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PROCÉS CONGRESSUAL DE FUSIÓ INDÚSTRIA-FITEQA
Indústria i Fiteqa preparen les respectives assemblees
nacionals, un cop tancada la segona fase congressual

Un nou ‘Eina digital’ conjunt
En el marc del procés congressual de
fusió organitzativa en el qual estem
immersos, les federacions d’Indústria i
Fiteqa de Catalunya hem intensificat la
nostra col·laboració i coordinació també en l’àmbit comunicatiu. Per aquesta raó, hem cregut oportú, amb l’inici
del 2014, impulsar algunes iniciatives
conjuntes per explicar-vos com es va
desenvolupant el procés congressual
de fusió, però també perquè tots plegats ens anem familiaritzant i anem
coneixent els diferents sectors que formaran part de la nova Federació d’Indústria de Catalunya.
Com heu pogut comprovar, a partir
d’aquest mes de gener, l’Eina Digital
emprèn una nova etapa i l’editarem
conjuntament amb la Federació de
Fiteqa, de manera que, a més a més
de les notícies i informacions d’interès
relatives a les empreses i sectors del
metall, energia elèctrica i mineria, s’hi
afegiran les referides a les empreses i
sectors tèxtil-pell, químic, energia,
vidre i ceràmica, entre d’altres. Tot això
sumat a les notícies sobre el procés de
fusió i als temes i matèries que ja
estem treballant coordinadament.
També hem creat un nou espai
web específic sobre el procés congressual de fusió, on podeu consultar
les raons de la fusió, els objectius de la
nova federació, el calendari i els documents congressuals i les notícies que
es vagin generant relacionades amb
aquesta qüestió, i que estarà accessible tant en català com en castellà.

Assemblea congressual de 2n nivell conjunta d’Indústria i Fiteqa de Tarragona (10.01.14)

Avui es tanca la segona fase del procés
congressual de fusió de les federacions
d’Indústria i Fiteqa de Catalunya, en la
qual s’han dut a terme les assemblees
congressuals de segon nivell dels diferents sindicats comarcals i àmbits territorials de les dues federacions, a les quals
estaven convocats un total de 978 delegats i delegades a les d’Indústria i 776 a
les de Fiteqa.
En aquestes assemblees s’han escollit les delegacions que participaran en
els congressos de fusió comarcals i territorials i en els congressos de reordenació de les unions territorials. També s’han
escollit les delegacions per a les assemblees congressuals nacionals de la
Federació d’Indústria de Catalunya i de
la Federació de les Indústries Tèxtil-Pell,
Químiques i Afins de Catalunya, que se
celebraran els dies 4 i 5 de febrer, respectivament, que són les mateixes que
aniran al congrés de dissolució i fusió de
Catalunya.

CALENDARI CONGRESSUAL
4 de febrer:
Assemblea Nacional de la FI.CCOO.CAT
224 delegats i delegades convocats, que
escolliran una delegació de 75 persones per
al congrés estatal.
5 de febrer:
Assemblea Nacional de Fiteqa Catalunya
132 delegats i delegades convocats, que
escolliran una delegació de 40 persones per
al congrés estatal.

En les assemblees nacionals, els
delegats i delegades convocats triaran la
delegació de Catalunya que participarà
en el congrés estatal de dissolució i
fusió, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de
febrer. D’altra banda, debatran els documents congressuals estatals i les diferents resolucions que s’acordin en el
marc congressual.

Les federacions de Fiteqa i d’Indústria estrenem un nou espai web per explicarvos els objectius i com avança el procés congressual de fusió i on podeu consultar
els documents congressuals: http://fusioindustriafiteqa.ccoo.cat
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2014
Signat el XIV Conveni col·lectiu del sector de comerç d’òptica al detall de Barcelona
Aquest 14 de gener, la Federació de Fiteqa de CCOO de
Catalunya, la FCTCHTJ-UGT
i la patronal del sector han
signat el XIV Conveni col·lectiu del sector de comerç d’òptica al detall de Barcelo-na i
la seva província per als anys
2013-2014.
Fiteqa de CCOO fa una
valoració positiva del text
acordat, ja que recull algunes
de les propostes sindicals,
entre les qual cal destacar
que preveu una vigència del
conveni, un cop denunciat,
fins que se n’acordi un de
nou, i evita així l’aplicació de
les regles estatutàries supletòries en matèria d’ultraactivitat. També inclou la impossibilitat que els increments salarials pactats en conveni puguin ser compensats o absorbits amb les millores salarials
que perceben els treballadors
del sector.

Acte de signatura del conveni el passat 14 de gener de 2014

Un altre aspecte important de l’acord és el desenvolupament de la clàusula d’inaplicació del conveni. Aquesta
incorpora i ordena el procediment, fent-lo més exigent que
el que estableix la legalitat vigent, especialment quant al
contingut i l’acreditació de les
causes, per a la qual cosa es
demana, entre altres qüestions, un informe sobre la
proporcionalitat, adequació i
funcionalitat de la mesura

adoptada per afrontar la necessitat plantejada per l’empresa.
A més a més, s’ha actualitzat la redacció del conveni
amb les modificacions introduïdes per les darreres reformes legals en matèria contractual (contractes formatius
i contractes de relleu) o de
conciliació de la vida laboral,
la familiar i la personal (jornada de treball, permisos i suspensions contractuals).

El 29 de gener hi haurà vaga al sector del metall de Barcelona per exigir
a la patronal el desbloqueig de la negociació salarial a la província
29 gener 2014
VAGA DEL METALL
DE BARCELONA

AMB ELS NOSTRES
DINERS, NO S’HI JUGA!
#29GVagaMetallBCN

El proper 29 de gener s’ha
convocat una primera jornada de vaga al sector del me-

tall de la província de Barcelona, davant l’actitud oportunista i de bloqueig de la Unió
Patronal Metal·lúrgica (UPM),
que continua donant per trencades les negociacions de
forma unilateral i manté la
seva proposta de congelació
salarial per als propers anys.
Aquests dies, CCOO farà
assemblees i les accions sindicals oportunes a les diferents empreses del sector de
la província per garantir que
tots els treballadors i treballadores del metall que estan
afectats pel bloqueig patronal
a la negociació estan informats de quina és la situació, i

per explicar-los la importància que donin suport a la
mobilització i assegurar que
se sumin a la vaga el proper
29 de gener per aturar el sector del metall a la província, i
totes les empreses que en
depenen.
La FI.CCOO.CAT denuncia que la radicalització de
plantejaments de la patronal
UPM és injusta i irresponsable i només condueix al conflicte en tots els fronts, sociolaboral i jurídic, i exigeix a la
patronal que retorni al diàleg i
a la negociació, igual que han
fet les patronals de Tarragona
i Girona.

JORNADA DE
MOBILITZACIÓ CONTRA
EL BLOQUEIG DELS
CONVENIS COL·LECTIUS

El proper 22 de gener hi ha
convocada una nova jornada de mobilització conjunta
de CCOO i UGT contra el
bloqueig patronal d’alguns
convenis col·lectius, sota el
lema “Per la negociació collectiva i contra la precarietat
laboral i social”.
La jornada s’obrirà amb
una assemblea de delegats i
delegades dels dos sindicats
que comptarà amb les intervencions de representants
dels diferents sectors que
estan en lluita per la seva
negociació col·lectiva, com
és el cas del metall. Un cop
finalitzada, es farà una concentració davant la seu de
Foment del Treball per exigir
a la patronal el desbloqueig
dels convenis col·lectius que
manté bloquejats.
La FI.CCOO.CAT fa una
crida als delegats i delegades del metall de Barcelona
a sumar-se a aquesta jornada de mobilització.
CCOO valora positivament
l’anul·lació de la licitació del
servei de manteniment de la
xarxa de semàfors de BCN
Davant la nova licitació que
s’haurà d’obrir, CCOO demana al consistori barceloní que
el nou procediment d’adjudicació garanteixi el manteniment dels llocs de treball,
així com la qualitat i la seguretat del servei.
Més informació

HORARIS D’ASSESSORAMENT A LES FEDERACIONS D’INDÚSTRIA I FITEQA
INDÚSTRIA: de dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h, i dimecres i divendres, de 9 a 13.30 h
Per garantir un millor funcionament és preferible demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 27 96

FITEQA: dilluns, dimarts i dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Per garantir un millor funcionament és preferible demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 28 10

PARTICIP
A AMB LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO DE CAT
ARTICIPA
CATALUNYA
ALUNYA A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/FederacioIndustriaCCOOCatalunya

