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DEBAT SOBRE L’ACORD DE COL·LABORACIÓ

eleccions sindicals

Assemblees intercomarcals de delegats i delegades de
CCOO d’Indústria i d’Agroalimentària de Catalunya

Últims resultats destacables en les
eleccions sindicals :
Assemblea a Sabadell

Assemblea al Baix Llobregat

En les últimes setmanes, les federacions de CCOO d’Indústria i
d’Agroalimentària de Catalunya han
realitzat 9 assemblees de delegats i
delegades en tots els àmbits intercomarcals al voltant del territori català.
Assemblees en què han participat més
de 1.000 delegades i delegats de tots
els sectors industrials que representen
les dues organitzacions.
En les assemblees s’ha debatut conjuntament el recent acord de
col·laboració sindical entre les dues organitzacions i els criteris de treball amb
el total d’empreses que representem.
S’ha valorat positivament l’enfortiment
organitzatiu de CCOO en els sectors
industrials i la capacitat de treball que
aquest acord ofereix a tots els afiliats i
afiliades de CCOO i al conjunt de treballadors i treballadores de la indústria
a Catalunya.
També s’hi ha debatut la situació
actual en els àmbits econòmic, social
i polític, tant en el marc internacional
com en l’estatal i nacional.
Les grans incerteses que té el panorama actual requereixen el paper
primordial del moviment sindical, i de

CCOO especialment, per la nostra
condició de primera força sindical del
país, per garantir que el seu desenllaç
posi a les persones en primer lloc i que
els drets dels treballadors i treballadores, tant en l’àmbit del treball com en
els drets socials i de ciutadania, siguin
la columna vertebral d’un model social
i econòmic per a la sortida de la crisi.
Per a això és necessari reforçar el
sindicat al centre de treball, la negociació col·lectiva, la mobilització i la pressió als carrers. Cal recuperar la capacitat de compra dels salaris, redistribuir
la riquesa a través d’una política fiscal
justa i reforçar la protecció social, ja
que són els elements imprescindibles
per posar punt i final a la desigualtat
social i la pobresa.
Finalment, en les assemblees es
va apel·lar a la necessitat de reforçar
la sindicació de les candidatures de
CCOO en el procés de concentració
d’eleccions sindicals que es desenvoluparà durant tot el 2015. Cal revalidar
la condició de primera força sindical
per posar-nos al capdavant dels canvis
que els treballadors i treballadores i la
societat necessiten de manera urgent.

• Biomat, SA, de Parets del Vallès, al Vallès
Oriental, empresa on CCOO hem donat la
volta als resultats i hem obtingut 5 delegats
per 4 d’UGT (abans: CCOO, 3 i UGT, 6).
• Menadiona, SL, del Maresme, on CCOO
obté 9 delegats/ades; augmentem la representació i ens consolidem com a única força
sindical a l’empresa (abans: CCOO, 5).
• SA Metalográfica, de Cerdanyola, al Vallès
Occidental, on CCOO obtenim 3 delegats;
per tant, renovem i ens consolidem com a
única força sindical a l’empresa.
• MONTRONIC, de Vic, a la comarca
d’Osona, on donem la volta al resultat anterior amb 2 delegats/ades de CCOO per 1
d’UGT (abans: CCOO, 1 i UGT, 2).
• COFELY, d’Hospitalet de Llobregat, al Barcelonès, on CCOO millorem els resultants
amb 12 delegats/ades per 5 d’UGT. Anteriorment el comitè estava format per 10 de
CCOO i 7 d’UGT.

HORARIS D’ASSESSORAMENT A CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA

dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 h
anys
construint
presents i futurs

Per garantir un millor funcionament del servei és preferible demanar cita prèviament trucant
als telèfons 93 481 27 96 i 93 481 28 10
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EN DEFENSA DE LES CONDICIONS LABORALS

Vaga en el sector elèctric
Durant els dies 5 i 9 de desembre, el sector del manteniment elèctric de Catalunya
ha estat en vaga. Les causes
d’aquest conflicte són conegudes: destrucció d’ocupació
superior al 50% des del 2010;
incompliments reiterats dels
acords col·lectius per part de
les empreses contractistes,
i accions dirigides a la precarització de les condicions
de treball i falta de segure-

tat. A aquestes causes, cal
afegir-hi l’actitud negativa
d’Endesa, incomplint els
compromisos d’inversions i
mirant cap a un altre costat
davant d’aquesta situació.
La vaga ha estat un èxit
rotund, amb un seguiment
per sobre del 85% dels treballadors i treballadores, i ha
mostrat que el camí passa
per mantenir el sector unit i
no afluixar en l’estratègia de

Acord a Sharp

mobilitzacions que la coordinadora de CCOO ha aprovat
per unanimitat, i que ja han
marcat els propers 7 i 8 de
gener com a noves jornades
de lluita.

Plenari del consell de l’Empresa Catalana
S’ha dut a terme la segona reunió del Plenari de
l’Empresa Catalana amb
la participació de CCOO
d’Indústria.
Els aspectes més destacats d’aquest plenari han
estat els referits a la composició de les dues comissions
tècniques i la discussió del
programa de reactivació
industrial dins del punt del
pressupost per al 2015.
Una vegada assegurada la
participació activa de CCOO
d’Indústria en els 7 blocs

d’impuls estratègics, en el
plenari s’ha tractat el tema
de la composició de les dues
comissions tècniques: Comissió Pime i Comissió Competitivitat i Emprenedoria.
També ha estat molt interessant el debat referent als
pressupostos per al 2015.
En aquest cas, el conseller
Felip Puig reconeixia, davant de tothom, que els 101
M€ que es destinaran per a
polítiques industrials haurien
de ser entre 5 i 10 vegades
superior, però que les finan-

ces de la Generalitat estaven
molt malmeses. En aquest
moment, des de CCOO
d’Indústria se’l va convidar
a tenir en compte altres aspectes que influeixen en el
desenvolupament
industrial a part del pressupost:
les infraestructures i les
instal·lacions que té el país
i que estan en greu perill, i
com és que cap de les inversions recau en el sistema de
distribució elèctrica. Puig va
reconèixer el problema i va
anunciar que seria corregit.

CCOO d’Indústria de Catalunya defensa l’autorització de motocicletes
de 125cc per als conductors amb tres anys d’experiència
Fa pocs dies, l’Associació
Nacional d’Empreses del
Sector de Dues Rodes
(Anesdor) ja va fer un toc
d’alerta i va rebatre les declaracions de responsables de
l’Ajuntament de Barcelona en
les quals es demanava que
la Direcció General de Trànsit revisés la normativa del
carnet de conduir B+3, argumentant que l’increment de
la sinistralitat a la ciutat era
causada, principalment, per
conductors de motos de 125
cc amb carnet de cotxe B+3.

CCOO d’Indústria de Catalunya compartim aquest
toc d’alerta als responsables
municipals, ja que, d’acord
amb les dades de les empreses d’assegurances, els
conductors i conductores
que amb el carnet de cotxe
i tres anys d’experiència

accedeixen al de moto fins
a 125 cc tenen menor accidentalitat que els conductors
i conductores amb el carnet
A1 específic per a motocicletes.
En aquest sentit, emplacem l’Ajuntament a reforçar
les actuacions en els punts
negres i també la vigilància,
en especial durant les hores
punta, i a realitzar una anàlisi estadística acurada de les
causes de la sinistralitat, així
com a vetllar pel control de les
ITV en tot tipus de vehicles.

El passat 3 de novembre,
l’empresa Sharp, amb seu
a Cornellà de Llobregat,
presentà l’ERO d’extinció
que afecta 56 dels seus 98
treballadors i treballadores.
Després de la mobilització
de la plantilla s’assolí, al
final del període de consultes, un acord que rebaixa
l’afectació en 3 persones i
arriba a unes indemnitzacions de 45 dies i 42 mensualitats amb un topall de
18.5000 € més 3 mensualitats. També es podran jubilar 5 treballadors. Aquest
centre de treball, fins ara
considerat pel grup com un
centre d’excel·lència ja que
és on es realitza el disseny
dels productes Sharp per
a Europa, està afectat per
la reestructuració que es
realitza a totes las plantes
europees: es venen les
unitats de negoci de la línia
marró i blanca a una empresa polonesa i turca, respectivament, i a Catalunya hi
queda el servei postvenda.

Acord a Ingisa
Després de 16 dies de negociacions, el passat 24 de
novembre es va arribar a un
acord en l’ERO d’extinció de
la totalitat de la plantilla de
Serveis Elèctrics Ingisa, que
afecta els 27 treballadors.
Fruit de les negociacions
s’ha aconseguit que, amb
la tresoreria de què es disposava, s’abonessin vacances i hores (bossa d’hores)
pendents de cobrar per part
dels treballadors dels anys
2013 i 2014. La liquidació,
el salari (novembre i part de
desembre) i la indemnització s’hauran de reclamar al
Fons de Garantia Salarial,
previ reconeixement per part
del Jutjat Mercantil, ja que
l’empresa ha sol·licitat concurs de creditors.
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