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PROCÉS CONGRESSUAL DE FUSIÓ INDÚSTRIA-FITEQA
Comença el compte enrere per al congrés de fusió de les
federacions d’Indústria i Fiteqa de CCOO de Catalunya
En menys de quinze dies es constituirà la
nova federació CCOO d’Indústria de Catalunya, que sumarà prop de 40.000 persones afiliades i agruparà més de 330.000
treballadors i treballadores de les indústries químiques i afins, tèxtils, metal·lúrgiques, i dels sectors de l’energia, mineria i
salineres.
El proper 13 de març al matí, les federacions d’Indústria i Fiteqa de Catalunya
faran les conferències de dissolució de les
respectives organitzacions, i a la tarda se

celebrarà el congrés constituent de la nova federació CCOO d’Indústria de Catalunya, en el qual participaran un total de 356
delegats i delegades (224 per Indústria i
132 per Fiteqa), que van ser escollits en
les assemblees congressuals de segon
nivell de les dues federacions.
Un cop tancada aquesta fase, el pròxim pas seran els congressos i conferències de fusió dels sindicats intercomarcals
i ámbits territorials, que se celebraran entre mitjan mes de març i mitjan abril.

13 de març de 2014
CONFERÈNCIA DISSOLUCIÓ FI.CCOO.CAT
10 h Teatre Sagarra (Sta. Coloma Gramenet)
CONFERÈNCIA DISSOLUCIÓ FITEQA-CCOO
9.30 h Auditori (Sta. Coloma Gramenet)
CONGRÉS DE FUSIÓ
15.30 h Teatre Sagarra (Sta. Coloma Gramenet)
Podeu consultar els documents congressuals a http://fusioindustriafiteqa.ccoo.cat

Fiteqa i Indústria de Catalunya van participar en els congressos
estatals de dissolució i constitució de la nova CCOO de Industria
El dia 19 de febrer es van celebrar a
Madrid els congressos de dissolució de
les federacions estatals d’Indústria i Fiteqa, com a pas previ per al congrés estatal de constitució de la nova federació
CCOO de Industria, que va tenir lloc el
dia 20 de febrer a Madrid i en el qual es
va escollir Agustín Martín com a secretari general.
Les federacions de Fiteqa i Indústria
de Catalunya hi van participar amb una
delegació de 115 persones, i els dos secretaris generals van formar part de la
mesa del congrés de fusió. Entre els convidats que van intervenir hi havia el secretaris generals de la CS de CCOO, CCOO

de Madrid, les federacions estatals de
l’MCA-UGT i FITAG-UGT, així com el secretari general adjunt d’IndustriAll Global
Union i el secretari general d’IndustriAll
European Trade Union.

Trobareu totes les notícies, vídeos i fotos dels congressos estatals a www.industria.ccoo.es

Indústria i Fiteqa se sumen
als actes commemoratius amb
motiu del 8 de Març
La setmana que ve CCOO commemora el Dia Internacional de la Dona
Treballadora amb un programa d’actes al conjunt del territori que, aquest
any, està fortament marcat pel rebuig
a la reforma de la llei de l’avortament
que promou el Govern del PP i a la
violència masclista contra les dones.
Les federacions de Fiteqa i Indústria de Catalunya se sumen als actes
convocats per CCOO amb motiu del 8
de Març i fan una crida a les seves
delegades i delegats a participar, el
proper dia 7 de març, en l’assemblea
que es farà a Barcelona, a la sala
d’actes de CCOO de Catalunya, i a la
posterior concentració davant la seu
de Foment del Treball.
Coincidint amb els actes commemoratius amb motiu del Dia Internacional de
la Dona Treballadora, la nit del 9 al 10 de
març s’emetrà pel Canal 33 el programa
sindical de CCOO Dret a decidir sobre
el propi cos, que després es penjarà al
canal Visió Sindical.

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
El conflicte per l’impagament dels endarreriments salarials pendents del
Conveni del metall de la província de Barcelona, vist per a sentència
El conflicte pels endarreriments salarials pendents del
Conveni del metall de Barcelona ha quedat vist per a sentència. El passat 25 de febrer
es va celebrar el judici a la
Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que no es va arribar a
un acord en l’acte de conciliació previ.
Al voltant de 200 delegats
i delegades de CCOO i UGT
d’empreses del sector del metall de la província de Barcelona es van concentrar el mateix dia 25 davant el TSJC per
exigir a la patronal UPM que
compleixi els acords i pagui
els endarreriments salarials
que deu als metal·lúrgics i me-

PUBLICADES AL BOP

TAULES SALARIALS

2014

CONVENI DEL METALL
DE GIRONA

Concentració davant el TSJC, coincidint amb el judici pels
endarreriments salarials pendents del metall de Barcelona

tal·lúrgiques de la província.
Ara cal esperar que el tribunal dicti sentència, CCOO i
UGT esperen que resolgui el
conflicte i obligui la patronal a
complir els acords signats. De
moment, han acordat convo-

car una assemblea conjunta
de delegats i delegades del
sector de la província per al
20 de març, en la qual, si no
s’ha desbloquejat la situació,
es plantejaran noves mobilitzacions.

Les taules i annexos salarials
del Conveni col·lectiu per a la
indústria siderometal·lúrgica
de la província de Girona per
a l’any 2014 s’han publicat
en el Butlletí Oficial de la província de Girona número 35,

del 20 de febrer de 2014.
Aquestes taules salarials es
van signar el passat 30 de
gener amb un increment global de l’1,73% per a aquest
any.
BOPG 35, del 20 de febrer de 2014

La plantilla d’ESPA 2025 protesta contra la proposta empresarial de rebaixa salarial
Al voltant de 150 treballadors i
treballadores d’ESPA 2025 es
van concentrar aquest dimarts
davant les oficines centrals de
l’empresa a Banyoles per manifestar el seu rebuig a la proposta de rebaixa salarial que
vol aplicar la direcció.
La concentració es va fer
coincidint amb una nova reunió de negociació entre direcció de l’empresa i representació sindical de la plantilla, que
va finalitzar sense acord.
La FI.CCOO.CAT denuncia

que ESPA 2025 s’està aprofitant de la reforma laboral per
modificar substancialment les
condicions salarials de la plan-

tilla, i l’insta a buscar mesures
alternatives pactades que tinguin la menor afectació possible sobre la plantilla.

Campanya de suport als 8 sindicalistes d’AIRBUS Getafe
Les federacions d’Indústria i Fiteqa de CCOO de Catalunya donem
suport i ens sumem a la campanya impulsada a través de la plataforma Change.org per demanar al Ministeri Fiscal que es retiri
la condemna de 8 anys de presó per als 8 sindicalistes d’Airbus
imputats per uns incidents ocorreguts a la porta de la fàbrica
durant la vaga general del 29 de setembre de 2010.
Si encara no has signat la petició pots fer-ho aquí: Change.org

eleccions
CCOO es consolida com a
primera força sindical a
Alstom Renovables
La FI.CCOO.CAT valora positivament els resultats aconseguits en les eleccions sindicals a Alstom Renovables
(antiga Alstom Wind), ja que
guanya en representació i es
consolida com a primera força sindical.
CCOO ha aconseguit 9
dels 13 delegats del comitè,
dos més que en el procés
anterior, que són els que ha
perdut UGT, que es queda
amb 4 delegats.
CCOO aconsegueix tot el
comitè a TEKNIA Manresa
CCOO ha entrat amb força a
l’empresa TEKNIA Manresa,
on es feien eleccions per primera vegada.
CCOO ha aconseguit els
5 delegats que s’escollien,
situant-se com a únic sindicat amb representació.
CCOO dobla la representació
a IRVIA (Grup Alstom)
CCOO valora positivament
els resultats electorals obtinguts a IRVIA, on ha aconseguit doblar la representació i
passa de 2 a 4 delegats al
Comitè d’Empresa, deixant
la CGT sense representació.
CCOO es manté com a
segona força sindical a l’empresa, amb un sol delegat de
diferència amb la UGT.
Ple de CCOO a Maquinaria
Pulido Automático
CCOO ha aconseguit els 3
delegats que s’escollien en
aquesta empresa de Sant
Fruitós del Bages, i es consolida així com a única força
sindical amb representació a
l’empresa.

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

