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PROCÉS CONGRESSUAL DE CONSTITUCIÓ DE LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO

Tot apunt per a les assemblees congressuals d’àmbit
comarcal i intercomarcal del Metall i FITEQA
Durant aquest mes de setembre les federacions Minerometal·lúrgica de Catalunya de
CCOO i FITEQA de CCOO de Catalunya han realitzat les assemblees congressuals d’empresa, de centre de treball i d’agrupacions de restes, amb les quals s’ha iniciat oficialment
el procés congressual d’ambdues organitzacions. Els prop de 2.725 delegats i delegades
escollits pels afiliats i afiliades de les dues federacions participaran en les assemblees
d’àmbit comarcal i intercomarcal que es faran el mes d’octubre.

Durant la primera quinzena del mes
d’octubre es realitzaran les assemblees
congressuals d’àmbit comarcal i intercomarcal de les federacions de FITEQA i del Metall de CCOO de Catalunya,
en les quals es convocarà els delegats i
les delegades que han estat escollits
prèviament pels afiliats i afiliades de les
dues federacions en les assemblees
congressuals d’empresa, de centres de
treball i d’agrupacions de restes.
Hi participaran al voltant de 2.725 delegats i delegades, dels quals uns
1.460 ho faran en les assemblees de la
Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO i prop de 1.265, en les
assemblees de FITEQA-CCOO.
Aquestes assemblees comarcals i intercomarcals de les dues federacions
serviran per escollir els delegats i les
delegades que participaran en les respectives conferències nacionals de la

Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO i de FITEQA-CCOO
(que es faran el mes de novembre), en
els congressos de les unions comarcals i intercomarcals de CCOO, en el
congrés constituent de la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya
(març de 2009) i en els posteriors congressos de constitució dels sindicats
comarcals i intercomarcals d’Indústria
constituïts (abril de 2009).
Tant la Federació Minerometal·lúrgica
de Catalunya de CCOO com FITEQA
de CCOO de Catalunya valoren positivament el desenvolupament d’aquest
procés de participació de l’afiliació en la
vida i l’organització interna del sindicat i
volen agrair-los, especialment als milers d’afiliats i afiliades que han assistit
a les assemblees tant d’empresa com
d’agrupacions de restes i que han exercit el seu dret de vot per escollir les per-

Milers d’afiliats i afiliades han participat en aquest
procés d’assemblees

sones que els representaran dins del
sindicat, el seu compromís amb CCOO
i la seva implicació en el dia a dia de la
nostra organització sindical.

CALENDARI D’ASSEMBLEES COMARCALS I INTERCOMARCALS DEL METALL I FITEQA
BARCELONA
Alt Penedès - Anoia
- Garraf
FITEQA
DATA: 7 d’octubre
LLOC: Vilafranca del
Penedès
Alt Penedès - Garraf
METALL
DATA: 11 d’octubre
LLOC: Vilanova i la
Geltrú
Anoia
METALL
DATA: 6 d’octubre
LLOC: Igualada

Bages - Berguedà
METALL
DATA: 9 d’octubre
LLOC: Manresa
FITEQA
DATA: 10 d’octubre
LLOC: Manresa
Baix Llobregat
METALL
DATA: 6 d’octubre
LLOC: Cornellà
FITEQA
DATA: 9 d’octubre
LLOC: Cornellà
Barcelonès
METALL
DATA: 3 d’octubre

LLOC: Barcelona
FITEQA
DATA: 10 d’octubre
LLOC: Barcelona
Osona
METALL
DATA: 2 d’octubre
LLOC: Manlleu
FITEQA
DATA: 3 d’octubre
LLOC: Vic
Vallès Occidental
METALL
DATA: 8 d’octubre
LLOC: Sabadell
FITEQA
DATA: 6 d’octubre

LLOC: Sabadell

LLEIDA

Vallès Oriental Maresme
METALL
DATA: 4 d’octubre
LLOC: Granollers
FITEQA
DATA: 8 d’octubre
LLOC: Mataró

METALL
DATA: 2 d’octubre
LLOC: Lleida
FITEQA
DATA: 10 d’octubre
LLOC: Lleida

GIRONA

METALL
DATA: 1 d’octubre
LLOC: la Riera de
Gaià
FITEQA
DATA: 1 d’octubre
LLOC: Tarragona

METALL
DATA: 10 d’octubre
LLOC: Girona
FITEQA
DATA: 2 d’octubre
LLOC: Girona

TARRAGONA
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FITEQA i Metall presenten les conclusions de la
jornada de treball conjunta de joves afiliats i afiliades
Buscar fòrmules per rejove-

nir les plantilles i evitar dobles
escales salarials.
Promoure la participació
activa dels joves, dones i immigrants en les negociacions.

EN BREU
CCOO exigeix
alternatives industrials a
les multinacionals del
sector d’automoció

Salut laboral
Garantir el compliment de la
Llei de prevenció de riscos
laborals i una formació adequada en aquesta matèria.
Els afiliats i afiliades que van participar en la jornada van reflexionar sobre
les necessitats i les prioritats dels joves en l’àmbit laboral

La importància de la formació
dels nous delegats i delegades
joves en diversos àmbits de
l’acció sindical, com a eina per
poder participar activament en
la negociació col·lectiva a les
empreses i en la feina del dia
a dia de les estructures sindicals, és un element bàsic per
avançar i consolidar els drets i
les condicions laborals del
col·lectiu de treballadors i treballadores joves.
Aquesta és una de les conclusions principals de la jornada de treball per a joves afiliats
i afiliades, organitzada per les
federacions de FITEQA i del
Metall, conjuntament amb Acció Jove, el passat mes d’abril.
Les secretaries de Joves de

les dues federacions han elaborat un document on es recullen les conclusions i propostes sorgides en la trobada, que
es pot consultar al web
www.industria.ccoo.cat.
Aquestes propostes se centren en els àmbits de la negociació col·lectiva, la salut laboral, l’organització del treball i la
participació i les eleccions sindicals.
A continuació, en destaquem les principals.
Negociació col·lectiva
Establir clàusules per aconseguir una major estabilitat en
l’ocupació i controlar més la
contractació.

Els joves de la FMC i FITEQA participen en
la 2a Assemblea Nacional d’Acció Jove
Una delegació formada per
uns 25 delegats i delegades
de les federacions de FITEQA
i Minerometal·lúrgica han participat en la 2a Assemblea
Nacional d’Acció Jove - Joves
de CCOO de Catalunya, celebrada els dies 26 i 27 de
setembre.

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?

Els representants d’aquesta
delegació que han format part
de la comissió redactora dels
documents de l’assemblea
han tingut en compte els criteris extrets de la jornada de treball conjunta del mes d’abril en
l’elaboració d’aquesta documentació.

Organització del treball
Formació sindical dels joves
en temes d’implementació i de
càrregues de treball.
Negociar un calendari laboral que permeti compatibilitzar
la vida laboral i la personal, i
també el treball amb els estudis, mitjançant els permisos
individuals de formació.
Garantir la igualtat salarial i
d’oportunitats entre homes i
dones.

Participació i eleccions
Incidir en la sindicació i formació dels nous delegats i
delegades joves.
Crear equips d’extensió mixtes a les empreses, que incorporin joves.
Adequar el llenguatge als
col·lectius als quals ens adrecem.

FITEQA lamenta la mort
del company José Parra
La Federació de les Indústries
Tèxtils, Químiques i Afins de
CCOO de Catalunya (FITEQA)
lamenta la pèrdua del company José Parra Vara, que va
morir aquest estiu, a l’edat de
59 anys.
José Parra era el responsable de la secretaria de Política
Industrial de FITEQA i també
era membre del Consell Nacional de CCOO de Catalunya.
Durant molts anys també va
ser el màxim responsable de
FITEQA al Baix Llobregat.
Els companys i companyes
de FITEQA volen fer un reconeixement al treball i a la dedicació de Parra al sindicat i a la
seva lluita constant pels drets
dels treballadors i les treballadores.

El mes de setembre, el sector d’automoció i de components s’ha vist afectat per la
reorganització de la producció en les principals empreses constructores, SEAT i
Nissan, mitjançant l’aplicació de mesures de flexibilitat
previstes en els respectius
convenis col·lectius, i també
pels expedients de regulació d’ocupació presentats
per algunes empreses auxiliars i de components, com
Tyco Electronics, Mann
Hummel i Freudenberg.
Davant d’aquest escenari,
la FMC de CCOO i FITEQACCOO s’oposen totalment a
qualsevol mesura que resulti traumàtica per a les plantilles i exigeixen a les multinacionals del sector que
busquin alternatives industrials que permetin garantir
l’ocupació dels treballadors i
les treballadores; alhora
que demanen a les administracions una política industrial activa.
FITEQA-CCOO es manté
com a primera força en
els seus sectors
FITEQA de CCOO de Catalunya continua per damunt
dels 900 delegats i delegades de diferència respecte
del segon sindicat, en les
eleccions sindicals dels
sectors que agrupa.
Així mateix, manté la
majoria absoluta en els sectors de químiques, tèxtilconfecció i gasolineres,
com també a les comarques del Barcelonès, el
Bages, el Baix Llobregat, el
Berguedà, Osona, el Vallès
Occidental i l’Oriental i el
conjunt de comarques de
Girona i Lleida.

