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ES TANCA EL PROCÉS CONGRESSUAL DE FUSIÓ INDÚSTRIA-FITEQA
Constituïts tots els àmbits territorials de CCOO d’Indústria de Catalunya
Aquesta setmana s’ha tancat el procés
congressual extraordinari de fusió de les
antigues federacions d’Indústria i Fiteqa,
amb la constitució dels diferents sindicats
intercomarcals i àmbits territorials de
CCOO d’Indústria de Catalunya i l’elecció dels respectius òrgans de direcció. Al
voltant de 940 delegats i delegades del
conjunt del territori han participat en
aquesta darrera fase del procés congressual, en la qual, a més a més, han escollit les seves delegacions al Consell de la
federació i de la unió intercomarcal
corresponent.
En aquesta fase, també s’ha simplificat l’estructura terriorial de l’organització
amb la fusió dels sindicats comarcals i
intercomarcals següents: el Vallès Occidental amb el Bages - Berguedà, el Baix
Llobregat amb l’Alt Penedès - Anoia Garraf i el Vallès Oriental - Maresme amb
Osona, per adaptar l’organització a la
realitat existent i fer un sindicalisme més
proper a les empreses i a les necessitats
dels treballadors i treballadores de la
indústria.

CCOO d’Indústria del
Vallès Occidental - Catalunya central
Jordi Arnaiz
ha sortit
escollit
secretari
general
d’aquest
nou sindicat
intercomarcal

CCOO d’Indústria de
Tarragona

CCOO d’Indústria del
Barcelonès

Vicente
Moya és el
secretari
general
del sindicat
intercomarcal de
Tarragona

Santi Vidal
ha estat
escollit
com a
coordinador de
l’Àrea del
Barcelonès

CCOO d’Indústria de les
Terres de Lleida

CCOO d’Indústria de
Girona

Carles
Asensio ha
estat escollit coordinador
d’Indústria
a les
Terres de
Lleida

Josep
Serra és el
secretari
general del
sindicat
intercomarcal de
Girona

CCOO d’Indústria del
Baix Llobregat - APAG

CCOO d’Indústria del
Vallès Oriental - Maresme - Osona

Álvaro
Muñoz és
el secretari general
d’aquest
nou sindicat intercomarcal

Juan Antonio Molano és el
secretari
general
d’aquest
nou sindicat intercomar-

Pots descarregar-te les galeries d’imatges dels congressos comarcals al facebook de CCOO d’Indústria de Catalunya

CONSULTA ELS ORGANIGRAMES DE
CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA

A la pàgina web de la federació et pots descarregar els organigrames de responsabilitats i funcions de la COMISSIÓ EXECUTIVA i de les àrees
d’ORGANITZACIÓ I RECURSOS, ACCIÓ SINDICAL i POLÍTICA INDUSTRIAL.

HORARIS D’ASSESSORAMENT A CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
SECTORS DEL METALL, MINERIA I ENERGIA ELÈCTRICA:
de dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h, i dimecres i divendres, de 9 a 13.30 h
SECTORS DE LA MODA, QUÍMICA I AFINS, VIDRE I CERÀMICA:
dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h

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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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2014

NOTÍCIES BREUS
MOBILITZACIONS A ALSTOM
ALSTOM
TRANSPORT EN DEFENSA
DELS LLOCS DE TREBALL

Escalfant motors per a la vaga del metall de Barcelona del 29 d’abril i 6 de maig
CCOO d’Indústria de Catalunya i l’MCAUGT han registrat al Departament d’Empresa i Ocupació la convocatòria de vaga general al sector del metall de la província de
Barcelona per als propers dies 29 d’abril i
6 de maig.
Aquestes dues jornades de vaga s’emmarquen en el calendari de mobilitzacions
acordat en defensa del salari i dels drets
laborals dels metal·lúrgics i metal·lúrgiques
de la província i també en defensa del conveni provincial del metall, davant l’actitud
que manté la Unió Patronal Metal·lúrgica,
que pretén carregar-se els marcs de negociació col·lectiva que hem construït en els
darrers 35 anys.
CCOO d’Indústria i l’MCA-UGT estan
duent a terme diverses accions informati-

La plantilla de Santa Perpètua
prepara mobilitzacions en defensa dels seus llocs de treball i
contra l’ERO d’extincions que
ha plantejat l’empresa per retallar 190 llocs de treball a la planta vallesana. CCOO d’Indústria
els dóna suport i exigeix a la
multinacional que retiri l’amenaça de l’expedient i s’assegui a
negociar altres mesures. Així
mateix, insta l’Adminitració a
intercedir davant l’empresa i a
defensar la continuïtat de la factoria de Santa Perpètua i un
sector industrial estratègic per a
Catalunya, com és la indústria
ferroviària.

ves als polígons industrials de la província
per fer una crida als treballadors i treballadores de les empreses del metall a sumarse a les dues jornades de vaga. Coincidint
amb la reunió de mediació per la vaga, que
tindrà lloc el proper 24 d’abril, també han
estan preparant una concentració de delegats i delegades.

S’obre la negociació del Conveni de metal·logràfiques de Catalunya
El passat 7 d’abril es va reunir la Comissió
Negociadora del Conveni de metal·logràfiques de Catalunya, després de la seva
constitució el passat 25 de març. En aquesta primera trobada ambdues parts van plantejar les seves propostes per a la renovació
del conveni.
CCOO i UGT van presentar una plataforma reivindicativa conjunta, que té com
un dels aspectes destacats el manteniment
del poder adquisitiu dels treballadors i tre-

balladores del sector, amb uns increments
moderats de l’1% i l’1,5% per als anys 2014
i 2015, respectivament.
Per la seva banda, la patronal planteja
una congelació salarial, la supressió d’algunes ajudes i complements i la creació d’un
nou salari més baix per a les noves incorporacions; propostes que no són assumibles
per als sindicats i a les quals donaran resposta en la propera reunió, prevista per al 8
de maig.

Principi d’acord del Conveni del vidre i la ceràmica per al 2014-2016
El proper 15 d’abril tindrà lloc la signatura
definitiva del Conveni estatal del vidre i la
ceràmica per al període 2014-2016, deprés
que el principi d’acord assolit el passat 25
de març s’hagi explicat als delegats i delegades del sector del conjunt del territori.
El conveni tindrà una vigència de tres
anys i preveu unificar en una sola taula les

dotze que tenia el conveni anterior, la qual
cosa suposa, per a la part social, un avanç
imporant i un gran triomf. En matèria salarial també recull un increment del 0,3%,
sense revisió, per al 2014, i un increment
del 0,4% per als anys 2015 i 2016, amb la
revisió salarial que estableixen els II AENC
per a cada un d’aquests anys.

CCOO PEL MANTENIMENT DE
L’OCUPACIÓ
’OCUPACIÓ DE LA SEDA

El passat 2 d’abril, en el marc
del procés de liquidació del grup
industrial La Seda, es va materialitzar la venda d’Artenius
España i IQUA al grup empresarial Christian Lay, amb el compromís de mantenir al voltant
dels 210 llocs de treball durant
almenys els propers 18 mesos.
Les organitzacions sindicals
estem treballant amb els administradors concursals, el jutjat
mercantil i l’Administració per
concretar i garantir aquest procés, que implica mantenir els
llocs de treball amb inversions
durant els propers dos anys i un
pla industrial per reactivar els
centres de treball del Prat de
Llobregat (ara Plastiverd) i de
Tarragona (ara IQOXE).

+ INFORMACIÓ

La vigència del Conveni del tèxtil i la confecció s’amplia un any
En un exercici de responsabilitat davant la
situació que travessa el sector, i amb l’objectiu de dotar-lo d’estabilitat i seguretat
jurídia, patronal i sindicats han acordat una
pròrroga del Conveni estatal del tèxtil i la
confecció signat el 2013 per a l’any 2014.
L’acord també recull, a petició de la
representació dels treballadors, un increment salarial del 0,4% en taules, amb
caràcter retroactiu a l’1 de gener d’aquest
any, que es farà efectiu en la nòmina del

mes de maig. Els empresaris tenen fins al
30 de juny per abonar les diferències salarials corresponents als mesos de gener a
abril. A més a més, s’ha acordat una clàusula de revisió salarial en els termes pactats en els II AENC.
Un altre aspecte que preveu l’acord és
la revitalització de l’Observatori Industrial
Tèxtil, per això patronal i sindicats hauran
de designar els membre que formaran part
de la seva comissió paritària.
+ INFORMACIÓ

Els Joves d’Indústria participen
en una trobada de la IG Metall
Una representació del grup de Joves de CCOO d’Indústria de Catalunya va participar en la jornada
internacional “European Dialogue
2014. Creating a social Europe”,
organitzada pel sindicat alemany
IG Metall a Brussel·les els passats
dies 2 i 3 d’abril.

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

