www.industria.ccoo.cat

N20 2 de juliol de 2010
La ciutadania surt al carrer per protestar contra la retallada
de drets socials i laborals promoguda pel Govern
Milers de persones van participar el dia 30 de juny en les manifestacions convocades a les quatre capitals catalanes i a Tortosa per protestar contra les retallades socials i la reforma laboral
aprovades pel Govern, com a inici d’un procés de mobilitzacions
que culminarà amb la vaga general del 29 de setembre. La Fe-

deració d’Indústria de CCOO de Catalunya ha iniciat un procés
d’assemblees a tots els centres de treball per explicar el posicionament de CCOO davant la reforma i per fer una crida a la màxima participació del conjunt de treballadors i treballadores dels
seus sectors en la vaga general.

CONTRA LA REFORMA LABORAL I
CONTRA LES RETALLADES SOCIALS

VAGA GENERAL EL 29 DE SETEMBRE
LA TEVA PARTICIPACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT!
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L’afiliació, una prioritat per a la Federació d’Indústria de CCOO
Una cinquantena de delegats i delegades de diferents empreses dels sectors del metall han intercanviat experiències sobre
com mantenir i incrementar l’afiliació, en el decurs d’una jornada convocada per la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya el dia 30 de juny.

L’afiliació i la seva participació
en l’activitat sindical són un
element fonamental i una prioritat per a la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, ja que són les persones
afiliades les que donen força a
l’organització per afrontar amb
garanties la defensa dels drets
i els interessos del conjunt de
treballadors i treballadores.
Amb aquesta premisa, la
FI.CCOO.CAT va organitzar la
jornada “Experiències sobre
com incrementar i mantenir
l’afiliació”, en la qual, a més
d’exposar les bones pràctiques que s’han impulsat en algunes empreses i territoris, a
tall d’exemple, es va obrir un
debat entre els assistents per
posar en comú les necessitats
existents i propostes per arribar millor als treballadors i treballadores dels nostres sec-

tors i augmentar la nostra representativitat.
En la seva intervenció, el
secretari general de la Federació d’Indústria, Javier Pacheco, va incidir en el fet que
el sindicat ha de ser una eina
útil i propera al servei de les
persones treballadores, que
les acompanyi durant tot el
camí de la seva vida laboral,
que fomenti la participació de
l’afiliació en la presa de decisions. També va posar l’accent en els aspectes que cal
millorar.
Pacheco va destacar que,
malgrat la pèrdua de teixit industrial i destrucció d’ocupació
derivades de la crisi, la federació ha demostrat la seva capacitat d’afiliació en l’últim any i
avui representa més volum de
treballadors en els nostres
sectors que abans de la crisi.

INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES I EXPERIÈNCIES
 Seat: L’afiliació és una tasca del dia a dia, que cal adaptar a les cir-
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cumstàncies de cada taller o centre de treball. Aposta per l’ús de les
noves tecnologies, programa d’acollida per als nous treballadors i
campanyes concretes.
Delphi Sant Cugat: Els últims mesos s’ha impulsat una campanya
d’afiliació específica, pensada inicialment per a les noves incorporacions, gràcies a la qual l’afiliació a CCOO s’ha incrementat en un 15%
a l’empresa.
 SLM: S’ha impulsat una estratègia basada en el sindicalisme de proximitat, amb una aposta per la comunicació, gràcies a la qual CCOO torna a ser la primera força sindical, amb un 38% de la plantilla afiliada.
 Ros Roca Indox: La presència de CCOO ha permès passar del “sí
a tot” a tenir capacitat per negociar, una qüestio ben valorada per la
plantilla, com ho demostra el volum d’afiliació, a l’entorn del 38%.
 Sindicat d’Indústria de Tarragona: Amb la capacitat de treball i de
fer front a les dificultats és on s’ha demostrat la vàlua de CCOO i és on
es marquen les diferències d’afiliació amb amb altres opcions sindicals.

NEGOCIACIÓ CONVENI DEL METALL DE GIRONA

COMISSIONS OBRERES A LES EMPRESES

CCOO rebutja les propostes de la patronal
gironina en matèria de flexibilitat

Constituït el Comitè de Seguretat i Salut Interempreses d’ANAV

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora
negativament les propostes
en matèria de flexibilitat que
la patronal del metall de Girona ha presentat en l’última
reunió de negociació del
conveni, celebrada el dia 1
de juliol, ja que van encaminades a incrementar-la, sense oferir contrapartides, la
qual cosa implica més dificultats per conciliar la vida
laboral i la personal dels treballadors i treballadores.
En aquest punt de la negociació, les dues parts han
convingut que el conveni tindrà una vigència de dos anys
i la patronal també accepta
passar a formar part de les
comissions paritàries d’igualtat i de prevenció de riscos

d’àmbit de Catalunya, sumant-se així a les províncies
de Barcelona i de Tarragona,
que ja en formen part. Quant
a la resta de propostes de la
plataforma sindical, la patronal no s’ha pronunciat.
Ambdues parts s’han emplaçat a una propera reunió
per valorar les propostes que
hi ha sobre la taula i intentar
avançar en les negociacions.
Davant aquesta situació,
la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya convoca els delegats i delegades
del sector del metall de la
província de Girona a una
assemblea informativa el
proper 6 de juliol, en la qual
també es parlarà sobre la
vaga general del 29 de setembre.

El dia 28 de juny s’ha constituït el Comitè de Seguretat i
Salut Interempreses d’ANAV
(Associació Nuclear Ascó
Vandellòs), que té com a objectiu la millora de les condicions de seguretat i salut en
el lloc de treball, el foment de
la prevenció i la reducció de
la sinistralitat. Aquest comitè
vetllarà per les condicions laborals, en termes de seguretat, salut i prevenció, del conjunt de persones que
treballen a les instal·lacions
d’ANAV, independentment de
si treballen per a l’empresa
principal o per a les seves
empreses contractistes, sense fer distincions. D’aquesta
manera es garanteix que tots
els treballadors treballin en
les mateixes condicions de
seguretat .

CCOO valora molt positivament la constitució d’aquest comitè, ja que n’ha estat una de les impulsores
principals. A més, és una
eina que permetrà coordinar
les actuacions i l’establiment
de mesures i procediments
per garantir la seguretat i la
salut en el lloc de treball, promoure accions de prevenció
de la sinistralitat i vigilar-ne el
compliment, tant per part de
l’empresa principal com de
les contractistes.
El mes de juny, ANAV
també ha signat un conveni
amb el Departament d’Educació per engegar un cicle
formatiu específic per als
propis treballadors i els de
les empreses col·laboradores
per facilitar la seva qualificació i promoció professional.

