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REVISIÓ SALARIAL AL METALL DE GIRONA I TARRAGONA
Signades les taules salarials del
Conveni de Girona per a 2014

La FI.CCOO.CAT, l’MCA-UGT i les patronals gironines FEGMETALL, CORVE i
Gremi d’Instal·ladors han signat, el 30 de
gener, la revisió de les taules i annexos
salarials del Conveni provincial del metall de Girona per al 2014 amb un increment global de l’1,73%. Aquest percentatge d’increment surt de la suma del
0,6% d’increment previst per a aquest
any més l’1,13% corresponent a la part
de la revisió salarial pendent de 2012
pactada per a aquest any.
D’aquesta manera, es compleix amb
l’acord que van assolir ambdós sindicats
amb la patronal de Girona el passat mes
de setembre.

El Conveni del metall de Tarragona
actualitza les seves taules salarials

Assemblea congressual de
Catalunya d’Indústria

La FI.CCOO.CAT, l’MCA-UGT i la patronal APEMTA han signat les taules i els
annexos salarials del Conveni del metall
de la província de Tarragona per a l’any
2014 amb un increment salarial del
0,6%, amb la revisió salarial prèvia de
les taules d’entre un 0,75% i un 0,80%,
en funció del grup professional, corresponent a la part del deute salarial de
2012 pactada per a aquest any.
Amb aquesta signatura, que va tenir
lloc el 28 de gener, es compleix l’acord
que van assolir sindicats i patronal el
passat mes de juliol per desbloquejar la
negociació.

Barcelona, 4 de febrer de 2014

La FI.CCOO.CAT valora la normalitat del
compliment d’aquests acords, que han
demostrat que la proposta salarial plantejada pels sindicats és flexible i del tot assumible, per la qual cosa insta les patronals del
metall de Barcelona i Lleida a seguir l’exemple de Tarragona i Girona i desbloquejar la
negociació salarial.
TAULES SALARIALS TARRAGONA I GIRONA

La Federació de Fiteqa de CCOO de Catalunya participa en una
jornada universitària sobre negociació col·lectiva i crisi econòmica
Fiteqa de CCOO de Catalunya ha participat en la jornada de treball “Dret a la negociació col·lectiva i crisi econòmica”, organitzada el dia 24 de gener pel Grup de
Recerca en Dret del Treball i Seguretat
Social de la UPF, que dirigeix la catedràtica Júlia López. Per part de Fiteqa hi van
as-sistir Vicente Pardina, secretari general;
Jorge Moraleda, responsable d’Acció Sindical, Política Industrial, Salut Laboral i
Medi Ambient, i Ignasi Areal, responsable
d’assessorament jurídic i laboral.
En el marc de la jornada es van presentar diverses ponències, que es van
centrar en l’anàlisi crítica de l’impacte
negatiu de les diferents reformes laborals

FUSIÓ INDÚSTRIA-FITEQA

sobre el dret a la negociació col·lectiva i el
canvi de model de negociació que impliquen. Entre els ponents hi havia magistrats del Tribunal Suprem i del Tribunal
Constitucional, així com catedràtics de dret
del treball d’arreu de l’Estat. En l’espai
reservat al debat es van analitzar de forma
específica l’afectació de la reforma laboral
en relació amb la prioritat d’aplicació dels
convenis d’empresa, la inaplicació dels
convenis, així com la ultraactivitat.
Fiteqa-CCOO valora molt positivament
aquesta jornada tant pels criteris interpretatius abordats pels diferents ponents i participants, com per l’enfortiment dels espais
de treball comú entre sindicat i universitat.

Assemblea congressual
de Catalunya de Fiteqa
Barcelona, 5 de febrer de 2014

Tot a punt per a les assemblees
congressuals de Catalunya
Les federacions d’Indústria i de Fiteqa
de CCOO de Catalunya estan ultimant els preparatius de les seves respectives assemblees congressuals
nacionals, que representen un pas
endavant en el procés extraordinari
de fusió de les dues organitzacions
per constituir la nova Federació d’Indústria de Catalunya.
El 4 de febrer, la FI.CCOO.CAT
celebrarà la seva Assemblea congressual de Catalunya a Barcelona, a la
sala d’actes de CCOO, en la qual participaran 224 delegats i delegades. El
mateix espai acollirà l’Assemblea congressual de Catalunya de Fiteqa el 5
de febrer, en la qual participaran 132
delegats i delegades. També hi assistiran els secretaris generals de les respectives federacions estatals.
En aquestes assemblees, s’escollirà la delegació de Catalunya que
participarà en els congressos estatals
de dissolució i de fusió, que es faran
els propers 19 i 20 de febrer a Madrid.
També es debatran les esmenes presentades a la proposta d’Estatuts i la
Resolució organitzativa, que haurà de
referendar el Congrés sobre la composició i funcionament de la nova federació, les seves estructures i òrgans de
direcció en els diferents àmbits.
Trobareu totes les novetats a:
http://fusioindustriafiteqa.ccoo.cat

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
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2014
CCOO i UGT expliquen als delegats i delegades del sector com encaren
la negociació del Conveni col·lectiu de la indústria tèxtil i de la confecció

JORNADA DE MOBILITZACIÓ
PEL DESBLOQUEIG DE LA
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Un moment de l’assemblea conjunta de delegats i delegades de CCOO i UGT del sector tèxtil

Les federacions FITEQA-CCOO i FITAGUGT han convocat els delegats i delegades de les empreses del sector tèxtil de
Catalunya a una assemblea conjunta
prevista per avui, 31 de gener, a la sala
d’actes de CCOO, per informar-los de la
situació en què es troba la negociació del
Conveni col·lectiu general de treball de la
indústria tèxtil i de la confecció, d’àmbit
estatal, després que el passat 8 de gener
es constituís la Comissió Negociadora
del Conveni.

En el decurs d’aquesta assemblea
conjunta, intenvindran els responsables
del sector de les federacions estatals de
CCOO i UGT, Mª Carmen Expósito i
Paula Alvés, respectivament, i de Catalunya, Carlos Chicano i Isabel Alonso,
respectivament, que explicaran als delegats i delegades com està la situació de
la negociació del conveni, així com les
dificultats que s’estan trobant a causa de
la problemàtica interna de la patronal del
sector.

+ EN POSITIU...
Declarat nul l’acomiadament d’una treballadora de CSA Automotive Barcelona
en considerar provat que l’empresa ha vulnerat el seu dret de llibertat sindical
La FI.CCOO.CAT valora positivament la
sentència del Jutjat Social número 3 de
Sabadell que declara nul l’acomiadament
d’una treballadora de CSA Automotive
Barcelona (Ripollet), que es va fer efectiu
el passat 10 de maig de 2013, ja que considera que s’ha produït una vulneració del
dret de llibertat sindical d’aquesta treballadora, que era delegada de CCOO. Així
mateix, declara la nul·litat radical de les
actuacions empresarials i ordena el cessament de l’activitat antisindical, i con-

demna l’empresa a reposar els drets de la
treballadora i a indemnitzar-la amb 6.000
euros en concepte de danys i perjudicis.
Per a CCOO, la decisió que ha pres el
Jutjat Social és molt important, ja que
dóna la raó a la demanda presentada pel
Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya i
condemna la persecució sindical de CSA
Automotive Barcelona contra aquest sindicat, i recorda que l’empresa encara té
obert algun procediment judicial que està
pendent de sentència.

La FI.CCOO.CAT es va sumar a la
jornada de mobilització del passat 22
de gener, organitzada conjuntament
per CCOO de Catalunya i UGT de
Catalunya per reivindicar el desbloqueig de la negociació dels convenis
col·lectius sectorials i d’empresa que
estan bloquejats per la patronal i
contra la precarització laboral i social
creixent que estan provocant la reforma laboral i les contínues polítiques de retallades, amb l’excusa de
la crisi.
La jornada es va obrir amb una
assemblea conjunta de delegats i delegades, en la qual van intervenir representants dels diferents sectors
que estan en lluita per la negociació
col·lectiva. José Antonio Hernández,
responsable d’Acció Sindical de la
FI.CCOO.CAT, va exposar la situació
de bloqueig existent al sector del
metall de la província de Barcelona.
La mobilització es va tancar amb una
concentració davant la seu de Foment del Treball.
NOU CALENDARI D’ASSEMBLEES

La FI.CCOO.CAT dóna suport a la campanya perquè es posi
el nom de Simón Rosado Sánchez a un carrer d’Hervás
Fa cosa d’un mes que es va engegar una campanya a través
de la plataforma Change.org per demanar a l’alcalde de la
localitat d’Hervás (Cáceres) que posi el nom de qui va ser el
secretari general de la Federació del Metall i la Mineria de
CCOO de Catalunya durant molts anys a un dels carrers del
municipi.
Si encara no has signat la petició pots fer-ho aquí: Change.org

La FI.CCOO.CAT prepara un nou procés d’assemblees comarcals a la província de Barcelona per a la primera
quinzena de febrer per informar els
delegats i delegades del metall de la
nova reunió amb la patronal, prevista el
3 de febrer, i com encarar la negociació, després de la desconvocatòria de
la vaga del 29 de gener per garantir la
unitat dels treballadors del sector.
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