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AVANÇOS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2010

Amb la constitució de la comissió negociadora s’inicia la
negociació del Conveni de metal·logràfiques de Catalunya
El proper 26 de juliol tindrà
lloc la primera reunió de negociació del Conveni per a la indústria metal·logràfica de Catalunya, després que el passat
8 de juliol es va constituir la
comissió negociadora del conveni, integrada per representants de la FI.CCOO.CAT, la
MCA-UGT i la Unió Metal·lúrgica de Catalunya.
El mateix dia de la constitució, CCOO i UGT van lliurar
a la patronal la plataforma reivindicativa conjunta. Entre les
propostes sindicals destaquen, entre altres, la millora
del poder adquisitiu dels treballadors, amb la regulació de

la clàusula d’absorció i compensació; mesures per promoure la conciliació de la vida
laboral i la personal, la igualtat
d’oportunitats i per fomentar la
prevenció de riscos laborals;
avançar cap a l’estructura de
grups professionals per substituir les actuals categories professionals, etc.

Amb la constitució de la
comissió negociadora es tanca un llarg procés d'intenses
negociacions per aconseguir
una interlocució patronal del
sector per poder iniciar la negociació d'un conveni d'àmbit
català que reculli les especificitats pròpies del sector a Catalunya.

CCOO no accepta la retallada de drets socials i laborals
que proposa la patronal per als metal·lúrgics de Girona
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya adverteix
la patronal que no acceptarà
una retallada dels drets conquistats en anteriors convenis
i li demana que reconsideri les
seves propostes i posi sobre
la taula contrapartides que reverteixin en positiu en les condicions laborals i en els drets
dels treballadors i treballadores del sector del metall de la
província de Girona.

En la darrera reunió, celebrada aquesta setmana, la patronal va reafirmar-se un cop
més en els seus plantejaments d’incrementar la flexibilitat prevista en el conveni i va
proposar una congelació salarial per al 2010. Respecte a
aquesta qüestió condiciona
qualsevol millora salarial i social a la inclusió en el conveni
de les seves propostes.
La FI.CCOO.CAT espera

que la patronal canviï el seu
posicionament en la propera
reunió de negociació, que es
farà el dia 20 de juliol. Per informar del resultat d’aquesta
trobada i de les estratègies
sindicals que es duran a terme
en cas que les negociacions
es mantinguin en els termes
actuals, CCOO convoca els
delegats i delegades del sector de la província a una assemblea el dia 22 de juliol.

La FI.CCOO.CAT
prepara la vaga
general del 29 S
La FI.CCOO.CAT treballa intensament per preparar la
vaga general convocada el dia
29 de setembre contra les retallades socials i contra la reforma laboral aprovades pel
Govern.
A mitjan mes de juny va
iniciar un procés d’assemblees
informatives a les empreses
dels seus sectors i a les comarques, que s’allargarà fins
al setembre, per explicar el posicionament de CCOO davant
la reforma i la importància de
la mobilització, i recollir l’adhesió del màxim de treballadors i
treballadores a la vaga general. Fins al moment, ja s’han fet
al voltant de 200 assemblees
al conjunt del territori en els
sectors del metall, la mineria i
l’energia elèctrica.
La FI.CCOO.CAT també
està preparant les delegacions
per participar en les assemblees conjuntes de delegats i delegades del 9 de setembre a
Madrid i del 16 a Catalunya,
per ultimar els preparatius de
la vaga i garantir-ne l’èxit.
Per això, la FI.CCOO.CAT
fa una crida als comitès d’empresa, a títol col·lectiu, i als treballadors, a títol individual, a
adherir-se a la vaga. Podeu
descarregar el full d’adhesió a:
www.industria.ccoo.cat.

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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El principi d’acord sobre el conveni col·lectiu de Nissan facilitarà
un increment de l’activitat i de l’ocupació a la planta de Barcelona
La FI.CCOO.CAT i la secció
sindical de CCOO de Nissan
valoren positivament el principi d'acord assolit sobre el
conveni col·lectiu de l’empresa, ja que s'han aconseguit
avanços i millores en les condicions laborals dels treballadors i treballadores i també
s'han pactat els increments
salarials per als diferents
anys de vigència del conveni.
Aquest darrer punt és especialment important per a
CCOO, ja que s'ha superat la
pressió que s'està exercint
actualment per rebaixar els
salaris com a mesura per sortir de la crisi, i aquest acord

demostra que hi ha altres
vies per fer-ho.
Per a CCOO aquest
acord és molt important, ja
que facilitarà un increment de
l'activitat productiva i l'ocupació a la planta de Barcelona.
Entre els aspectes més
destacats del principi d'acord
sobre el conveni, a més de
diferents aspectes de tipus
social, hi ha els següents:
 Vigència fins al 31 de
desembre de 2011.
Manteniment del poder
adquisitiu dels treballadors i
treballadores amb relació
als increments de l'IPC per
a cada un dels anys de vi-

gència del conveni.
Millores de les mesures
per a la conciliació de la
vida laboral i la personal en
les eines de flexibilitat actuals i també en els permisos retribuïts.
Increment de les eines de
flexibilitat, garantint els criteris de conciliació de la
vida laboral i la familiar dels
treballadors a través de la
voluntarietat.
Creació d'una mesa d'organització del treball amb la
participació sindical, el que
suposa una major capacitat
d'intervenció en temes d'organització.

CCOO evita un retrocés en els drets aconseguits i assoleix un
principi d’acord sobre el conveni col·lectiu d’àmbit estatal de Roca
Després de diversos mesos
de negociacions, la secció
sindical intercentres de
CCOO de Roca ha signat un
principi d’acord sobre el conveni col·lectiu de l’empresa,
amb una vigència de 3 anys,

que afecta les tres plantes
que el grup té a l’Estat, entre
les quals la de Gavà.
CCOO valora positivament l’acord, ja que s’ha evitat que l’empresa retallés els
drets assolits en anteriors

convenis. A més, s’han pactat
els increments salarials per
garantir el manteniment del
poder adquisitiu dels treballadors i també s’han aconseguit avanços en matèria social i en ocupació estable.

CCOO demana unes condicions de treball adequades per
als treballadors dels tallers de producció de Seat Martorell
La secció sindical de CCOO
de Seat ha convocat una vaga
parcial a la fàbrica de Martorell
per exigir mesures per resoldre de manera definitiva els
problemes de temperatura
(fred i calor) que es donen en
els tallers de producció. La
vaga va començar el dia 7 de
juliol i està convocada fins al
dia 23, a l’espera de com evolucionen les negociacions amb
l’empresa.
La vaga consisteix que, en
el cas que es doni una situació
de calor extrema en els tallers,
es fan aturades de 10 minuts a
les 11, 13, 15, 17, 19, 23, 01 i
03 hores.
CCOO ha demanat a la direcció de Seat la revisió del

protocol de calor acordat l’any
2005, per establir mesures
que resolguin els problemes
de temperatura i evitar així els
efectes negatius d'una calor
excessiva en els tallers per a
la salut dels treballadors i treballadores, i també les possibles represàlies de la direcció
envers els treballadors que intenten garantir unes condicions laborals adequades.
Una proposta que no resol
el problema de fons
Seat no ha respost a aquesta
petició i ha pactat amb la UGT
una proposta que CCOO rebutja perquè considera que és
insuficient i que no dóna una

solució real i definitiva al problema existent, ja que està per
sota del que estableix la llei i,
a més, l'empresa es nega a
parlar de temes d'humitat.
CCOO insisteix que per
utilitzar els sensors de temperatura instal·lats en els tallers
com a instruments objectius
per decidir les actuacions que
cal prendre en cas que la calor
sigui excessiva, aquests han
d’estar situats en llocs on recullin la temperatura real dels
tallers, tenint en compte les
condicions d'humitat existents.
A això cal sumar els problemes afegits derivats de les hores en què s’apaguen els sistemes de climatització per
estalviar.

Èxit de participació
en la manifestació en
defensa de l’Estatut

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya valora
positivament i vol agrair la
participació massiva en la
manifestació del 10 de juliol
contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.
CCOO considera que cal
aprofundir en l’autogovern, ja
que aquest és un instrument
potent, si disposa de competències i recursos, per actuar
des de la proximitat i posar
eines al servei de la classe
treballadora per afrontar i resoldre els problemes de l'atur, la pèrdua de drets laborals, la pèrdua de qualitat
dels serveis públics, la privatització de serveis socials, la
transparència en la gestió
dels recursos, el model de
fiscalitat, les infraestructures
públiques per a un nou model productiu i un Estat del
benestar social més fort.

RESULTATS ELECCIONS
A UNIDESA, tots de CCOO
CCOO és l’única força sindical amb representació a
UNIDESA (Terrassa), després d’aconseguir tot el comitè d’empresa en les eleccions sindicals celebrades
aquesta setmana.
La FI.CCOO.CAT valora
molt positivament aquest resultat, ja que en l’anterior
mandat CCOO no tenia representació i tot el comitè
era d’UGT. Davant la situació actual, els delegats i afiliats d’UGT van decidir afiliar-se a CCOO, com a millor
garantia per afrontar la defensa dels seus drets i interessos i el nou marc de relacions laborals.

