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La negociació col·lectiva, al centre de l’acció sindical de
CCOO d’Indústria de Catalunya
La negociació col·lectiva és un dels
eixos principals de treball de la Federació de CCOO d’Indústria, i durant els
propers mesos protagonitzarà l’atenció i
l’acció sindical en la majoria dels nostres
sectors.
A finals del 2014 finalitza la vigència
de diversos convenis sectorials, entre
ells els més importants i significatius pel
volum de treballadors i treballadores que
aixopluguen, i perquè són el referent en
moltes altres negociacions en empreses
i sectors: indústries químiques, indústria
tèxtil, perfumeria, distribució de productes farmacèutics…
Aquests nous processos de negociació se sumen als que ja estan en
marxa, com són els dels sectors de
metal·logràfiques de Catalunya, en fase
avançada de negociació, o el Conveni
general del metall de Catalunya, amb
reunió de la mesa convocada per al proper 13 d’octubre i en el qual continuem
amb els entrebancs de les patronals del

Metall per normalitzar la negociació en
aquest nou espai de negociació d’àmbit
nacional.
Per definir l’estratègia i els criteris de
negociació col·lectiva en aquest procés de negociació, CCOO d’Indústria
ha convocat dos plenaris d’acció sindical, que es realitzaran durant aquest
mes d’octubre: els dies 7 i 8 a Madrid,
d’àmbit estatal, i el dia 16 a Barcelona,
d’àmbit nacional.
Amb la realització d’aquests plenaris d’acció sindical i en les properes
reunions dels òrgans de direcció de
CCOO d’Indústria de Catalunya, definirem i concretarem els criteris de negociació col·lectiva que serviran de base
per elaborar les plataformes reivindicatives i la negociació, les estratègies de
participació de l’actiu sectorial de CCOO
en els diferents àmbits de negociació i
la concreció de la participació de CCOO
d’Indústria de Catalunya en les diferents
comissions negociadores.

CONVENI EN NEGOCIACIÓ
D’ÀMBIT PROVINCIAL:
Gasos liquats del petroli de la província de Barcelona
CONVENIS PER NEGOCIAR
D’ÀMBIT ESTATAL:
General de la industria química
Textil y confección
Mayoristas de productos farmacéuticos
Perfumería
Frio industrial
Mayoristas de productos químicos
CONVENIS PER NEGOCIAR
D’ÀMBIT NACIONAL:
Marroquineria de Catalunya
CONVENIS PER NEGOCIAR
D’ÀMBIT PROVINCIAL:
Comerç d’òptiques de Barcelona
Comerç d’òptiques de Lleida
Comerç d’òptiques de Tarragona

Ratificat per la plantilla el
preacord en el conveni de
Girbau SA, negociat per CCOO

Jornada sobre resolució
extrajudicial de conflictes
El passat 17 de setembre, la Secretaria
d’Assessorament, Mediació i Inspecció
de CCOO d’Indústria de Catalunya va
realitzar una jornada amb l’actiu federal
d’Acció Sindical en la qual es va destacar la importància del Tribunal Laboral
de Catalunya (TLC)i la Inspecció de
Treball (IT)a l’hora d’abordar els conflictes laborals. Es van situar els elements
principals per tal que els sindicalistes
de CCOO d’Indústria treguin el màxim
rendiment d’aquests instruments: en el
moment d’interposar les mediacions o

CONVENIS EN NEGOCIACIÓ
D’ÀMBIT NACIONAL:
Indústria siderometal·lúrgica de
Catalunya
Metal·logràfiques de Catalunya

les conciliacions, identificant clarament
els objectius, fent un seguiment amb
registre dels expedients, determinant
en quins casos és més útil la inspecció
de guàrdia, etc.
Tot plegat amb la intenció de fer
més eficaç la intervenció de CCOO
d’Indústria en la resolució extrajudicial
dels conflictes als quals ens enfrontem
habitualment.

El 71,23% dels 313 treballadors
(83,7%) de Girbau, SA, han aprovat
en referèndum l’acord en la negociació
del conveni, la qual es va fer entre la
Secció Sindical de CCOO d’Indústria
de Catalunya i la direcció de Girbau,
SA. L’acord acaba amb una difícil negociació de més de tres anys, i resol un
greuge històric en la classificació professional a la vegada que garanteix el
conveni per tres anys amb increments
del 0,3% per al 2013 i del 0,8% per al
2014 i 2015, entre altres qüestions.

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

El sector del manteniment elèctric, en lluita per l’ocupació i les
condicions de treball
Endesa, amb la seva
política de subcontractació del manteniment de les
instal·lacions de distribució
d’energia elèctrica en mitjana i baixa tensió, ha provocat
una precarització continuada
de les condicions laborals
dels treballadors i treballadores de les empreses auxiliars: en seguretat, en ocupació i econòmiques.
La situació, tot i les denuncies plantejades per CCOO
d’Indústria i MCA-UGT de
Catalunya davant d’Endesa
i la Generalitat, esdevé es-

pecialment greu arran dels
contractes signats el 2010
entre Endesa i les empreses
auxiliars; des de llavors, el
sector ha patit una destrucció d’ocupació del 50% i una
precarització continuada de
les condicions de treball.
Durant els darrers mesos,
les empreses contractistes
han renovat els respectius
contractes de manteniment
amb la principal, és a dir amb
Endesa, però aquestes continuen retallant les condicions
de treball i acomiadant treballadors i treballadores.

Davant aquesta situació,
CCOO i UGT inicien un procés de mobilitzacions que comencen amb assemblees de
treballadors i treballadores
del sector a tot Catalunya,
per preparar una convocatòria de vaga sectorial el mes
de novembre.

Benzineres de baix cost: menys seguretat, menys
drets per als consumidors i destrucció d’ocupació
ó
Les estacions d’autoservei
de venda minorista de carburants s’han convertit en
un negoci atractiu per a alguns empresaris, aprofitant
l’eliminació de costos laborals (no hi ha personal per
atendre els clients) i l’ús de
carburants de menys qualitat.
Des de CCOO d’Indústria
de Catalunya es reclama a
la Generalitat la regulació

d’aquest sector emergent
que, a més de precaritzar
el servei i les condicions laborals, posa en risc la seguretat dels consumidors i en
vulnera els seus drets (falta
de vigilància, manca de pla
d’evacuació d’emergències
i inexistència de fulls de reclamació o de factures amb
totes les dades).
Una mostra del que s’ha

exposat és l’incendi que es
va produir a la benzinera de
baix cost del polígon industrial Cova Solera de Rubí.
Què hagués passat si hagués
tingut lloc en un entorn urbà
amb habitatges i escoles?

Trobada de seccions sindicals de CCOO del Vallès Occidental – Catalunya Central
En aquesta trobada, que
va tenir lloc el 26 de setembre a Sabadell, hi van assistir 26 seccions sindicals de
les comarques d’empreses
de més de 100 treballadors
i treballadores i amb més del
30% de la plantilla afiliada. El
debat i les intervencions van
ser molt enriquidors, ja que
es van posar en comú mol-

tes de les problemàtiques
que avui tenim a les empreses dels nostres sectors i la
manera com les afronten en

el dia a dia de les seccions
sindicals. També es va parlar de com reforçar el paper
del nostre sindicat en la societat. Per últim, es va animar
a treballar per sortir reforçats
en aquests moments de crisi
i per guanyar representativitat a les empreses per continuar sent el primer sindicat
del país.

Contra l’ERO a
Fábrica Ibérica de
Altavoces
La direcció de l’empresa
Fábrica Ibérica de Altavoces (FIA) va presentar el
passat 23 de setembre un
ERO d’extinció de contracte
que afecta 79 treballadors
i treballadores del total de
114 que formen la plantilla
actual.
CCOO ha manifestat
l’oposició a aquesta mesura injusta, innecessària
i no justificada: FIA és una
empresa viable que en els
anys 2012 i 2013 va repartir
dividends per valor de 4 milions d’euros.
Cal fer front, amb unitat, a
l’atac de la direcció de FIA,
que vol extingir més del
75% dels llocs de treball i
deixar 79 famílies al carrer,
i a la resta amb un futur més
que incert.

CCOO denuncia la
severa i injusta política
de recursos humans a
Stradivarius
La direcció de Stradivarius, amb el beneplàcit
d’Inditex, aplica una política de recursos humans
que CCOO considera injusta, severa i dictatorial.
Aquest sindicat lamenta
que un dels vaixells insígnia del teixit empresarial
espanyol permeti que, en
una de les empreses del
grup, s’intimidi la plantilla i
s’apliqui la llei de la por.
Per expressar aquest
profund malestar davant
d’aquesta situació i per exigir
que es declari improcedent
l’acomiadament d’un dels
seus treballadors, CCOO va
convocar el passat 30 de setembre una concentració a les
portes del Jutjat de Manresa.
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