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CONTINUA EL PROCÉS CONGRESSUAL A LES COMARQUES

Els sindicats comarcals i intercomarcals del
metall preparen els seus congressos
Durant el mes d’abril els sindicats minerometal·lúrgics comarcals i intercomarcals realitzaran
els respectius congressos per
renovar els sus òrgans de direcció. Aquest serà el darrer procés
congressual que fan com a sindicats del metall, ja que d’aquests
congressos en sortiran com a
sindicats comarcals i intercomarcals d’indústria, adequant
així el seu nom a la denominació
aprovada per les federacions estatal i de Catalunya en el marc
del 4t Congrés.

Més de 1.200 delegats i delegades dels sectors del metall,
la mineria i l’energia elèctrica
de tot Catalunya participaran
durant el mes d’abril en els
congressos dels diferents sindicats minerometal·lúrgics comarcals i intercomarcals.
En el marc d’aquests congressos debatran l’informe de
la gestió realitzada durant l’actual mandat a cada una de les
comarques i les línies de futur
que marcaran l’acció sindical

Un moment del 4t Congrés de la Federació, celebrat els dies 5 i 6 de març al CCIB del Fòrum, a Barcelona

dels propers quatre anys, per
afrontar les problemàtiques
que afecten la situació industrial i continuar treballant per la
millora i la defensa dels drets
del conjunt dels treballadors i
les treballadores dels nostres
sectors.
També escolliran els organismes de direcció dels respectius sindicats comarcals o inter-

comarcals (Comissió Executiva
i secretari o secretària general), així com els representants
de cada organització al Consell
de la Federació d'Indústria de
CCOO de Catalunya.
Amb aquests congressos
d’àmbit comarcal i intercomarcal, finalitza el procés congressual de la Federació, iniciat al
setembre de 2008 amb l'elec-

ció a les empreses i a les agrupacions de restes de cada territori dels delegats i delegades
que hi han participat .
És també en el marc de tot
aquest procés que, tal com van
aprovar les federacions estatal
i de Catalunya, els sindicats comarcals i intercomarcals del
metall passaran a denominarse d’indústria.

CALENDARI DE CONGRESSOS DELS SINDICATS COMARCALS I INTERCOMARCALS
 OSONA: 1 d’abril
Centre cívic Frederica Montseny
Manlleu

 ANOIA: 3 d’abril
Centre de Serveis a les Empreses
Igualada

 BAIX LLOBREGAT: 2 d’abril
Sala d’actes de CCOO
Cornellà

 TARRAGONA: 16 d’abril
Ciutat de repòs i vacances
Tarragona

 ALT PENEDÈS - GARRAF: 3 d’abril
Casal de Vilafranca
Vilafranca del Penedès

 LLEIDA: 17 d’abril
Sala d’actes de CCOO
Lleida

 BAGES - BERGUEDÀ: 21 d’abril
Sala d’actes de CCOO, Manresa
 VALLÈS OCCIDENTAL: 22 d’abril
Sala d’actes de CCOO, Sabadell
 GIRONA: 24 d’abril
Sala d’actes de CCOO, Girona
 VALLÈS ORIENTAL - MARESME:
27 d’abril Hotel Ciutat, Granollers

Número 21. 31 de març de 2009

La FI.CCOO.CAT encara la negociació col·lectiva de 2009 amb una aposta per
la defensa del poder adquisitiu i la protecció dels treballadors i treballadores
Després de l’intens procés
congressual dels darrers mesos, la Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya ha començat a treballar en els criteris que marcaran la negociació
col·lectiva de 2009 i amb el repàs de les modificacions de la
normativa vigent en matèria
del manteniment i el foment de
l’ocupació i la protecció dels
treballadors en situació d’atur.
Ho ha fet en el marc d’un
plenari de negociació col·lectiva realitzat el passat dia 27 de
març, en el qual van participar
una cinquantena de responsables de negociació col·lectiva,
acció sindical, assessors i
quadres sindicals de la Federació i dels diferents sindicats

comarcals i intercomarcals.
Sixte Garganté, jurista del
CERES, va obrir la sessió i va
explicar de manera molt didàctica als presents quines
són les mesures urgents que
preveu la llei per al manteniment de l’ocupació i la protecció dels treballadors en situació d’atur, posant exemples de
com cal actuar quan les empreses presenten un expedient.
El responsable de Negociació col·lectiva i el secretari
general de la FI.CCOO.CAT,
Andreu Capdevila i Javier Pacheco, respectivament, van incidir en l’aspecte salarial, especialment tenint en compte la
situació econòmica en la qual

Continuen les mobilitzacions en defensa
dels llocs de treball als sectors metal·lúrgics
Després de la multitudinària manifestació del passat 14 de març,
organitzada sota el lema Plantem cara a la crisi, els treballadors i les
treballadores de diverses empreses dels sectors metal·lúrgics
segueixen mobilitzant-se en defensa dels seus llocs de treball i en
contra dels expedients de regulació presentats. A continuació, algunes de les més recents.

EGO (Solsona)
Les treballadores i treballadors
d’EGO s’han manifestat a finals
de març contra la decisió de
l’empresa de tancar la planta que
té a Solsona. CCOO demana la
continuïtat industrial i dels llocs
de treball i recorda que EGO ha
rebut ajudes del Consell Comarcal per a inversions i que ha estat
la professionalitat de la plantilla
el que ha permès impulsar l’expansió comercial i el lideratge
tecnològic de l’empresa.
 IMC (Barcelona)
La plantilla d’IMC ha realitzat
concentracions a fàbrica contra

l’ERO plantejat per la direcció
per acomiadar 50 treballadors de
la planta del Bon Pastor, en el
marc d’un pla de reestructuració
mundial per eliminar 14.000 llocs
de treball. Si les negociacions no
avancen, no descarten aprovar
un calendari de mobilitzacions
per al mes d’abril.
FLEX-N-GATE (les Franqueses) i TUBSA (Sant Just)
La plantilla de les dues empreses, que pertanyen al mateix
grup, es va manifestar el mes de
març a Barcelona en contra dels
ERO d’extinció plantejats a les
dues factories.

Una cinquantena de persones van participar en el plenari de negociació
col·lectiva de la Federació

estem immersos. Per aquesta
raó, van analitzar els diferents
supòsits relacionats amb els
increments salarials en funció
de l’IPC, amb les corresponents respostes sindicals i jurídiques per a les diverses si-

tuacions que poden donar-se
a les empreses.
D’aquesta manera van donar eines als assistents per
afrontar la negociació col·lectiva d’enguany, que promet ser
complicada.

COMISSIONS A LES EMPRESES
Els afiliats i afiliades escullen la nova direcció de la
Secció Sindical de CCOO de NISSAN Zona Franca
En el decurs de la 8a Conferència de la Secció Sindical
de CCOO de NISSAN de la
Zona Franca, celebrada el
passat dia 28 de març, els
afiliats i afiliades de CCOO
d’aquest centre de treball
han escollit la nova Comissió Executiva i el Consell de
la Secció Sindical, així com
els delegats LOLS. El company Javier Donate ha estat
elegit com a nou secretari
general de la Secció Sindical de CCOO de NISSAN de
la Zona Franca.
En la mateixa Conferència es va debatre l'informe
de gestió de la Secció Sindical, que va ser presentat pel

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

industria@ccoo.cat
Què esperes?

secretari general sortint,
Raúl López. Després d'un
interessant debat, en el qual
van haver-hi diverses aportacions, l'informe de gestió
es va aprovar per una amplíssima majoria.
La 8a Conferència de la
Secció Sindical de CCOO
de NISSAN de la Zona
Franca també va servir per
escollir els delegats i les delegades que participaran, en
representació d’aquesta
Secció Sindical, en la Conferència de la Secció Sindical Intercentres de CCOO
del Grup NISSAN, que tindrà lloc a Barcelona el proper dia 18 d’abril.

