www.industria.ccoo.cat

Número 23. 19 de juny de 2009

D AVA N T L A C R I S I , R E F O R C E M L A N E G O C I A C I Ó C O L · L E C T I VA

Uns 300 delegats i delegades del sector del metall es manifesten
contra les actituds intransigents de la patronal en la negociació
Sota el lema Davant la crisi, reforcem la negociació col·lectiva,
al voltant de 300 delegats i delegades d’empreses del sector del
metall del conjunt del territori,
acompanyats per representants
de la Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya i de la MCAUGT, han manifestat el seu rebuig al bloqueig de la negociació
col·lectiva i a les actituds oportunistes que estan mantenint alguns empresaris del sector, promogudes des de les patronals
metal·lúrgiques.

El desbloqueig de la negociació col·lectiva dels pactes i
convenis d’empresa i l’aposta
per la recuperació de la indústria han estat l’eix de l’acció
reivindicativa que han dut a
terme aquest dijous, dia 18 de
juny, al voltant de 300 delegats i delegades de diferents
empreses del sector del metall
del conjunt de Catalunya.
La mobilització, convocada de manera conjunta per la
Federació d’Indústria de

CCOO de Catalunya i la MCAUGT de Catalunya davant el
bloqueig de la negociació
col·lectiva a les empreses, la
inaplicació del conveni, especialment en matèria salarial, i
les actituds oportunistes que
han demostrat alguns empresaris, ha tingut un ampli seguiment.
Després de participar en
una assemblea informativa en
la qual s’ha analitzat la situació que s’està vivint en moltes

empreses i s’han plantejat uns
criteris d’actuació comuns, els
delegats i delegades s’han
manifestat per la Via Laietana
de Barcelona, des de l’alçada
de l’edifici de CCOO fins a Foment del Treball, on han fet
una concentració com a mostra de rebuig al posicionament
de les empreses i de les organitzacions patronals i per l’actitud intransigent i irresponsable que estan mantenint en el
marc de l'actual situació de

LA MOBILITZACIÓ EN IMATGES
Industria TV va fer
el seguiment de la
mobilització i va
entrevistar el secretari de Negociació
col·lectiva de la
FI.CCOO.CAT,
Andreu Capdevila

Treballadors
d’empreses
afectats per
ERO de suspensió també
van participar
en la manifestació i la concentració

crisi. Així ho ha recollit la resolució conjunta que han llegit
davant la seu de la patronal
catalana.
Els màxims representants
de la FI.CCOO.CAT i de la
MCA-UGT han participat en la
mobilització i han insistit en la
necessitat de reforçar la negociació col·lectiva com a milllor
garantia per defensar els drets
i les condicions laborals del
conjunt de treballadors i treballadores..

Un delegat de
CCOO de l’empresa ESSA
Palau va llegir la
resolució conjunta davant de
Foment de
Treball

La manifestació i la concentració davant de Foment del
Treball van transcórrer en un
ambient festiu i reivindicatiu
per part dels delegats i delegades participants
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Cal reforçar i donar un impuls a la negociació col·lectiva a les empreses
Afrontar l’estratègia patronal amb una acció concertada per reforçar
la negociació col·lectiva a les empreses i defensar així els drets
col·lectius del conjunt de treballadors i treballadores. Aquesta va ser
la premissa de l’assemblea de delegats i delegades d’empreses del
sector del metall convocada conjuntament per la Federació
d’Indústria de CCOO de Catalunya i la MCA-UGT de Catalunya sota
el lema Davant la crisi, reforcem la negociació col·lectiva, que es va
celebrar el dia 18 de juny, a la sala d’actes de CCOO.

Al voltant de 300 delegats i
delegades van participar en
l’assemblea conjunta convocada davant la situació que
s’està donant en les empreses
del metall. Els empresaris del
sector, seguint l’estratègia promoguda per la patronal, han
bloquejat la negociació de
pactes i convenis d’empresa i
no apliquen correctament els
convenis, especialment en
matèria econòmica. De fet, el
nombre d’empreses que s’han

acollit a la clàusula d’inaplicació salarial, només a la província de Barcelona, ha arribat a
un dels nivells més alts dels
darrers anys.
Davant l’actuació oportunista i injustificada que estan
patint els metal·lúrgics, els
responsables de Negociació
col·lectiva i els secretaris generals de les dues federacions
van denunciar que no es poden permetre aquestes males
pràctiques empresarials.

Primera reunió del Consell de la FI.CCOO.CAT

Els responsables sindicals van insistir que no es poden acceptar les males
pràctiques dels empresaris

Van incidir en la importància de fer front comú, de reforçar la nostra actitud en la negociació col·lectiva a les
empreses i acompanyar-la de
mobilitzacions al carrer quan
sigui necessari, ja que això

ens permetrà sortir reforçats
de la crisi. A més, van recordar
que la negociació col·lectiva
és l’eix principal de la nostra
acció sindical i una eina fonamental per defensar els drets
dels treballadors.

COMISSIONS A LES EMPRESES
David Matellán, nou secretari general de la Secció
Sindical Intercentres de CCOO de SEAT

El passat 9 de juny es va celebrar la primera reunió del Consell
de la Federació d'Indústria de
CCOO de Catalunya, amb la
qual es donen per constituïts tots
els organismes de direcció escollits en el marc del 4t Congrés de
la Federació. Aquest Consell
està format pels 32 membres de
l'Executiva més 100 companys i
companyes escollits en els congressos dels diferents sindicats
comarcals durant el mes d’abril.
En aquesta primera reunió, el
secretari general, Javier Pacheco, va presentar l'Informe de
Gestió de la feina que s’ha dut a
terme des que es va realitzar el
Congrés fins al moment. Gran
part de l'informe, així com del
debat posterior, van girar al voltant de la situació de crisi econòmica en la qual es troba el país, i
es van analitzar i exposar les
propostes que el sindicat ha
plantejat per trobar-hi una sorti-

da. L'informe es va aprovar per
unanimitat.
Com a complement de l'informe, i amb la voluntat que esdevingui un punt fix a l'ordre del dia
de tots els Consells, es van
exposar els resultats de les eleccions sindicals i l'estat de l’afiliació fins a la data.
També es van presentar els
plans de treball de les diferents
àrees i secretaries de la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya per al que queda
d'any, uns plans que hauran de
ser aprovats definitivament en el
proper Consell, que es reunirà el
mes de setembre.
En el marc d’aquesta primera
reunió es van escollir les persones que formaran part del
Consell Nacional de la CONC i
del Consejo de la Federació
estatal, en representació de la
Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya.

David Matellán Soto ha estat
escollit com a nou secretari
general de la Secció Sindical
Intercentres de CCOO de
SEAT, amb més del 63% de
vots dels delegats i delegades
dels diferents centres de treball de SEAT que van participar en la VI Conferència de la
Secció Sindical Intercentres
de SEAT, celebrada el passat
13 de juny.
David Matellán encapçala
la nova Executiva i el Consell
intercentres de CCOO de
SEAT, que es van escollir en
el decurs de la Conferència,
en substitució de Lolo Gálvez,
que ara ocupa el càrrec de secretari de Desenvolupament i
organització federativa de la
Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya.

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?

Els assistents també van
elegir els organismes de direcció de CCOO dels centres
de treball de Martorell, Zona
Franca, Centre de Recanvis,
Centre Tècnic i Gearbox. A
més, en el marc d’aquesta
Conferència es van debatre i
es van aprovar per una àmplia
majoria l’Informe de Gestió i el
Pla d’Acció i Organització.

