Número 9. 28 de setembre de 2007

Arrenca el procés de fusió per constituir la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya

Les federacions Minerometal·lúrgica i Fiteqa han aprovat el document que inclou els primers acords i un pla de treball per avançar en el procés de constitució de la Federació d’Indústria

Darrerament s’ha iniciat un procés
de fusió entre les federacions Minerometal·lúrgica i Fiteqa i a partir d’ara es començaran a fer passes que
s’aniran concretant en diferents etapes. Aquest camí culminarà en un
congrés de constitució d’una nova
Federació d’Indústria, els primers
mesos de 2009, que agruparà els
sectors de metall, químiques, tèxtil,
energia, pell i mineria.
Les raons per realitzar aquesta
fusió les trobem en el fet que existeix un nucli industrial comú i en
una visió compartida de l’acció sindical centrada en la defensa de la
indústria i de l’ocupació, que és un
pilar insubstituïble de l’economia,
que asseguri el progrés social en el
nostre país.

cis, no sols en l’àmbit organitzatiu,
sinó també en tot allò relacionat
amb les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, enquadrats en una nova federació, mitjançant la negociació col·lectiva.
Els treballadors d’aquests sectors, organitzats en la nova federació, representen activitats que van
des de sectors típicament manufacturers intensius, en mà d’obra i capital, fins a sectors d’alt nivell tecnològic i d’innovació que, en el seu
conjunt, representen avui dia el
20% del PIB i el 18% de l’ocupació
del país.

Suma de forces i capacitats

Impulsem aquest projecte des de la
il·lusió i el convenciment que l’organització resultant serà més útil en la
defensa dels drets i els interessos
dels treballadors i treballadores de

Aquesta fusió donarà com a resultat
la combinació de forces i capacitats
i ens aportarà avantatges i benefi-

Una millor defensa dels drets i interessos dels treballadors i les
treballadores

Catalunya, comportarà la presència
de CCOO en més centres de treball
i també tindrà una major afiliació.
Tots els afiliats i afiliades estan
convocats a participar en aquest
projecte i en el procés d’estructuració d’aquesta nova federació que
servirà per enfortir el sindicalisme
en els nostres sectors.
Com a punt de partida, la nova
federació d’indústria, resultant de la
fusió, tindrà més de 53.000 afiliats i
afiliades i més de 8.000 representats en els centres de treball. I serà
una peça important per seguir contribuint al creixement i a la força de
CCOO de Catalunya.
Jesús Ribera
Secretari general de la Federació
de Fiteqa de CCOO de Catalunya
Vicenç Rocosa
Secretari general de la Federació
Minerometal·lúrgica de Catalunya
de CCOO

LA TEVA FORÇA ÉS LA NOSTRA GARANTIA

AMB CCOO, TU HI GUANYES

Número 9. 28 de setembre de 2007

S’adopten els primers acords i un pla de treball per al 2007
Les comissions executives de les federacions Minerometal·lúrgica i Fiteqa
de Catalunya de CCOO han aprovat,
en data de 27 de setembre de 2007, el
document en el qual s’adopten els primers acords i el pla de treball per al
2007 per avançar en el procés de fusió
de les dues organitzacions i la constitució de la futura Federació d’Indústria. Després de debatre els continguts
del document en cada una de les executives, els membres de les dues federacions s’han reunit conjuntament per
a la signatura del document, amb la
qual arrenquen les primeres passes
del procés de fusió, amb diversos
acords i un pla de treball organitzatiu
que s’aniran concretant en els propers
mesos.

Els secretaris generals de la FMC, Vicenç Rocosa, i de Fiteqa, Jesús Ribera, han signat el document
d’acord

El document aprovat per les comissions executives de les federacions
Minerometal·lúrgica i Fiteqa recull
els deu primers acords, que es començaran a desenvolupar a partir
d’aquest mes d’octubre per avançar
en la constitució de la futura Federació d’Indústria. Els acords són:

que acordin expressament les respectives comissions executives.

- òrgans de direcció i la seva composició numèrica.

6. A fi de visualitzar el procés de fusió, s’acorda impulsar el treball
comú, i per això es desenvoluparà
una política de comunicació, amb
les iniciatives següents:

- estructura de secretaries, seguint les formes organitzatives
d’àmbit estatal i les de la CONC.

1. Proposar que el nom de la nova
federació sigui Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya.

a/ La publicació electrònica L’Eina
Digital, com a òrgan d’informació
d’ambdues federacions.

2. El nostre logotip serà l’identificatiu federal que decideixi la nova federació estatal, i que, juntament
amb el logotip de la CONC, serà la
nostra imatge de federació a Catalunya.

b/ Incorporació de notícies sobre
Fiteqa a la publicació impresa
L’Eina Sindical, pendent de les
decisions que adoptin les federacions estatals respecte a la revista Federación.

3. Preveiem, de forma orientativa,
que el nostre congrés es pugui realitzar la primera setmana de març
de 2009.

c/ Iniciar els treballs per crear un
nou web de la Federació d’Indústria, amb el domini:
www.industria.ccoo.cat.

4. En les reunions dels òrgans de
direcció de cada federació hi assistirà com a convidat el secretari
general de l’altra federació, amb
dret de veu. Aquesta proposta també es fa extensiva a les estructures
territorials de la federació, si així ho
consideren.

d/ La federació de Fiteqa podrà
utilitzar l’Oficina de Comunicació
de la FMC de CCOO per a l’edició
de comunicats.

5. S’han de coordinar les decisions en matèria de pressupost i
criteris de negociació col·lectiva
per al 2008, així com les matèries

7. És necessari començar a treballar en els aspectes tècnics i logístics dels processos congressuals,
per les característiques de la fusió
entre les dues organitzacions.
8. Estudi sobre la forma organitzativa de la nova federació:

- organització territorial de la nova
federació i estudi sobre el funcionament de les estructures comarcals i intercomarcals.
9. Compromís de les dues federacións d’informar la CONC i les
unions comarcals i intercomarcals,
a més de les pròpies estructures internes de cada federació, sobre el
desenvolupament del procés de fusió.
10. Calendari: engeguem de manera immediata, les iniciatives de
comunicació i la preparació del congrés; i com a treball a realitzar a
partir del mes d’octubre, l’anàlisi de
les organitzacions.

Si vols rebre
l’Eina digital
a la teva bústia de correu
electrònic, fes-nos arribar la
teva adreça d’e-mail a:
FMC: mmetall@ccoo.cat
Fiteqa: fiteqa1@ccoo.cat

