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4t CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ MINEROMETAL·LÚRGICA DE CATALUNYA DE CCOO

La FMC de CCOO ultima els preparatius del
Congrés dels dies 5 i 6 de març
La Federació Minerometal·lúrgica de
Catalunya de CCOO celebrarà el seu
4t Congrés els dies 5 i 6 de març de
2009, que servirà per escollir la nova
direcció de l’organització i aprovar el
Pla d'acció que ha de regir els objectius, el treball i les línies d'actuació
que haurà de desenvolupar la Federació durant els propers quatre anys.
En aquest 4t Congrés, la Federació
Minerometal·lúrgica de Catalunya de
CCOO passarà a convertir-se en la
Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya, tal com s'ha aprovat en la
reunió del Consell de la FMC de
CCOO realitzada avui.

La Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO
ultima aquests dies els preparatius del seu 4t Congrés, que
tindrà lloc els dies 5 i 6 de març
de 2009 al Fòrum de Barcelona.
Hi participaran un total de 300
delegats i delegades dels sectors del metall, l'energia elèctrica i la mineria del conjunt de
Catalunya. Ells seran els encarregats d'aprovar el Pla d’acció, que defineix els objectius,
les polítiques i les línies estratègiques que regiran la Federació durant els propers quatre
anys i també escolliran les persones que hauran de dirigir-la.
Precisament, en la reunió
del Consell de la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya
de CCOO realitzada avui s'han
aprovat els documents congressuals que es debatran els
dies 5 i 6 de març, que són el
Pla d’acció i l’Informe de gestió, a més del reglament i les
normes congressuals. Aquests
documents estaran penjats a la
pàgina web de la Federació
properament.

Els membres del Consell de la FMC de CCOO en un moment de la reunió realitzada avui

Balanç d’aquests quatre
anys
En el decurs del 4t Congrés de
la FMC de CCOO, els delegats
i delegades també han d'aprovar l’Informe de balanç de la
feina realitzada des de l'anterior congrés, celebrat l'abril de
2005, fins a la finalització del
mandat, que ha estat elaborat
pel secretari general de la Federació.
El document recull els aspectes més destacats que han
marcat l’acció sindical, fent especial esment als avenços
aconseguits en la negociació
col·lectiva, l’impuls de polítiques d’igualtat i les millores
aconseguides en l’organització
del treball.
També resumeix les actuacions principals que s’han realitzat en l’àmbit de la seguretat i
la salut en el treball, incidint en
les polítiques i la formació en
matèria de prevenció; la formació contínua dels treballadors i
treballadores, i el treball que
s’ha fet per estrendre l’afiliació i

la representació sindical a les
empreses al conjunt del territori, situant CCOO com a primera
força sindical en els nostres
sectors.

Unes demandes que estan
recollides en la resolució Sense indústria no hi ha futur,
aprovada per la Conferència
Nacional de la FMC de CCOO
el 14 de novembre de 2008.

Una aposta ferma per la defensa del teixit industrial

El Pla d’acció de futur

En l’Informe de balanç també
es reflecteix l’evolució de l’economia en aquests quatre anys
fins al moment actual, que ens
trobem en una situació de crisi
financera que està afectant negativament i greument la indústria del nostre país i, en conseqüència, l'ocupació.
Això ha repercutit en tots
els aspectes de l'acció sindical
i en el diàleg social que ha dut
a terme CCOO, sempre amb
l'objectiu d'aconseguir un canvi
en el model productiu i l’aposta
per l'establiment de veritables
polítiques industrials que ens
permetin defensar i consolidar
la indústria del nostre país,
com a motor de l'economia i
com a garant de l'ocupació estable.

Les línies estratègiques que
marcaran la política sindical
que desenvoluparà la Federació durant els propers quatre
anys són definides en el Pla
d’acció que s’haurà d’aprovar
en el Congrés.
L’objectiu és impulsar l'organització i l'acció sindical a les
empreses per continuar avançant en l'organització dels treballadors i treballadores dels
nostres sectors per seguir
avançant en la millora de les
condicions socials, econòmiques i laborals, i incrementar el
volum d'afiliació, que és la millor força per continuar endavant i situar-nos com a primer
sindicat, el que ens donarà força per aconseguir els nostres
objectius.
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El 4t Congrés donarà pas a la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
Els dies 5 i 6 de març havia de
culminar el procés de fusió entre la FMC i FITEQA per constituir la Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya, després de la seva constitució a
nivell estatal. Aquest procés
es va aturar de manera unilateral per part de la federació
estatal de FITEQA, una decisió que la Federació Minerometal·lúrgica ha lamentat pro-

fundament.
El Consejo federal de la
FM de CC.OO., màxim òrgan
de la federació estatal entre
congressos, reunit el 27 de
gener, va acordar seguir endavant amb el projecte per constituir la Federación de Industria amb el suport unànime de
gairebé tots els assistents, en
considerar que és la millor forma de defensar els drets dels

ARRENCA LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2009
Les taules salarials de 2009 permeten una millora del
poder adquisitiu dels treballadors del sector del metall

Una de les assemblees comarcals per informar de les taules de 2009

Durant els mesos de gener i
febrer, la Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya
de CCOO ha convocat els
delegats i delegades del conjunt del territori per informarlos de les noves taules i annexos salarials per al 2009
dels convenis provincials del
metall de Barcelona, Tarragona i Girona i del Conveni
de metal·logràfiques de Catalunya, a més d’altres aspectes sobre l’aplicació dels
convenis.
La Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de
CCOO valora molt positivament el desenvolupament
d’aquestes assemblees, ja
que han comptat amb una
gran afluència d’assistents,
donada la importància del
tema a tractar.
Durant el mes de gener
s’ha produït la revisió i la signatura de les taules i annexos salarials d’aquests convenis sectorials. Gràcies a

les millores salarials acordades, les noves taules permeten que els treballadors i les
treballadores dels sectors
del metall i de metal·logràfiques tinguin aquest any una
millora del poder adquisitiu,
malgrat que no s’hagi aplicat
la clàusula de revisió (ja que
recordem que l’IPC real de
2008 s’ha situat per sota del
previst inicialment, segons
dades publicades per l’INE).
Durant el mes de març, la
FMC de CCOO convocarà
els delegats del metall de la
província de Lleida per informar-los de les taules salarials per al 2009 previstes en
el conveni i per explicar-los
com s’afrontarà l’aplicació
del conveni, que CCOO no
va signar ja que considera
que no garanteix les mínimes condicions salarials ni
de millora dels drets del conjunt de treballadors i treballadores del sector a la província de Lleida.

NOTA: Les taules salarials de 2009 dels convenis del metall i de
metal·logràfiques es poden consultar al web www.minerometall.ccoo.cat

treballadors i treballadores.
Per aquesta raó, ha decidit
col·locar la primera pedra per
començar a aixecar en solitari
aquesta nova organització i,
tal com es va aprovar, els dies
19 i 20 de febrer es farà el IV
Congrés de la FM de CC.OO.
que pasará a convertir-se en
la Federación de Industria de
CC.OO.
Davant d’aquesta decisió,

el Consell de la FMC de
CCOO, reunit avui, també ha
acordat presentar una resolució sobre la denominació i el
logotip de l’organització en el
4t Congrés de la Federació
Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO, que passarà
a denominar-se, a partir de la
seva aprovació, Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya.

El sector del metall es mobilitza en
defensa dels llocs de treball
Els treballadors i les treballadores de diverses empreses del sector del metall s’estan mobilitzant aquests dies en contra dels
expedients presentats per les respectives direccions, que amenacen els seus llocs de treball i que suposen també una retallada de
les seves condicions econòmiques. A continuació, algunes de les
més recents.

 ACC SPAIN (Sant Quirze)
La plantilla ha iniciat una vaga
indefinida com a protesta per
la retallada salarial plantejada
per l’empresa, que també ha
presentat un ERO de suspensió temporal per a tots els treballadors durant 63 dies.
CCOO rebutja totalment el
tancament patronal fet per
l’empresa aquesta setmana,
que ja ha estat denunciat pel
Comitè d’Empresa.

els faci nous encàrrecs.
ESTEBAN IKEDA (el Prat)
La plantilla ha realitzat diverses accions per manifestar el
seu rebuig a l’expedient concursal presentat per la companyia per tancar la factoria i
per exigir al grup Johnson
Controls i a NISSAN una solució a aquesta situació.

DELPHI (Sant Cugat)
Els treballadors i treballadores han fet diverses mobilitzacions contra l’ERO de suspensió temporal de contractes per a tota la plantilla
durant 44 dies.

ITP (Cornellà de Llobregat)
La plantilla s’està mobilitzant,
ja que fa 5 mesos que no
cobren i ara mateix estan
sense activitat, ja que s’ha
presentat un ERO per suspendre la totalitat de contractes, sense que hi hagi cap
tipus d’acord.

EMS (Santa Oliva)
La plantilla ha elaborat un
calendari de mobilitzacions
per protestar contra l’expedient concursal plantejat per
l’empresari, perquè no han
cobrat la nòmina del mes de
gener i per la manca d’acord
amb el grup INDITEX perquè

MAHLE (Vilanova i la Geltrú)
Els treballadors de l’empresa
han dut a terme diverses
manifestacions per oposarse a l’ERO presentat, que
afecta 250 persones de la
plantilla, sense parlar de
plans industrials ni mesures
alternatives.

Si ets afiliat/afiliada de la
Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya de CCOO
i vols rebre l’Eina digital a
la teva bústia de correu,
envia’ns un correu
electrònic a:

mmetall@ccoo.cat
Què esperes?

