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Comença el període de màxima concentració
d’eleccions sindicals
Aquest mes de setembre
i fins al 31 de desembre del
2015 comença el que tots
coneixem com a període
de màxima concentració
d’eleccions sindicals, i no
exagerem, ja que en aquests
quinze mesos al 70% de
les empreses dels sectors
d’indústria que tenen representació sindical els caduca el seu mandat i, per tant,
han de convocar noves eleccions sindicals i renovar els
seus delegats i delegades i
els membres dels comitès
d’empresa. En concret, estan
cridats a les urnes més de
2.500 centres de treball amb
un total de 8.477 delegats i
delegades, dels quals 4.232
són de CCOO (49,9%).
En aquesta nova campanya aspirem a mantenir i
millorar aquests resultats, ja
que estem convençuts que
CCOO és la millor garantia
i l’eina que els treballadors
i treballadores dels sectors
d’indústria necessitem, en
aquests temps tan difícils,

per poder seguir lluitant per
mantenir i millorar les nostres
condicions de treball.
Però no es tracta només
d’una llarga, dura i competitiva campanya electoral; és
una nova oportunitat per portar el sindicat a les empreses, per explicar les nostres
propostes i els nostres objectius, per constatar en viu
i en directe les problemàtiques dels nostres centres
de treball i per traslladar un
missatge d’esperança basat
en la unitat dels treballadors
i treballadores i en la lluita
permanent contra l’intent generalitzat de precaritzar les
nostres condicions de treball.
Per
complir
aquests
objectius,
demanem
la
col·laboració i la implicació
de tota l’organització. Només
sumant l’esforç de tots i totes podrem aconseguir que
CCOO segueixi sent el sindicat majoritari, la qual cosa
serà garantia que el món del
treball estarà ben defensat i
representat.

ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES
DE CCOO DE CATALUNYA
EL DIJOUS 2 D’OCTUBRE A LES 10.30 H.
Pavelló poliesportiu Marina Besòs,
c/ Dolores Ibárruri, s/n.
Sant Adrià de Besòs

eleccions sindicals

El mes de juliol ha estat prou positiu en el terreny de les eleccions sindicals, els equips d’atenció i extensió d’Indústria de
CCOO de Catalunya segueixen organitzant als treballadors
dels nostres sectors arreu de tot el territori català.
ment de plantilla passant de 3 a 5
delegats/es de CCOO.
APROVISIONAMENTS SANTA
TECLA de Tarragona
on CCOO ha augmentat la seva
presència al comitè d’empresa
SAVIA MANT. INDUSTRIAL de
amb 4 delegats per 1 de UGT
Cornellà de Llobregat
CCOO hem aumentat fins als 5 (abans 3 CCOO, 2 UGT).
delegats/es siguent la única candi- MESSER IBERICA DE GASES de
datura que s’ha presentat.
Vila Seca (Tarragona)
on CCOO amb 3 delegats/deleALSTOM TRANSPORTE de Sta.
gades hem guanyat les eess per
Perpetua de Mogoda
CCOO, tot i la disminucó de dele- sobre dels 2 d’UGT (abans UGT 3,
gats a escollir, ha tornat a guanyar CCOO 2).
UNION QUIMICA
FARMACEUTICA de Sant Celoni
CCOO ha guanyat les eess amb 6
delegats/es per 2 d’UGT i 1 independent (abans CCOO 3, UGT 6).

les eess per majoria absoluta amb ASCENSORES SOLER de
13 delegats per 8 d’UGT (Abans Barcelona
on CCOO hem augmentat la nosCCOO 14, UGT 9).
tra representativitat amb 3 deleSISTEMAS COMUNICACIÓN
gats (abans 1 de CCOO).
GOLMAR de Cornella del
Llobregat
CCOO, tot i la disminucó de delegats a escollir, ha tornat a guanyar
les eess per majoria absoluta amb
13 delegats per 8 d’UGT (Abans
CCOO 14, UGT 9).
PHARMADIET SL de Banyoles
empresa on per primer cop s’han
fet eleccions sindicals on han resultat escollits blanca o 3 delegats/
es de CCOO.
FUJIKURA AUTOMATIVE
EUROPE de Martorell
on s’han fet unes parcials per aug-

TECNOCROM INDUSTRIAL de
Cabrera de Mar
on abans hi havia 2 delegats/es de
CCOO i 1 d’UGT ara hi ha 3 delegats/es de CCOO.
RUBINAT MASSONS de Tàrrega
empresa on s’han fet eess per primer cop resultat escollit un delegat
de CCOO.
INSTALACIONES ELECTRICAS
CAT SA d’Hostalric
on CCOO ha sigutl’únic en presentar candidatura repetint resultats: 4
delegats/es.

HORARIS D’ASSESSORAMENT A CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA

dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h
dimarts, dimecres i dijous de 16 a 19 h

anys
construint
presents i futurs

Per garantir un millor funcionament del servei és preferible demanar cita prèviament trucant
als telèfons 93 481 27 96 i 93 481 28 10
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CONFLICITIVITAT A LES LES EMPRESES

+ EN POSITIU...

Davant dels conflictes a les empreses: mobilització i negociació
Aquests últims mesos els
conflictes a les empreses
han continuat situant-se en
el centre de l’activitat de
CCOO d’Indústria de Catalunya. La crisi segueix
colpejant fort els sectors
industrials, i l’organització
i l’acció sindical a les empreses han estat clau per
negociar i assolir acords en
moltes d’elles.
Aquest és el cas de Valeo Climatización de Martorelles on, un cop convocades
mobilitzacions
contra l’expedient de regulació temporal d’ocupació
(ERTO) i un tancament dels
membres del comitè a la fàbrica, es va assolir un acord
que suposa el compliment
del Pla industrial, la consolidació de l’ocupació i la
millora de les condicions de
l’ERTO.
També es va solucionar

el cas dels treballadors de
Caesma (de Sant Cebrià de
Vallalta), que després d’un
any lluitant (mobilitzantse i fent torns a la fàbrica
per tal de protegir els béns
d’aquesta) van veure la recompensa en la venda de
la unitat productiva a Sumcab Inversiones i el manteniment de tots els llocs de
treball.
Els treballadors de GESTarragona (juntament amb
els de la resta de l’Estat)
van fer una reeixida vaga a
finals de juliol contra l’ERO

presentat per l’empresa.
Fruit de la mobilització es
va aconseguir un acord
amb una reducció important
dels acomiadaments i un
increment rellevant de les
indemnitzacions (que dobla
l’oferta inicial) per a les persones afectades.
Igualment
a
Alstom
Transporte, i després d’un
seguit de mobilitzacions i
vagues de la plantilla contra
l’ERO presentat per la direcció, es va assolir un acord
amb prejubilacions als 58
anys i baixes incentivades.

Convocats deu dies de vaga a Elecnor Tarragona
Els treballadors i les treballadores d’Elecnor Tarragona es troben immersos en
un conflicte amb la direcció
a causa del xantatge continu al qual estan sotmesos
per l’amenaça constant
d’aquesta de traslladar personal a d’altres països si no

accepten un seguit de retallades en les condicions de
treball.

Després d’intentar negociar i trobar la resposta
prepotent de la direcció de
l’empresa, els representants
dels treballadors i treballadores han convocat vaga
per als dies 15, 19, 24 i 29
de setembre i 1, 2, 3, 6 i 7
d’octubre.

pertanyen als centres de
treball de Barcelona i Tarragona.
CCOO d’Indústria considera que hi ha mesures
alternatives que permetrien
superar el que s’ha plantejat

per part de l’empresa que,
en comptes de negociar, es
dedica a planificar un xantatge. Per aquest motiu, els
treballadors, en assemblea,
van decidir convocar vaga
indefinida a partir del dia 20.

Conflicte a Tepsa
CCOO d’Indústria de
Catalunya rebutja l’ERO
d’extinció presentat per Terminales Portuarias (Tepsa)
per acomiadar el total dels
39 treballadors que tenen
a tot l’Estat, 28 dels quals

CCOO valora positivament que SEAT
Martorell fabriqui
també la segona generació de l’Audi Q3
El passat 10 de setembre, el Comitè Mundial
del Grup Volkswagen
va comunicar la decisió
d’adjudicar la fabricació
de la segona generació del Q3 a la planta de
SEAT a Martorell.
Des de CCOO fa molt
temps que es reclama un
pla industrial que assigni
nous models i més producció per als centres de
SEAT, i que, per tant, es
garanteixi el manteniment
de l’ocupació actual així
com la creació de nova
ocupació. En aquest sentit es valora molt positivament l’assignació del
Q3, que reconeix, de fet,
la gran tasca que fan tots
els treballadors i treballadores de SEAT.
A aquesta bona notícia,
cal sumar-hi l’acord assolit a finals de juliol entre
CCOO, UGT i l’empresa
que permetrà que 200
treballadors i treballadores avui contractats a través d’empreses de treball
temporal passin, a partir
de l’1 d’octubre, a tenir
contracte de SEAT.

DIADA
DEL TREBALL DIGNE DE
CCOO CATALUNYA
20 de setembre de 2014
Parc Nou - El Prat de Llobregat
més informació:

http://bit.ly/1p2dBAS

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

