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2018, UN ANY D’#OFENSIVACCOO ALS SECTORS INDUSTRIALS
En la darrera reunió d’aquest any, celebrada el passat dia 12 de desembre, el Consell
de CCOO d’Indústria de Catalunya ha fet
balanç de l’activitat sindical realitzada
durant el 2018, tant des de la federació
com des dels sindicats intercomarcals i els
àmbits funcionals d’Indústria. El Consell
també ha aprovat remodelar la direcció
federal, cosa que ha de servir perquè la
nostra federació consolidi l’ofensiva sindical per l’ocupació i per unes condicions de
treball dignes als sectors industrials a
Catalunya.
El 2018 hem estat capaços de situar el conflicte sociolaboral en primer pla, en un context polític i econòmic tens i incert. Cal destacar l’acció sindical en defensa de les polítiques d’igualtat i la millora de les condicions laborals en les meses de negociació a
les empreses i als sectors, la lluita contra la
precarietat laboral creixent i la defensa
dels drets sindicals fonamentals de les persones que ens organitzem a CCOO.
L’evolució del context sociopolític ens
referma en la convicció que la defensa dels
drets socials és indissociable de la defensa
dels drets polítics. Per tant, preparem un
2019 a l’ofensiva per continuar exigint la
redistribució de la riquesa en condicions
dignes, igualitàries i solidàries, i avançant
en aquest sentit. No es donaran solucions
polítiques adients sense solucions clares als
conflictes socials. Per això, CCOO d’Indústria lluitarem en els nostres àmbits laborals
d’acord amb els objectius confederals.
Preveiem un 2019 amb més acció sectorial industrial, des del compromís de classe confederal, amb més homes i dones representant i representats per CCOO, perquè assumim el compromís de continuar
organitzant l’ofensiva sindical a la indústria com l’organització obrera de referèn-

cia. Per això hem de consolidar la nostra
majoria sindical en els diferents processos
electorals i créixer afiliativament. Més i millor ofensiva CCOO és més organització.
Arrenca un nou període de concentració electoral
Hem iniciat un nou període de concentració electoral i hem d’encarar-lo pensant no
només en la reedició quantitativa de la
nostra força numèrica als centres de treball
i al còmput, sinó també concebent-lo com
un nou pas cap una visibilització integral
del que som i el que representem.
Les eleccions sindicals són la porta
d’entrada del sindicat als centres de treball, però només allà on es possible fer-les
per possibilitat normativa o per capacitat
organitzativa. Hem de mirar al nostre voltant amb perspectiva i amb estratègia per
alinear el conjunt de les nostres capacitats
de representació i, sobretot, d’actuació: representants legals, seccions sindicals, representació als comitès d’empresa europeus, coordinadores sectorials i de grup, i
nous espais intersectorials.
Hem de trobar formes de treball que
ens facin corresponsables per seguir enfor-

tint-nos en afiliació i en capacitat d’intervenció arreu.
Un canvi organitzatiu al servei de l’ofensiva sindical
El Consell de CCOO d’Indústria és conscient que l’ofensiva s’organitza. Per això ha
aprovat una remodelació de la direcció federal que vol situar l’organització en les millors condicions per desenvolupar l’acció
sindical, organitzar i estructurar el nostre
actiu, i impulsar les polítiques industrials
que ens permetin avançar cap a una indústria 4.0 dels treballadors i les treballadores.
La valoració positiva del treball realitzat
el 2018 ens prepara per afrontar el 2019. El
Consell ha volgut acompanyar aquesta valoració del reconeixement a l’intens treball
realitzat per totes les persones que formem
part de CCOO d’Indústria. Amb un reconeixement i agraïment especial a aquells companys i companyes que han acceptat sumar-se a la primera línia de l’ofensiva, així
com a aquelles persones que no continuen
a la direcció perquè les necessitem desenvolupant altres espais sindicals. El seu compromís és el nostre futur, la seva empremta
és el nostre orgull.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
del 17 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019
De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, i divendres, de 9 a 14 h
Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2018 i 1 de gener de 2019 el sindicat estarà tancat
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REMODELACIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
El Consell de CCOO d’Indústria de Catalunya, en la reunió del dia 12 de desembre, ha aprovat la remodelació de la direcció federal per encarar l’ofensiva sindical de 2019. A continuació, us adjuntem un quadre amb els canvis aprovats en la Comissió Executiva de la federació, així
com els enllaços a l’organigrama de la resta d’àrees de la federació i òrgans de direcció.

ORGANIGRAMA DE RESPONSABILITATS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Secretaria General
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JUAN C. SERRANO
Internacional,
Comitès Europeus i
Estudis Sectorials
DANIEL GARCÍA
Sector Moda
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4 Organigrama de l’Àrea d’Organització

4 Comitè Federal de CCOO d’Indústria de Catalunya

4 Organigrama de l’Àrea d’Acció Sindical

4 Consell de CCOO d’Indústria de Catalunya

4 Organigrama de l’Àrea de Política Industrial
4 Organigrama de l’àmbit funcional del Barcelonès

Reconeixement al compromís de l’afiliació de les persones
de l’estructura de la federació i els sindicats intercomarcals
En el marc de l’últim Consell es va
fer un reconeixement a les persones de l’estructura de la federació
i dels sindicats intercomarcals i
àmbits funcionals d’Indústria que
fa més de 25 anys que estan afiliades al sindicat, a les quals se’ls
va fer entrega d’un pin commemoratiu de plata de CCOO.

El Consell també va fer un
reconeixement especial a les persones de l’actiu sindical de CCOO
d’Indústria que fa més de 40 anys
que estan afiliades al sindicat. En
aquest cas se’ls va entregar un
cartell commemoratiu específic
d’Indústria amb la imatge congressual de l’#orgullCCOO.

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

