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PROCÉS CONGRESSUAL DE FUSIÓ INDÚSTRIA-FITEQA

MOBILITZACIONS #13-F

Indústria i Fiteqa escullen les delegacions de Catalunya que
participaran en els congressos estatals de dissolució i fusió
Queda menys d’una setmana perquè la
fusió de les federacions estatals d’Indústria i Fiteqa sigui una realitat i es constitueixi una nova organització més forta que
agruparà els treballadors i treballadores
de les indústries metal·lúrgiques, químiques i afins, tèxtils, i dels sectors de l’energia, la mineria i salineres. El proper 19 de
febrer tindran lloc els congressos de dissolució de les dues federacions estatals, i
el 20 de febrer se celebrarà el Congrés

estatal de fusió a l’Auditori Marcelino Camacho de CCOO, a Madrid.
Les federacions d’Indústria i Fiteqa de
Catalunya van celebrar les seves respectives assemblees congressuals nacionals
els passats dies 4 i 5 de febrer, en el
marc de les quals van escollir les respectives delegacions per als congressos estatals de dissolució i de fusió, que estan
integrades per 75 persones la d’Indústria i
40 la de Fiteqa.

Assemblea congressual de
Catalunya de la FI.CCOO.CAT

Assemblea congressual nacional
de FITEQA - CCOO de Catalunya

El 4 de febrer, la FI.CCOO.CAT va celebrar la seva Assemblea congressual de
Catalunya, a la qual hi van assistir els
secretaris general i d’Organització de la
Federació d’Indústria estatal, una representació de la Comissió Executiva de
Fiteqa de Catalunya, encapçalada pel
seu secretari general, i el secretari d’Organització de CCOO de Catalunya.
El secretari general de la Federació
estatal va obrir les intervencions amb la
presentació de les Bases programàtiques, i a continuació es va presentar la
proposta d’Estatuts i les esmenes al document per tal que puguin aprovar-se el
dia 20. També es va exposar la resolució
organitzativa de la nova federació de
Catalunya, que s’ha d’aprovar en el congrés del proper 13 de març.

El passat 5 de febrer, Fiteqa-CCOO de
Catalunya va celebrar la seva Assemblea congressual nacional, que va comptar amb la presència del secretari general de Fiteqa - CCOO estatal, el secretari d’Organització de la CS CONC i una
representació de la Comissió Executiva
de la FI.CCOO.CAT, encapçalada pel
seu secretari general.
El secretari general estatal de Fiteqa,
va presentar les Bases programàtiques,
així com la proposta d’Estatuts, que
s’hauran d’aprovar en el congrés estatal.
En el decurs de l’assemblea es van presentar diverses esmenes a la proposta
d’Estatuts, que es traslladaran al Congrés de fusió estatal del 20 de febrer. El
secretari general de Catalunya va fer la
cloenda de l’assemblea.

Podeu llegir les notícies senceres i altres novetats a http://fusioindustriafiteqa.ccoo.cat

Indústria i Fiteqa se sumen a
les mobilitzacions contra els
efectes de la reforma laboral
Les federacions d’Indústria i Fiteqa de
Catalunya s’han sumat a les mobilitzacions convocades el 13 de febrer
de forma conjunta per CCOO, UGT i
USOC a les quatre capitals catalanes
contra els efectes de la reforma laboral, ja que després de dos anys de la
seva aprovació, només ha portat més
atur i més precarietat laboral.
També s’ha denunciat la insostenible situació del FOGASA, que està
repercutint negativament en molts treballadors i treballadores, que veuen
com s’acumulen endarreriments en el
cobrament de les prestacions de gairebé dos anys.

GALERIA D’IMATGES #13F

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
Nou incompliment de la Unió Patronal Metal·lúrgica en la mesa de negociació
rial al fet que s’obri també la negociació
d’altres matèries del conveni provincial
que s’havia acordat que es negociarien
en el marc del Conveni del metall de
Catalunya. La FI.CCOO.CAT ha deixat
palesa la seva indignació davant d’aquest
posicionament de la patronal i l’insta a
complir els acords assumits.
La FI.CCOO.CAT ha iniciat aquesta setmana un nou procés d’assemblees informatives a les comarques barcelonines
per explicar als delegats i delegades de
les empreses metal·lúrgiques la situació
de la negociació, davant el nou incompliment patronal dels acords assumits, i per
definir l’estratègia a seguir.
En la darrera reunió de la Comissió
Negociadora del Conveni del metall de
Barcelona, que es va fer el 3 de febrer, la
patronal UPM va plantejar obrir un nou
escenari, supeditant la negociació sala-

El conflicte pels endarreriments
endarreriments salarials
pendents
pendents del metall
metall de BCN arriba al jutjat
La Sala Social del TSJC ha fixat la data del
25 de febrer per a l’acte de conciliació de
la demanda de conflicte col·lectiu presentada per CCOO i UGT contra la patronal
UPM per incomplir els acords de revisió
salarial previstos en el conveni provincial.
CCOO i UGT esperen que el tribunal resolgui el conflicte obert, i obligui la patronal a
complir els acords signats i a pagar els
endarreriments salarials que deu als metal·lúrgics de la província de Barcelona,
que ara com ara es nega a fer efectius.

Signat el Conveni estatal de les indústries del curtit, cuirs i pelleteria
El passat 31 de gener, FITEQA-CCOO i
UGT van signar el Conveni col·lectiu de
treball d’àmbit estatal per a les indústries
del curtit, corretges, cuirs industrials i curtició de pells per a la pelleteria, un acord
que arriba després d’un llarg i problemàtic procés de negociació, iniciat el 2012, i
d’una convocatòria de vaga sectorial que
va permetre desbloquejar la negociació.
Un dels aspectes destacats del nou
conveni és l’ampliació del seu àmbit funcional a les empreses de curtició a tercers i als magatzems de pell i cuirs en
brut de l’escorxador. En matèria econòmica, preveu uns increments salarials
moderats del 0,3%, 0,5% i 0,6%, i manté

la clàusula de revisió, tot i que sense
efectes per a la vigència del conveni.
Quant a la jornada, s’adequa la flexibilitat
en negatiu fins al 10% de la jornada anual
(177 hores), com a fórmula per pal·liar la
sol·licitud d’expedients de suspensió temporal, i es limita a un màxim del 50% la
jornada anual flexible en positiu.

Signades les taules salarials del
Conveni de marroquineria, cuirs i
repussats de Catalunya per a 2014

CCOO, UGT i la patronal FEIQUE
signen l’increment salarial de 2014
del Conveni de la indústria química

El passat 3 de febrer, FITEQA - CCOO
de Catalunya, UGT i la patronal sectorial
van signar la revisió de les taules salarials
per a 2014 del Conveni col·lectiu del sector de la marroquineria, cuir, repussats i
afins de Catalunya, amb un increment
salarial de l’1%. D’aquesta manera, els
treballadors del sector no perden poder
adquisitiu respecte l’IPC real.
Descarrega’t les actes de la signatura de les
taules i annexos salarials per a 2014 del:

4Conveni de marroquineria, cuirs i repussats
4Conveni de la indústria química

NOTÍCIES BREUS
CCOO I UGT ESMORTEEIXEN
L’IMPACTE
’IMPACTE DE L’ERO
L’ERO D’ALMIRALL
La representació sindical dels treballadors i la direcció del grup farmacèutic
Almirall han arribat a un acord sobre
el procediment d’ERO d’extincions i
modificació substancial de les condicions de treball plantejat per l’empresa, que ha permès reduir significativament el nombre de persones afectades
i millorar les indemnitzacions.
Més informació
SENTÈNCIA FAVORABLE A CCOO PER
UN CAS D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT
El Jutjat Social número 21 dóna la raó
a CCOO en un cas de malaltia professional per exposició a l’amiant a l’antiga MACOSA, avui Alstom Transport, i
insta l’empresa a pagar el recàrrec del
50% de les prestacions derivades de la
malaltia professional a la vídua del treballador finat per la manca de mesures
de seguretat, que va provocar el desenvolupament de la malaltia.
Més informació

VAGA INDEFINIDA A ALBASA EN
DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL

El dia 11 de febrer, en el marc del Conveni general de la indústria química, s’ha
acordat un increment salarial per a 2014
del 0,2% sobre la massa salarial bruta de
2013, sense que procedeixi aplicar cap
revisió salarial per a 2013 ni increment
per a 2013 sobre la massa salarial bruta
de 2012.

Els treballadors i treballadores d’Algodones del Bages (ALBASA), de Sant Vicenç de Castellet, han començat una
vaga indefinida pel manteniment dels
llocs de treball, davant la manca de projecte industrial després de la compra de
la companyia per part de Laboratorios
Indas, que pertany a la multinacional
canadenca Domtar. La plantilla exigeix
a la nova propietària un pla industrial
que asseguri la continuïtat de l’activitat
i de l’ocupació actual de la planta.
Més informació
MOBILITZACIONS DE LA PLANTILLA
D’ALSTOM
D’ALSTOM TRANSPORT PEL CONVENI
Davant la negativa ferma de la direcció
d’Alstom Transport a reprendre la negociació del conveni col·lectiu de l’empresa, els treballadors i treballadores
de la fàbrica de Santa Perpètua de
Mogoda han emprès un calendari de
mobilitzacions i accions de protesta
per reivindicar el seu conveni i forçar
l’empresa a recuperar el diàleg amb la
representació sindical de la plantilla,
complir els acords assumits i negociar
el conveni col·lectiu.
Més informació
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ALUNYA A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
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