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CCOO d’Indústria emplacem les patronals del metall a avançar
decididament en la mesa del conveni general del metall de Catalunya
El 13 d’octubre es va reunir la mesa de
negociació del Conveni col·lectiu per a la
indústria siderometal·lúrgica de Catalunya a petició de CCOO d’Indústria i MCAUGT de Catalunya.
La reunió va estar marcada per dues
qüestions: l’absència de les patronals
de Tarragona, Lleida i Girona, i la coincidència entre la patronal de Barcelona
(UPM), CCOO i la UGT sobre la neces-

sitat de continuar treballant pel conveni
del metall de Catalunya.
En aquest marc de coincidència, sindicats i patronal es van comprometre a
fer les gestions necessàries per recuperar la plena normalitat representativa
patronal en la mesa de negociació i per
poder continuar la negociació del conveni en una propera reunió que s’ha de
realitzar abans de finalitzar el 2014.

Plenari d’acció sindical i negociació col·lectiva de CCOO d’Indústria
El tema del conveni del metall de Catalunya va estar molt
present en el Plenari d’acció
sindical que es va reunir a Barcelona, el 16 d’octubre, i on es
van abordar i discutir els criteris de la negociació col·lectiva, l’estratègia de participació sectorial i de representació en les meses de negociació, i la situació del
diàleg social.
El debat va fixar clarament que la defensa de l’ocupació, la lluita contra els efectes de la reforma laboral i la millora dels salaris són els eixos fonamentals amb els
quals hem de construir les plataformes reivindicatives en els diferents convenis
sectorials que s’han de negociar.

Renovació a la Secció Sindical de CCOO de Roca Gavà

El passat 11 d’octubre es va celebrar
la conferència de la Secció Sindical
de CCOO de Roca Gavà, en la qual
es van renovar els òrgans de direcció
d’aquesta i es va escollir per unanimitat, entre els més de 50 afiliats i afilia-

des presents, Juan José Jiménez com
a nou secretari general.
Tant la nova Comissió Executiva com
el secretari general confirmen l’aposta
ferma per la renovació i la participació
de totes les àrees de la fàbrica en la
direcció de la secció sindical.
A la conferència també es va proposar
i aprovar la configuració de les candidatures per a les properes eleccions sindicals de novembre així com les línies de
treball per afrontar els propers reptes: el
futur industrial de la fàbrica, el conveni
col·lectiu i les eleccions sindicals.

La bona feina dels delegats i delegades
fa que CCOO consolidi o millori els seus
resultats allí on té presència.
Laser Goded, SL, de Polinyà, on CCOO
guanya les eleccions amb 6 delegats/delegades per 3 de la UGT (abans 1 de CCOO,
2 de la UGT).
Inquide, SA, de Polinyà, on CCOO entra
amb força i guanya les eleccions amb 2 delegats/delegades per 1 de la UGT (abans 3
de la UGT).
Iberhospitex, SA, de Lliçà de Vall, on
CCOO obté els 6 delegats/delegades
(abans 4 de CCOO, 2 de la USO).
Ascensores Soler, SA, de Barcelona, on
CCOO incrementa representació i passa d’1
a 3 delegats/delegades, i és l’únic sindicat
a l’empresa.
Universal Desarrollos Electrónicos Centro de I+D de Terrassa, on CCOO repeteix
resultats i obté els 5 delegats/delegades
que s’escollien.
Grifols, SA, de Parets del Vallès, on CCOO
incrementa la seva representació per eleccions parcials i passa d’1 a 3 delegats/ades.
Sistemas RQ de Parets del Vallès, on,
mitjançant eleccions parcials per increment
de plantilla, CCOO passa d’1 a 3 delegats/
delegades.
Inoxpan d’Argentona, on CCOO repeteix
resultat; és l’única força sindical a l’empresa
i renova els 3 delegats/ades que tenia.
Antoni Carles, SA, de Vilassar de Mar, on
CCOO també continua sent l’únic sindicat
amb presència a l’empresa amb 3 delegats/
delegades.
Talleres Trepat, SA, de Vilassar de Mar,
on continua la presència única de CCOO
mitjançant l’elecció de nou dels 3 delegats/
delegades de CCOO.

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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CONFLICITIVITAT A LES EMPRESES

+ EN POSITIU...
Preacord a
Zardoya Otis

Vaga a EMTE de Girona

Els treballadors i treballadores d’EMTE a Girona,
subcontracta d’Endesa, realitzen una setmana de vaga
entre el 20 i el 26 d’octubre
per rebutjar la proposta de
rebaixa salarial presentada
al comitè d’empresa les pas-

sades setmanes fent ús de
la reforma laboral.
El conflicte no és nou;
els treballadors i treballadores ja han patit un ERO
de
suspensió,
multitud
d’acomiadaments,
altres
rebaixes de salari i canvis

d’horari imposats als quals
s’han enfrontat mitjançant
la vaga i la demanda judicial
segons sigui el cas.
Lamentablement, el Departament d’Empresa se
suma a la injustícia i decreta
uns serveis mínims abusius
del 50% de la plantilla que
atempten clarament contra el
dret fonamental de vaga dels
treballadors i treballadores
d’EMTE. CCOO d’Indústria
de Catalunya dóna suport
als companys i companyes
en vaga i anuncia, al mateix
temps, que recorrerà davant
la justícia contra els serveis
mínims abusius.

Després de l’anunci i la
convocatòria de vaga, el
passat dia 16 d’octubre
s’arribà a un preacord que
va permetre desconvocar
les vagues previstes a Zardoya Otis per als dies 20
d’octubre i 3 de novembre.
Aquest preacord manté i prorroga el conveni
col·lectiu fins al 31 de desembre del 2016, i introdueix, a més, algunes millores, com la transformació
en indefinits d’alguns contractes temporals i els increments salarials, entre
d’altres.

Seguiment massiu de la vaga de la plantilla d’Indox per
impagament salarial

Durant
aquest
mes
d’octubre, els treballadors i
treballadores d’Indox de Tàrrega han realitzat sis jorna-

des de vaga, les quals han
estat convocades pel comitè
d’empresa (on CCOO té majoria) per reclamar a la direc-

ció de l’empresa que els pagui els salaris que els deu.
Amb aquestes vagues, els
220 treballadors i treballadores de l’empresa reclamen
que se’ls paguin les mensualitats de juliol, agost i setembre, així com una part de
la paga extra d’estiu que els
deuen.
Si la cosa no s’arregla
tenen convocada una nova
jornada de vaga per al dia
29 d’octubre.

CCOO demana més informació sobre l’adquisició
d’accions de Ficosa per part de Panasonic
Les seccions sindicals de Ficosa i CCOO
d’Indústria de Catalunya
sol·liciten tota la informació sobre l’adquisició del
49% de les accions de Ficosa per part de la multinacional japonesa Panasonic, així com garanties

de participació sindical en
totes les decisions que es
derivin a partir d’aquesta
operació.
Des de CCOO es reitera la necessitat de desenvolupar un pla industrial
que reforci el paper de
l’empresa en el sector

de l’electrònica i la comunicació de l’automòbil,
com a millor garantia de
creixement productiu i de
l’ocupació a l’empresa,
així com una gestió financera més bona que doti
d’estabilitat l’estratègia
empresarial.

Jornades per a la
reindustrialització
de les comarques
gironines
El dijous 9 d’octubre es
van realitzar a Girona unes
jornades organitzades per
CCOO i UGT on, sota el
lema “+Treball, +Estabilitat,
+Salari”, es van presentar
les propostes sindicals per
a la reindustrialització de
les comarques gironines.
En aquestes jornades,
amb molta participació de
delegats i delegades, es
va parlar de la importància
de recuperar l’activitat industrial, que, des de sempre, ha proporcionat uns
salaris més alts i una activitat permanent al llarg de
l’any i, per tant, diversifica
l’economia d’una demarcació on el turisme té també
un pes clau.

PARTICIPA
PARTICIPA AMB
AMB CCOO
CCOO D’INDÚSTRIA
D’INDÚSTRIA DE
DE CATALUNYA
CATALUNYA AA LES
LES XARXES
XARXES SOCIALS
SOCIALS
www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
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REORDENAMENT SECTORIAL

Les federacions de CCOO d’Indústria i d’Agroalimentària de Catalunya tanquen un
acord de col·laboració funcional
El passat 21 d’octubre,
en una reunió conjunta
dels màxims òrgans de direcció de les federacions
de CCOO d’Indústria i
d’Agroalimentària de Catalunya, es va acordar la
col·laboració
d’ambdues
estructures sindicals per al
desenvolupament dels compromisos dels nostres plans
d’acció i de les resolucions
d’activitat que cada federació va acordar en el marc
dels seus congressos.
Aquest acord suposa un
pas important en l’estratègia
confederal de reordenament
sectorial, que es va iniciar
amb la fusió de les federacions d’Indústria i Fiteqa, i
que va continuar amb les
fusions de les federacions
de Fecoma i FSP, i Fecoth i
Comfia.

Amb aquest acord es fa
un pas fonamental per consolidar una vella estratègia
del nostre sindicat. La configuració d’una federació
industrial que representi
pràcticament la totalitat dels
sectors industrials del nostre
país.
El desenvolupament de
polítiques industrials de
caràcter transversal ha de
reforçar les polítiques sectorials que tradicionalment
desenvolupem a cada federació. Definir propostes sindicals des de la negociació
col·lectiva i organitzar els
treballadors i treballadores
en un mateix àmbit federal
reforçarà el paper del sindicat en un sector estratègic
del mercat de treball al nostre país, com és l’industrial,
i millorarà els nostres nivells

TOTAL CATALUNYA
Sectors

Nombre empreses

Treballadors/es

Automòbil i transports

485

69.187

Energia

197

18.265

Estacions de servei

998

6.039

1.793

108.802

Metal·lúrgica
Mineria

5

1372

Moda

2.800

32.801

Química

3.392

90.332

Vidre i ceràmica

325

5.844

Carnic i Afins

702

27.812

Begudes

227

9.288

El Camp

618

11.823

1.365

36.739

12.907

418.304

Alimentació
TOTAL
de representació, tant afiliativa com als òrgans unitaris.
Construir una federació
industrial és un repte que ha
de comptar amb la iniciativa

del sindicat. Aquest acord és
un pas important per treballar en aquest objectiu.
Una federació forta per a
un sindicat més fort.

ELS ACORDS DE COL·LABORACIÓ ARRIBEN A TOTS ELS TERRITORIS
La iniciativa de les direccions
federals
de
CCOO
d’Indústria
i
d’Agroalimentària ha estat
traslladada a tots els àmbits
territorials de les dues federacions a Catalunya.
Els diferents sindicats
intercomarcals han signat
acords de col·laboració i
han garantit una estratègia
comuna en el desenvolupament de l’activitat sindical en
aspectes com l’atenció a les
empreses, l’assessorament,
l’extensió
electoral
o
l’afiliació, entre d’altres.

Al Vallès Occidental - Catalunya Central, al Vallès
Oriental – Maresme - Osona, al Baix Llobregat – Anoia
- Alt Penedès - Garraf, a Tarragona, a Lleida i a Girona,
és a dir a tot el territori de
Catalunya, es treballarà de
manera conjunta en el reforçament de les polítiques
federals en els sectors industrials que representem
les dues federacions.
Més federació i més propera a l’empresa a través
de les estructures intercomarcals.

Moment de la signatura de l’acord entre les federacions de
CCOO d’Indústria i d’agroalimentària del Baix Llobregat - Anoia Alt Penedès - Garraf

