Núm. 17

L’EINA DIGITAL
6 de març de 2015

www.industria.ccoo.cat
eleccions sindicals

II Consell de Seccions Sindicals de CCOO d’Indústria de Catalunya
El 24 de febrer, CCOO d’Indústria de
Catalunya va celebrar el seu II Consell
de Seccions Sindicals. Un Consell del
qual formen part les secretàries o secretaris generals de les 129 seccions sindicals amb més de 50 afiliades i afiliats
o una taxa d’afiliació igual o superior al
40% de la plantilla. També van participar
les 14 seccions sindicals de la federació d’Agroalimentària, complint amb els
acords de col·laboració.
Va començar amb l’informe de situació per part Javier Pacheco, secretari general i va continuar amb Marian Pérez,
secretària d’organització, presentant el
document “Els comptes clars”, un document explicatiu fruit de la voluntat i el
compromís de transparència adquirit al
procés congressual.
A continuació, es va fer una breu presentació de l’esborrany del document
Reglamento de las secciones sindicales,
actualment en fase de discussió a tots
els àmbits organitzatius de CCOO Indústria i, una vegada fetes les aportacions

corresponents, pendent d’aprovació el
proper mes de juny.
Després de la part més informativa, e
el plenari es va dividir en quatre grups
de treball per tractar l’Estratègia per
l’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva
a l’empresa; Estratègia de Comunicació;
Estratègia d’Afiliació; i Participació Comitè d’Empresa, Candidatures i Eleccions
sindicals, que representen els quatre
grans eixos que han d’integrar el Pla de
Treball d’una Secció Sindical. L’objectiu
d’aquesta sessió més pràctica era confeccionar en conjunt les línies bàsiques
que tindran els futurs plans de treballs
de les Seccions Sindicals de CCOO
d’Indústria.
El Consell amb l’exposició de les conclusions grupals; i l’aprovació, per unanimitat, d’una resolució basada en els quatre eixos de treball i amb compromisos
adquirits per part de la federació envers
les seccions sindicals i de les seccions
sindicals envers a la federació i a la pròpia activitat.

Bons resultats en les eleccions
sindicals, destacats per comarques
i territoris (28-02-2015)
• VULCANIZADOS DÍAZ SUBIAS, de Lleida, on CCOO dóna la volta al resultat i passa
a ser l’única força sindical amb 1 delegat/ada
(abans: CCOO, 0, i UGT, 1).
• TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS, de
Montornès del Vallès, on CCOO manté i
millora la majoria absoluta del comitè, amb
7 delegats/ades de CCOO, 1 d’UGT i 1
d’independent (abans: CCOO,6; UGT, 2, i 1
d’independent).
• TÉCNICAS ELECTRÓNICAS Y AUTOMATISMOS, SA, de Barcelona, empresa on
CCOO manté i millora la majoria del comitè
amb 4 delegats/ades de CCOO per 1 d’UGT
(abans: CCOO, 3, i UGT, 2).
• PONT, AURELL Y ARMENGOLL, SL, de
Terrassa, empresa on CCOO millora els
seus resultats i assoleix la majoria de la
representació sindical CCOO, 3; UGT, 1, i
USO, 1 (abans: CCOO, 2; UGT, 2, i USO, 1).
• SAN PATRICK, SL, del Prat de Llobregat,
empresa on CCOO millora espectacularment els seus resultats i aconsegueix tota
la representació sindical: CCOO, 13 (abans:
CCOO, 7, i UGT, 6).
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES
INDUSTRIALES, SA, de Tarragona, on es
fan eleccions per primera vegada i CCOO
aconsegueix la majoria (CCOO, 6, i USO, 3).

CCOO incrementa la seva representació en les eleccions
sindicals celebrade a Nissan al febrer
Els treballadors i treballadores de Nissan van decidir donar suport, a les eleccions sindicals, a la feina de CCOO a
l’empresa durant els últims anys. Així, la
representació de CCOO s’ha incrementat en 2 delegats i delegades a la Zona
Franca i 1 delegat a Montcada. Un increment que permet que el sindicalisme de
classe avanci davant del model corporatiu d’altres organitzacions sindicals.
Una feina que ha aconseguit superar
la resignació i recuperar la dignitat dels

treballadors, després dels acords avalats pel sindicat corporatiu, sotmesos al
xantatge de l’empresa en el període anterior, que van significar un clar retrocés
en les condicions de treball.
La posició clara de forçar la negociació, sustentada per la mobilització dels
treballadors i treballadores, com és el
cas de l’últim acord de competitivitat, ha
permès garantir les condicions dignes
de treball i la viabilitat de l’ocupació gràcies a l’assignació de nous models.

• FRUTÍCOLA CAMPLLONG, SL, de Campllong (Girona), on CCOO dóna la volta al
resultat i passa a ser la primera força sindical amb 3 delegats/ades de CCOO i 2 d’UGT
(abans: CCOO, 0, i UGT, 5).
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8 de Març, Dia Internacional de les Dones

Dins del marc de la celebració del Dia Internacional
de les Dones, CCOO de
Catalunya dóna suport a
la manifestació unitària del
diumenge 8 de març, a les

12 del migdia, que sortirà de
la plaça de la Universitat, de
Barcelona.
A més, celebrarà la jornada d’acció central el dilluns
9 de març, a les 9.30 h, a la
seu de CCOO, a Via Laietana, 16, de Barcelona, amb
una taula rodona i la posterior concentració a la porta
de la nostra seu.

CCOO d’Indústria participarà amb l’actiu sindical als
actes confederals i establirà
un marc propi de debat i participació de les dones el proper 18 de març. Alhora, en la
negociació col·lectiva, continuarà reforçant la proposta
sindical de gènere en els diferents convenis col·lectius
que estem negociant.

Jornada de Joves de CCOO d’Indústria
El 2 de març del 2015, es
va celebrar la jornada taller
per a joves delegats i delegades de les nostres federacions amb l’objectiu de
reforçar el paper dels joves
i les joves en l’activitat sindical a les seves empreses i al
sindicat, amb la qual cosa es
desenvolupen les propostes

d’acció sindical que la Federació d’Indústria i la Federació Agroalimentària portem
a terme dins del marc de
col·laboració que vam pactar
l’octubre passat.
En la jornada, van participar-hi joves de tots els territoris i sectors d’ambdues
federacions. Els eixos de la

jornada van girar entorn del
paper dels joves i les joves
en la negociació col·lectiva i
el sindicat. Es van desenvolupar taules de treball amb
conclusions prou importants
i significatives, que han estat
recollides pels responsables
d’acció sindical de les dues
federacions.

CCOO d’Indústria posa en coneixement dels alcaldes que no hi ha prou
treballadors destinats al manteniment de la xarxa elèctrica al territori
La situació laboral del sector,
amb cada vegada menys treballadors (50% de destrucció
d’ocupació des del 2010) i més
precarietat, combinada amb la
falta d’inversions d’Endesa i
de les empreses que aquesta
té subcontractades per fer el
manteniment de la xarxa elèctrica suposa ja un gran problema per al conjunt de sectors
econòmics del país en molts
punts del territori català.
En aquest sentit, davant la
negativa d’Endesa i de les subcontractistes a obrir una taula
de negociació i a participar en
les mediacions convocades

per la Generalitat, CCOO ha
optat per exposar la situació
als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya (Comissió d’Empresa i Ocupació),
al conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i ara també
als alcaldes de les principals
ciutats del país. Així, ja s’han
realitzat les reunions amb els
alcaldes de Girona, Terrassa
i Sabadell, aquesta setmana
es farà la reunió amb l’alcalde
Lleida i s’estan concertant les
trobades amb els alcaldes de
Barcelona i Tarragona.
D’altra banda, en els propers
dies es reunirà la coordinado-

Reunió amb l’alcalde de
Terrassa, Jordi Ballart

ra de delegats i delegades de
CCOO de les empreses subcontractades d’Endesa per
articular el procés d’informació
directa als clients i als usuaris
de la companyia, i analitzar les
següents accions que cal emprendre en el conflicte.

6 de març de 2015
Acomiadaments a
EMMSA
El passat 11 de febrer
la direcció de Española
de Montajes Metálicos,
SA (EMMSA)va comunicar als representants
sindicals que emprendrà
un
procediment
d’acomiadament col·lectiu
emparat en l’article 51 de
l’Estatut dels treballadors.
L’acomiadament afectarà
la totalitat dels centres de
treball que té l’empresa,
fet que suposa un total de
246 persones afectades.
L’empresa té endarrerits
els pagaments de les
nòmines als seus treballadors i treballadores,
nòmines que han estat
degudament reclamades
pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, i està en
un moment d’evidents
problemes de liquidat
financera. Española de
Montajes Metálicos és
una empresa que treballa
per a altres empreses i ha
d’estar al corrent de pagament de les quotes de
la Seguretat Social. Com
que això és cada vegada més difícil, s’estan
perdent oportunitats de
negoci, fet que hi afegeix
més dificultats. Ja fa dues
setmanes que molts dels
treballadors i treballadores d’EMMSA no tenen
feina efectiva, amb totes
els inconvenients que
això comporta.

Nou impuls del Pacte + Indústria
Avui, al Paranimf de la Universitat de Barcelona, les organitzacions promotores del Pacte + Indústria entomen de nou la
iniciativa de repensament de la estratègia industrial del nostre
país, portant a terme una reformulació dels efectes del projecte inicial en forma de Segon Manifest del Pacte + Indústria.
Després de totes les iniciatives que s’han desenvolupat a diferents territoris de Catalunya, el Pacte es reformula per tal
de donar més empenta als diferents projectes de reindustrialització que la societat civil ha començat recolzats en les 138
propostes que el Pacte + Indústria.

Tot just en aquets moments en els que les transformacions
de que el món industrial s’enfronta a les influències que en
aquest sentit es marquen des de Europa, és quan les 10
organitzacions promotores del Pacte tenen que fer l’esforç
de buscar l’aplicació de les seves propostes dins d’aquest
marc transformador.
Així, amb l’acte que avui es fa, volem donar el primer impuls
per tal de comminar al Govern a prendre en consideració
les propostes que els agents de la societat civil aportem al
marc industrial de Catalunya.
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