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AVANCEM EN EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DE LA FUTURA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA

Es convoca el Congrés de constitució de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya per al 5 i 6 de març de 2009
Els consells de la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO i de
Fiteqa de CCOO de Catalunya van
aprovar per unanimitat, en la sessió
conjunta realitzada el 18 d’abril, la carta de convocatòria del Congrés de
constitució de la futura Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, per als
dies 5 i 6 de març de 2009. En el decurs
de la mateixa reunió també es van
aprovar per unanimitat les normes
congressuals que hauran de regular
tot el procés. A continuació, reproduïm
un extracte de la carta de convocatòria
amb la qual s’avança un pas més en el
Els assistents van aprovar per unanimitat la carta de convocatòria del Congrés i les normes congressuals
procés de fusió.

La reunió conjunta del 18 d’abril dels consells de les federacions Minerometal·lúrgica
de CCOO de Catalunya i FITEQA de CCOO de Catalunya, obre també la fase final
del procés que ens ha de dur
en els dies 5 i 6 de març de
2009 a la constitució de la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya.
La nova Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
tindrà més de 53.000 afiliats i
afiliades i més de 8.000 representants en els centres de treball, que reforcen el nostre
triomf electoral; comptarem
amb representants de CCOO
en més de 3.200 centres de
treball. Aquesta realitat reforça
i legitima la nostra capacitat
de representar i defensar els
interessos laborals, econòmics i socials dels treballadors
i les treballadores dels sectors
industrials que organitzem i
ens situa davant la responsabilitat d’oferir a les persones
afiliades i als treballadors i a
les treballadores dels sectors

industrials que la compondran, els millors projectes i els
objectius més ambiciosos.
Aquest procés determinarà
un projecte i una estructura organitzativa i els procediments
de treball i tindrà, com a senyals d’identitat, la participació
de les persones afiliades.
La nostra organització, que
haurà de ser coresponsable
amb la Federación de Industria i com a federació de nacionalitat, ha de ser plenament
partícip de les polítiques federals, assumint plenament les
tasques referides a la política
federal: negociació col·lectiva,
política industrial, formació,
salut laboral, relacions internacionals, seccions sindicals,
etc., per desenvolupar eficaçment l’exercici de les competències en el territori.
Una Federació d’Indústria
que esdevindrà la primera organització en nombre d’afiliats
de la Confederació Sindical de
la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya i, per això, serem un element fonamental

per al desenvolupament del
sindicalisme de classe i nacional de Catalunya, enfortint
l’activitat sectorial i l’activitat
sindical en el centre de treball;
en conseqüència, participarem activament en el procés
congressual de la CONC.
Una FI.CCOO.CAT que ha
de prestar una especial atenció cap a la petita i la mitjana
empresa, que és on es troben
en major mesura la contractació temporal, la inestabilitat de
les ocupacions i els problemes
de la salut laboral i és on existeixen més dificultats per a la
regulació de les condicions de
treball.
En aquest sentit, apostem
per definir una organització
territorial basada en els sindicats comarcals i intercomarcals. El Congrés definirà el
mapa territorial, les tasques
d’aquesta estructura i la capacitat d’afermar una estructura
d’equips permanents d’atenció
sindical en les pimes, per
mantenir l’extensió electoral i
l’atenció als nostres represen-

tants i persones afiliades.
Aquesta convocatòria és el
punt de partida perquè la Comissió de Ponències presenti
el projecte de Pla d’acció en
els consells, que hauran d’aprovar el document per al debat congressual; document
que haurà de ser la concreció
del programa d’acció de la Federación de Industria en el debat de la qual participarem i
que desenvoluparem en el
nostre congrés.
La nostra major fortalesa és
l’afiliació i des d’ambdós consells, màxims òrgans de direcció de les dues federacions,
fem una crida a les persones
afiliades perquè participin i
s’impliquin activament en la
constitució d’aquesta important organització, que hem
d’acostumar-nos a anomenar
Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya, que ha
de ser un instrument eficaç en
la defensa dels interessos
dels treballadors i les treballadores dels nostres sectors industrials.
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Joves afiliats i afiliades de Fiteqa i del Metall reflexionen
sobre les seves prioritats i necessitats laborals
Una trentena de joves afiliats i
afiliades menors de trenta
anys de les federacions de Fiteqa i del Metall de CCOO de
Catalunya van participar en la
jornada de treball organitzada
per les dues organitzacions,
conjuntament amb Acció Jove,
el dia 18 d’abril.
Després d’una introducció
sobre què és CCOO, els seus
valors, estructura i funcionament, els assistents es van dividir en quatre grups de treball
per tal de reflexionar sobre
quines són les prioritats i les
necessitats principals dels joves treballadors i treballadores
en els àmbits de l’organització
del treball, l’acció sindical a les
empreses, la seguretat i salut
laboral i la participació sindical.
En aquests petits grups, els
joves van tenir l’oportunitat de
donar la seva opinió i manifestar les seves preocupacions i
inquietuds en aquestes àrees,
amb l’orientació de sindicalis-

Els joves afiliats i afiliades van posar en comú les seves conclusions

tes de les dues federacions,
que van respondre als seus
dubtes.
Cada grup va recollir les
conclusions del debat, que
després es van exposar en el
plenari. Aquestes conclusions
es faran arribar a les persones
encarregades de redactar les
ponències del Congrés de
constitució de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya, per tal que l’opinió de
l’afiliació jove de les dues federacions es tingui en compte

en la seva elaboració.
Amb aquest iniciativa es va
obrir un espai de debat propi
entre els joves afiliats i afiliades en el marc del procés de
fusió. Precisament, aquest era
un dels objectius que pretenien les secretaries de Joventut del Metall i de Fiteqa amb
l’organització de la jornada, ja
que properament ens veurem
immersos en un procés congressual que serà el primer
per a molts dels afiliats i afiliades menors de trenta anys.

Es presenta la pàgina
web de la futura
Federació d’Indústria
En la reunió dels consells de
les federacions de Fiteqa i
Minerometal·lúrgica del dia
18 d’abril també es va presentar la pàgina web de la
futura Federació d’Indústria,
que té l’adreça següent:
www.industria.ccoo.cat
En aquesta pàgina web es
poden consultar els avanços
que es van produint en el
procés de fusió de les dues
federacions i la informació
referent a les activitats i jornades que s’organitzen conjuntament.
També hi ha una secció
dedicada a la negociació
col·lectiva, on es pot fer el
seguiment de la negociació
dels convenis sectorials de
les dues federacions o consultar els que estan vigents.
Aquesta nova eina ens
permetrà anar coneixentnos mútuament i anar-nos
familiaritzant amb tots els
sectors que abastarà la futura Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya.

NOVETATS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2008 DEL METALL I FITEQA

Sense avanços significatius en la
Situació de bloqueig en la negociació del
negociació del Conveni del metall de Lleida Conveni de la indústria tèxtil - confecció
El dimarts 29 d’abril tindrà
lloc una nova reunió de la
Comissió Negociadora del
Conveni provincial del metall
de Lleida, en la qual s’intentarà acostar posicions entre les
parts.
Fins al moment, i després
de sis reunions mantingudes,
no s’han produït avanços significatius en la negociació, ja
que la patronal FEMEL ha
mantingut des del principi una
actitud intransigent i ferma,
especialment pel que fa a
l’ampliació de la jornada laboral.
La patronal ha condicionat
la negociació d’altres aspectes de la plataforma conjunta,
entre els quals el capítol salarial, a l’acceptació del seu
plantejament sobre la jornada. Una petició que ha estat
rebutjada per part de la FMC
de CCOO, que en anteriors
reunions ja va exigir a la

FEMEL la concreció de les
seves propostes.
Fruit d’això, la patronal va
plantejar un tímid avanç qualitatiu i quantitatiu en matèria
salarial, que els sindicats consideren insuficient. En la resta
de punts de la plataforma no
s’han produït avanços destacables.
CCOO es reafirma en la
plataforma sindical conjunta i
manté la seva posició d’avançar, alhora que millorar, en els
diferents continguts del conveni, tal com va informar-ne
als delegats i delegades del
sector de la província de
Lleida en l’assemblea realitzada el passat dia 15 d’abril.
CCOO mantindrà les seves
reivindicacions, ja que condsidera que són justes i necessàries per al conjunt de treballadors i treballadores del sector metal·lúrgic de les terres
de Lleida.

La negociació del Conveni
col·lectiu de la indústria tèxtil confecció es troba en una
situació de bloqueig, deprés de
la darrera reunió de la Comissió Negociadora, en què la
patronal va donar mostres de
voler allargar la negociació i fer
un pas enrere en relació amb
les seves últimes posicions.
La patronal va supeditar
totes les seves propostes a la
pretensió de canviar el règim
de vacances, que planteja que
sigui de 30 dies, dels quals
només 15 ininterromputs.

Si ets afiliat/afiliada de les
federacions del Metall i Fiteqa
de CCOO i vols rebre l’Eina
digital a la teva bústia de
correu, envia’ns un correu
electrònic a:

mmetall@ccoo.cat
fiteqa1@ccoo.cat
A què esperes?

CCOO considera que el conveni actual ja admet aquesta
possibilitat sempre que sigui
pactada i recorda a la patronal
que no acceptarà que es faci
cap pas enrere ni permetrà la
retallada dels drets històrics del
conjunt de treballadors i treballadores del sector.
Atesa la situació actual de
bloqueig, CCOO i UGT demanen la participació de tots i
totes per tenir més força a l’hora de convèncer la patronal que
no es poden reduir els drets
que ja tenim.

