Número 10. 11 de gener de 2008

AGENDA
Jornades informatives sobre
els convenis del metall de
Barcelona, Tarragona i Girona,
i les taules salarials de 2008:
* Barcelonès. 16 gener.
Via Laietana, 16, BCN

* Baix Llobregat. 17 gener.

LA FMC DE CCOO INICIA LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2008
La Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya
de CCOO encara la negociació col·lectiva del
2008 amb força. Enguany, a més de la revisió i la
signatura de les taules i els annexos salarials
dels diferents convenis provincials del metall i el
de metal·logràfiques de Catalunya, està marcada
per la negociació del Conveni provincial del me-

tall de Lleida, que es renova aquest any, i pel
desenvolupament de diversos aspectes dels
convenis provincials del metall de Barcelona,
Tarragona (que es van signar l’any passat) i Girona. Tot això sense oblidar el conjunt de convenis
col·lectius i pactes d’empresa que també es renoven aquest 2008.

Local CCOO, Cornellà

* Tarragona. 21 gener.
Centre cívic Sant Pere i Sant Pau,
Tarragona

* Vallès Oriental. 22 gener.
Sala Cumella, Granollers

* Girona. 22 gener.
Local CCOO, Girona

* Vallès Occidental.
23 gener. Local CCOO, Sabadell
* Anoia. 24 gener.
Local CCOO, Igualada

* Maresme. 25 gener.
Local CCOO, Mataró

* Bages - Berguedà.
25 gener. Local CCOO, Manresa
* Osona. 29 gener.
Centre cívic Frederica Montseny,
Manlleu

* Alt Penedès - Garraf.
30 gener. Escorxador, Vilafranca
del Penedès

Assemblea informativa sobre
la negociació del nou Conveni
del metall de Lleida:
* Lleida. 15 gener.
Local CCOO, Lleida

Primera reunió de la mesa
negociadora del Conveni de
marroquineria:
* Barcelona. 17 gener.
Local UGT

Per rebre l’Eina digital a la
teva bústia de correu, envia un
correu electrònic a les adreces:
mmetall@ccoo.cat
fiteqa1@ccoo.cat

Revisió de les taules i annexos salarials per al 2008
La negociació col·lectiva de
2008 arrenca amb la revisió
de les taules i els annexos
salarials per al 2008 dels
convenis provincials del metall de Barcelona, Tarragona i
Girona, i del de metal·logràfiques de Catalunya. En tots
ells es revisaran les taules
amb la desviació entre l’IPC
previst del 2% i l’IPC real,
més la clàusula de revisió
que s’apliqui en cada un dels
convenis.
La signatura de les noves
taules es realitzarà a partir
de mitjan d’aquest mes, amb
l’antelació suficient perquè la
regularització dels salaris es
pugui donar ja en la nòmina
del mes de gener.
Conveni provincial del metall de Girona
Les taules salarials per al
2008 del Conveni provincial

del metall de Girona, que
afecta uns 14.500 metal·lúrgics i metal·lúrgiques, són les
primeres que se signaran.
L’acte tindrà lloc el dia 15 de
gener.
En aquest cas, l’increment
resultant surt de la suma de
la diferència entre l’IPC real i
l’IPC previst més el 0,8%
d’increment previst en el conveni.
Convenis del metall de Barcelona i Tarragona
La signatura de les taules salarials per al 2008 del Conveni del metall de Barcelona,
que afecta al voltant de
240.000 treballadors i treballadores, serà el dia 17 de
gener. En el cas del Conveni
de Tarragona, que n’afecta
uns 15.000, l’acte de signatura tindrà lloc el dia 18 de gener.

En ambdós convenis, l’increment de les taules surt de
la fórmula següent: a la diferència entre l’IPC real i l’IPC
previst se li resta un 0,2%. Al
percentatge resultant caldrà
afegir-hi un 2,4% (IPC previst
+ 0,4% previst en el conveni)
més l’increment addicional
acordat per a cada un dels
anys de vigència del conveni.
Conveni de metal·logràfiques de Catalunya
El Conveni de metal·logràfiques de Catalunya, que afecta uns 1.600 treballadors i
treballadores, també revisarà
les taules i els annexos salarials aquest any, tot i que encara està pendent la data de
signatura.
L’increment sortirà de la diferència entre l’IPC real i
l’IPC previst més un increment del 0,5%.

Jornades informatives sobre el desenvolupament dels
convenis del metall de Barcelona, Tarragona i Girona
Amb la voluntat d’informar
els delegats i delegades sobre la revisió de les taules
salarials per al 2008 i el desenvolupament sindical de diversos aspectes dels convenis provincials del metall de
Barcelona, Tarragona i Giro-

na, la FMC de CCOO ha
convocat unes jornades a totes les comarques, que es
realitzaran durant aquest
mes de gener. Les dates es
poden consultar a l’apartat
d’agenda.
En el cas dels convenis de

Barcelona i Tarragona tenim
5 anys per endavant per desenvolupar temes com el de
les meses pendents, que caldrà negociar; a Girona queden 2 anys per acabar de definir alguns aspectes del
conveni actual.
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La FMC de CCOO presenta les seves propostes per a la plataforma
reivindicativa del Conveni de Lleida als delegats i delegades
La Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de
CCOO ha convocat els delegats i delegades del sector
del metall de la província de
Lleida a una assemblea, que
es farà el dia 15 de gener.
L’objectiu és presentar-los la
proposta de plataforma reivindicativa per negociar el Conveni provincial, que es renova
aquest any.
En l’elaboració d’aquesta
plataforma s’han tingut en
compte els aspectes i necessitats detectats en les enquestes que es van distribuir
a tots els delegats i delegades de la província per tal de
conèixer les inquietuds i preo-

cupacions que es respiraven
en el sector. D’aquesta manera, la Federació ha volgut implicar-los en el procés de negociació del conveni, ja des
del començament.

∗ Aspectes salarials: es planteja igualar-los de manera
progressiva als de les altres
províncies i suprimir el salari
base hora per salari anual,
distribuït en 14 pagues.

Principals propostes de la
plataforma

∗ Conciliació de la vida laboral i la personal: es proposen
diferents permisos que permetin afavorir la conciliació
de la vida laboral i la personal
dels treballadors i incorporar
les millores introduïdes per la
Llei d’igualtat.

Els salaris, la jornada laboral i
els permisos, que tenen com
a finalitat millorar i facilitar la
conciliació entre la vida laboral i la vida personal, són alguns dels temes que encapçalen les propostes de CCOO
per a la plataforma.
A continuació, se’n detallen
alguns més:

∗ Jornada laboral: es proposa
la reducció progressiva de la
jornada fins a les 1.750 hores
anuals, ja que actualment és

una de les més llargues del
sector en l’àmbit estatal.

∗ Contractació: s’aposta per
mesures que fomentin l’estabilitat en l’ocupació i també
per la modalitat del contracte
de relleu.
∗ Seguretat i salut laboral: es
planteja l’actualització de l’avaluació de riscos i del pla de
prevenció corresponent i també la constitució d’una mesa
sectorial de salut laboral de
Calatunya.
∗ Muntatge i manteniment: regulació del subsector, igual
que a Tarragona i Barcelona.

JORNADA CONJUNTA DE FITEQA I LA METALL

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2008 A FITEQA

Sessió informativa sobre la llei que
modifica l’article de l’ET referit als
drets d’informació i consulta

FITEQA inicia la negociació dels
convenis autonòmics dels sectors de
marroquineria i pelleteria

Les federacions de Fiteqa i
Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO estan preparant una jornada conjunta sobre la Llei 38/2007, de 16 de
novembre, per la qual es modifica l’article 64 de l’Estatut
dels treballadors referit als
drets d’informació i consulta.
Aquesta jornada està prevista per al dia 12 de febrer,
a la sala d’actes de CCOO, i
es convocarà a tots els delegats i delegades de les dues
federacions per donar-los a
conèixer els canvis que implica aquesta legislació.
Experiències i anàlisi de la
legislació
Les ponències de la jornada
se centraran en l’anàlisi de la
legislació espanyola sobre
els drets d’informació i consulta dels treballadors i treballadores i es presentarà

també l’exemple d’alguna experiència europea en aquesta matèria.
Un altre dels temes que es
tractarà en les ponències és
la necessitat de reforçar els
mecanismes d’informació i
consulta en matèries com
l’ordenació de la jornada laboral, la informació econòmica i els plans de producció, i
la prevenció de riscos laborals.
La presentació i la cloenda
de la jornada aniran a càrrec,
respectivament, dels secretaris generals de les federacions de Fiteqa i Minerometal·lúrgica.
Aquesta jornada suposa
un pas més en la col·laboració i el treball conjunt que
han iniciat les dues organitzacions en matèria d’acció
sindical de cara al procés de
fusió per constituir la futura
Federació d’Indústria.

La Federació de Fiteqa de
CCOO de Catalunya enceta
la negociació col·lectiva de
2008 amb la negociació de
dos convenis d’àmbit autonòmic: el de cuirs, repujats,
marroquineria i similars, i el
de confecció de l’ant, napa i
doble faç. En ambdós casos
ja s’han constituït les comissions negociadores corresponents.
El dia 17 de gener tindrà
lloc la primera reunió de la
comissió negociadora del
Conveni de cuirs, repujats,
marroquineria i similars. En
aquesta ocasió es farà a la
seu d’UGT, a Barcelona.
Pel que fa al Conveni de la
confecció de l’ant, napa i doble faç, de moment, la Federació de Fiteqa de CCOO
està a l’espera d’una resposta de la patronal a la proposta sindical de dates per a la
primera reunió de la mesa

negociadora del conveni.
Aspectes més destacats de
les dues plataformes
Les propostes més destacades d’ambdues plataformes
reivindicatives passen per
una millora del poder adquisitiu dels salaris amb un increment de l’1,5% sobre la
inflació prevista. També es
preveu una clàusula de revisió salarial amb caràcter retroactiu.
En l’apartat de la jornada
laboral, es planteja una reducció dels temps efectiu de
treball durant la vigència del
conveni, que es planteja que
sigui plurianual.
L’adaptació i la millora del
text dels convenis quant a
les noves situacions, com la
Llei per a la millora de l’ocupació i la Llei d’igualtat, són
altres aspectes destacats.

