies, que culminaran amb la vaga
general el dia 29 de setembre, coincidint
amb la mobilització general convocada
per la Confederació Europea de Sindicats.

CALENDARI DE MOBILITZACIONS
A CATALUNYA
Davant les retallades socials i la reforma
laboral aprovada pel Govern, CCOO de
Catalunya i UGT de Catalunya han acordat el calendari de mobilitzacions següent:
30 de juny
Manifestació a les capitals de demarcació:
- Barcelona: 18.30 h, plaça d’Urquinaona
- Lleida: 19 h, plaça de Víctor Siurana
- Girona: 18.30 h, pl. de la Independència
- Tarragona: 19 h, plaça de la Font
- Tortosa: 19.30 h, plaça dels Dolors
 9 de setembre
Assemblea conjunta de delegats i delegades del conjunt de l’Estat a Madrid. La
FI.CCOO.CAT hi enviarà una representació
de delegats i delegades dels seus sectors.
16 de setembre
Assemblea conjunta de delegats i delegades de tot Catalunya.
Totes aquestes mobilitzacions s’aniran
concretant en el decurs dels propers dies.
A més, durant tot el procés es faran assemblees informatives a tots els centres
de treball per explicar les raons per les
quals rebutgem la reforma i la importància de la mobilització.
Per a més informació consulta la pàgina
web www.industria.ccoo.cat

Metal·lúrgics del sindicat hongarès MSZOSZ es reuneixen amb representants de la FI.CCOO.CAT
El 15 de juny, una delegació de
metal·lúrgics del sindicat hongarès MSZOSZ ha estat a Barcelona, on s'ha reunit amb representants de la Federació d'Indústria
de CCOO de Catalunya per conèixer els processos de negociació col·lectiva que tenim, tant en
l'àmbit sectorial com a les empreses, a partir d'alguns exemples
concrets.

Durant la seva estada han visitat les instal·lacions de Nissan
Motor Ibérica, a la Zona Franca,
i han intercanviat opinions amb
el secretari general de la Federació d’Indústria, Javier Pacheco, sobre la situació actual del
diàleg social i les dificultats per
les quals passa, que han comportat la convocatòria d’una
vaga general.
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CCOO denuncia que els acomiadaments d’Alstom no
responen a causes productives ni econòmiques

La secció sindical de CCOO
d'Alstom Transporte (Santa
Perpètua de Mogoda) denuncia que els acomiadaments
plantejats per la direcció no
responen a causes productives ni econòmiques, sinó que
es tracta d'una mesura de
pressió de l'empresa per forçar els sindicats i la plantilla a
acceptar les seves propostes
en la negociació, per això ho
ha fet en ple procés d'eleccions sindicals.

L'empresa vol aplicar un
expedient de reducció de la
jornada laboral per a tota la
plantilla i un de suspensió
temporal de contractes per
dos anys, que afectaria 240
treballadors. CCOO rebutja
aquesta proposta unilateral de
l'empresa, ja que considera
que és abusiva, no s'ha donat
en un marc de negociació social i perquè tampoc ve acompanyada d'un pla industrial.
D'altra banda, CCOO també

denuncia que la direcció d'Alstom Transporte pretén rebaixar a la mínima el contingut
dels Acords Tecnològics, signats amb la Generalitat l'any
2007, i que està incomplint els
plans d'inversions pactats en
aquests acords.
Davant els 36 acomiadaments anunciats per la direcció, dels quals 28 ja s'han fet
efectius, el comitè d'empresa
ha convocat un període de
vaga i de mobilitzacions que
s'aniran concretant en els propers dies, en funció de com
avancin les negociacions i del
que acordi l'assemblea de treballadors i treballadores.
CCOO exigeix a Alstom
Transporte que compleixi els
acords signats i faci una aposta de futur per la fàbrica de
Santa Perpètua i pel conjunt
de la plantilla d'aquest centre
de treball.

La plantilla d’Inecsa es concentra per protestar contra l’ERO
presentat per l’empresa per acomiadar 38 treballadors
Una cinquantena de treballadors i treballadores d’Inecsa
es van concentrar ahir a les
portes de la fàbrica per protestar contra l’expedient de regulació d’ocupació presentat per
l’empresa per acomiadar 38
persones, que representen la
meitat de la plantilla. De manera espontània, els assistents van iniciar una manifestació des de les instal·lacions
de la fàbrica pels carrers del
poble fins a la plaça de l’Ajuntament, per manifestar el seu
rebuig a la proposta de l’empresa.

CCOO valora positivament
l’esforç negociador i de mobilització de la plantilla, que ha
permès, mitjançant la presentació d’una denúncia per impa-

gament davant la Inspecció de
Treball, que la direcció d’Inecsa els hagi pagat aquesta setmana la nòmina pendent del
mes de maig.

CCOO rebutja els acomiadaments a Delphi Sant Cugat
La secció sindical de CCOO
de Delphi estudia aquests dies
la proposta presentada per
l’empresa en la mesa de negociació per fer front al suposat excedent que addueix en
el col·lectiu de treballadors in-

directes. CCOO ha rebutjat
l’expedient des del principi
perquè el considera injustificat
i perquè no s’havien negociat
mesures no traumàtiques.
L’actual proposta de l’empresa inclou alguns elements

que per a CCOO són fonamentals per arribar a un acord
i evitar els 66 acomiadaments
plantejats inicialment, mesures que passarien per prejubilacions i per baixes voluntàries.

RESULTATS ELECCIONS
CCOO aconsegueix de
nou la majoria absoluta a
Alstom Transporte
CCOO revalida la majoria
absoluta i es consolida com
a primera força sindical a
Alstom (Santa Perpètua),
després de les eleccions
sindicals celebrades el 17
de juny. CCOO ha aconseguit 14 delegats al comitè
d’empresa, davant els 9
d’UGT, a qui ha superat
àmpliament en el taller.
CCOO valora molt positivament els resultats obtinguts en aquest procés, que
s’ha donat en una situació
complicada, després que
l’empresa anunciés 36 acomiadaments, dels quals 28
ja s’han fet efectius.

CCOO manté la majoria a
Montesa - Honda
CCOO continua sent la força sindical majoritària a
Montesa - Honda (Santa
Perpètua), després de les
eleccions parcials del 16 de
juny, per cobrir les vacants
del comitè com a conseqüència del recent expedient.
CCOO ha obtingut 4
dels 5 delegats que s’escollien, mentre que la UGT
només n’ha aconseguit 1.

CCOO recupera la
majoria absoluta a SLM
CCOO ha aconseguit donar
la volta als resultats i ha recuperat la majoria absoluta
a l'empresa SLM (Martorell), en les eleccions sindicals del 2 de juny.
CCOO ha aconseguit 7
dels membres del comitè,
els altres 6 són per a la
UGT. Aquests resultats són
molt importants per al projecte de CCOO en una de
les principals empreses
proveïdores de Seat.

