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Uns 400 sindicalistes de la FI.CCOO.CAT participen en
l’euromanifestació del 14 de maig a Madrid
Milers de sindicalistes, treballadors i treballadores de tot l’Estat
van donar un toc d’atenció al Govern el dia 14 de maig amb la
seva participació massiva en
l’euromanifestació convocada
per la Confederació Europea de
Sindicats a Madrid, sota el lema
Combatre la crisi, primer l’ocupació, per exigir un nou pacte
social a Europa que garanteixi
que els treballadors i les treballadores no paguem les conseqüències d'una crisis que no
hem provocat. També es van mobilitzar sindicalistes de diferents
països del sud d’Europa que van
sumar-se a aquesta iniciativa endegada per la CES.

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una
valoració positiva del seguiment que va tenir l’euromanifestació de Madrid, en la qual
va tenir una participació activa

La Federació d’Indústria de CCOO va aprofitar aquesta manifestació com a carta de presentació en societat

i reivindicativa, amb l’assistència d’uns 400 sindicalistes, treballadors i treballadores dels
seus sectors, que van sumarse als seguicis organitzats per
la CONC i per la Federació

estatal, en els quals es reivindicava la defensa del teixit industrial i de l’ocupació.
Precisament, aquesta ha
estat la primera gran mobilització d’àmbit general en la

qual ha pres part la Federació
d’Indústria de CCOO des que
es va celebrar el Congrés, i li
ha servit com a carta de presentació pública en societat al
conjunt de l’Estat.

La FI.CCOO.CAT defensa el teixit
CCOO de SONY fomenta l’ús del
industrial de la província de Tarragona transport públic per anar a treballar
El Sindicat d’Indústria de Tarragona està treballant, amb el
suport de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya, per la defensa del teixit
industrial de la província, davant l’allau d’ERO de suspensió temporal en què es troben
immerses la majoria de grans
empreses i un seguit important
de pimes dels sectors metallúrgics i de muntatge i manteniment a les empreses químiques.
El Sindicat d’Indústria de
CCOO de Tarragona ha participat en tots els processos de
negociació per assegurar-se

que, un cop esgotades les
mesures de flexibilitat que permetien mantenir l’ocupació,
cap empresa vulgui aprofitarse de la situació per retallar
costos de manera injustificada. Així també s’ha assegurat
aconseguir les millors condicions i la mínima afectació per
al conjunt de treballadors i treballadores d’aquestes empreses.
A BIC Graphic i BIC Iberia,
on s’han anunciat 99 acomiadaments, les plantilles s’estan
mobilitzant i compten amb el
suport de CCOO en la reivindicació dels llocs de treball.

La Secció Sindical de CCOO
de SONY valora positivament
la primera acció en matèria
de mobilitat que s'ha impulsat
per fomentar l'ús del transport
públic per anar a treballar i
que ha tingut molt bona acollida entre els treballadors i les
treballadores.
El Comitè d'Empresa ha
promogut que la multinacional
financi una targeta de transport públic (una T-10 d'una
zona) que s'ha repartit entre
les 1.300 persones que integren la plantilla. La voluntat
de CCOO de SONY és intentar ampliar aquesta iniciativa i

negociar amb la direcció de
l'empresa per aconseguir que
es financi almenys una part
del cost dels títols de transport dels treballadors i les treballadores que utilitzen habitualment el transport públic
per traslladar-se a les installacions de SONY. D'aquesta
manera, es fomentaria l'ús del
transport públic, alhora que
es podrien reduir els accidents in itinere.
La FI.CCOO.CAT comparteix aquesta proposta i anima
altres empreses a seguir-ne
l’exemple, el que permetria
una mobilitat més sostenible.
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L’elecció de les direccions dels sindicats comarcals tanca el procés
congressual de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya
El mes d’abril ha posat punt i final a un llarg procés congressual que,
a més de renovar els organismes de direcció tant de la federació com
dels sindicats comarcals i intercomarcals, ha donat pas a la constitució de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya i als corresponents sindicats d’Indústria del conjunt del territori. Al voltant de
1.250 delegats i delegades dels sectors del metall, la mineria i l’energia elèctrica han pres part en la darrera fase d’aquest procés.

Un cop finalitzat el procés congressual, la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya i
els sindicats d’Indústria d’àmbit
comarcal i intercomarcal encaren aquest nou mandat, molt
marcat per l’actual situació
econòmica, amb la voluntat de
continuar treballant en la defensa dels drets del conjunt de
treballadors i treballadores i en
la millora de les seves condicions laborals.

Ara toca desenvolupar els
objectius i les línies d’actuació
definides en el Pla d’Acció
aprovat en el Congrés, que té
com a reptes principals estendre el sindicat al màxim d’empreses, especialment a les pimes, i impulsar la política
afiliativa per tenir més força en
la negociació, a l’hora de reivindicar i defensar els drets
dels treballadors i les treballadores.

La FI.CCOO.CAT estableix criteris davant
l’ofensiva patronal en la negociació col·lectiva

Establir criteris i estratègies comunes davant els casos d’inaplicació del conveni que s’estan
donant. Aquesta va ser la pauta
que va centrar la jornada de treball celebrada el passat 13 de
maig, en la qual van participar els
responsables d’acció sindical i
assessors de la Federació i dels
diferents sindicats comarcals.
A més de repassar la situació
actual, un dels temes destacats
va ser l’estat de la negociació
col·lectiva. La Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya qualifica d’irresponsable l’ofensiva
que està duent a terme la patronal, amb una obstrucció clara i
incitant les empreses a incomplir
els acords assolits en els convenis o en els pactes d’empresa,
amb una actuitud totalment oportunista davant la situació de crisi,

sense preocupar-se de les
necessitats reals. El que per a
CCOO ens demostra la veritable
cara de la patronal.
És aquí on entra la nostra
tasca d’oposició a les propostes
de la patronal encaminades a
retallar drets laborals i on hem de
ser responsables davant de
situacions més que justificades i
acreditades que s’estan donant
en algunes empreses.
Per aquesta raó, i tal com es
va plantejar en la jornada del 13
de maig, CCOO hem traslladat a
la UGT la proposta de realitzar
un acte conjunt durant la primera
quinzena de juny per manifestar
el nostre rebuig a l’actitud de la
patronal, que segueix aferrada
en velles receptes que passen
per la retallada de drets i la congelació de salaris.

Consulta la resolució conjunta a: www.industria.ccoo.cat

SECRETARIS GENERALS DELS
SINDICATS D’INDÚSTRIA DE CCOO
Escollits en els congressos celebrats el mes d’abril
Alt Penedès - Garraf: Ramon Ferrer
Anoia: Paco Gil
Bages - Berguedà: Ramon Caparrós
Baix Llobregat: Félix Repullo
Girona: Joan Baz
Osona: Antonio Giménez
Tarragona: José Antonio Hernández
Terres de Lleida: Carles Asensio
Vallès Occidental: Sebastián González
Vallès Oriental - Maresme: Santiago García
Consulta tota la informació a www.industria.ccoo.cat

COMISSIONS A LES EMPRESES
Visita dels secretaris generals de la FI.CCOO.CAT
i del Sindicat d’Indústria de Tarragona a la Secció
Sindical de CCOO d’ANAV
El 18 de maig, una delegació
del sindicat encapçalada per
Javier Pacheco, secretari general de la FI.CCOO.CAT, i
José Antonio Hernández, secretari general del Sindicat
d'Indústria de Tarragona, i
acompanyats per Joan Carles
Gallego, secretari general de
la CONC, i Jaume Pros, secretari general de la UI de
CCOO de Tarragona, va visitar la Secció Sindical de
CCOO d’ANAV (Associació
Nuclear Ascó - Vandellòs) a la
Central nuclear Vandellòs II.
Durant la visita, van mantenir una reunió amb els delegats de CCOO d'Ascó i de
Vandellòs i també amb els de
les subcontractes que treballen en el recinte de la nuclear.

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?

En la trobada es va destacar
que hi ha més treballadors i
treballadores a les subcontractes que a l'empresa principal, i que la feina de coordinació del sindicat resulta
imprescindible per garantir la
igualtat de protecció i de condicions per a tots els treballadors. En aquest sentit, es va
valorar molt positivament la
tasca endegada per la Secció
Sindical i pel Sindicat d'Indústria de Tarragona.
També es va mantenir un
breu contacte amb la direcció
d’ANAV, a la qual es van traslladar les principals reivindicacions de la Secció Sindical,
molt lligades al nou conveni
col·lectiu d’ANAV que s’està
negociant actualment.

