
Gran mostra de suport
als delegats de CCOO

acomiadats per SLM-T12

Al voltant de 300 persones es van
concentrar el dia 4 de setembre a la
Ciutat de la Justícia de Barcelona per
manifestar el seu suport i solidaritat
amb relació als tres delegats acomia-
dats per SLM-T12 i per tornar a exigir
a les direccions de SLM i del Grup
SESÉ la seva readmissió. La concen-
tració es va fer coincidint amb la
celebració del judici per la persecu-
ció sindical que han patit aquests
companys, que ha quedat vist per
sentència.

Durant la concentració, el secre-
tari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, va destacar la tasca
sindical en defensa de l’ocupació i les
condicions de treball realitzada per
aquests companys, i va denunciar un
cop més l'actitud antisindical de SLM,
que vulnera greument la llibertat sin-
dical i els drets fonamentals del con-
junt de treballadors i treballadores
de l’empresa. 
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HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL INDIVIDUAL DE CCOO DE CATALUNYA

CCOO de Catalunya té un servei d’assessorament laboral individual mancomunat per atendre les consultes i qües-

tions personals que tinguin a veure amb la feina. Aquest assessorament s’ha de fer de manera presencial i és gra-

tuït per a les persones afiliades al sindicat. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Cal

demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 28 48.

PERSECUCIÓ SINDICAL

fem

CCOO

CCOO d’Indústria rebutgem totalment
l’expedient que ha presentat l’empresa
MON-PA, a través de les panificadores
MYRPA i PAMYR, que suposa l’acomia-
dament dels 96 treballadors i treballa-
dores que té en plantilla i el cessament
de tota l’activitat productiva.

CCOO d’Indústria considerem que
aquesta mesura és del tot despropor-
cionada i injusta, i instem l’empresa a

buscar solucions que permetin mante-
nir l’activitat i la màxima ocupació pos-
sible. També exigim a la direcció de
l’empresa que pagui els dos mesos de
sou que deu als treballadors i treballa-
dores.

En les reunions que hem mantingut
fins al moment amb la direcció de
MON-PA ha quedat palesa la seva man-
ca de voluntat per resoldre aquesta la-
mentable situació, ja que no ha aportat
cap solució i només al·lega la manca de
liquiditat per pagar les nòmines que
deu a la plantilla.

Davant d’aquest escenari, el 13 de
setembre CCOO d’Indústria hem con-
vocat els treballadors i treballadores de
MON-PA a una assemblea per informar-
los del resultat de les reunions mantin-
gudes amb la direcció de l’empresa i
amb la Inspecció de Treball, de quina és
la situació de l’empresa i de les possi-
bles sortides.

CCOO rebutgem l’ERO que ha presentat MON-PA per
tancar les seves fleques i acomiadar 96 persones

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ I L’ACTIVITAT INDUSTRIAL

CCOO exigim a Microson que reconsideri la seva 
intenció de presentar un ERO a la planta de Barcelona

Davant el preavís que ha fet la direcció
de Microson, amb què anuncia la pre-
sentació d’un expedient d’acomiada-
ment col·lectiu parcial que afecta el cen-
tre de treball de Barcelona, CCOO d’In-
dústria manifestem el nostre rebuig
absolut a aquesta mesura i exigim a la
direcció de l’empresa que reconsideri la
seva decisió i obri una mesa de diàleg
amb la representació de la plantilla.

En el preavís realitzat, l’empresa
addueix causes productives, tècniques
i organitzatives, però no concreta l’a-
fectació de l’expedient ni tampoc ha

aportat cap documentació justificativa
al comitè d’empresa.

En aquest escenari, CCOO donem
total suport als treballadors i treballa-
dores de Microson i instem l’empresa a
buscar les alternatives necessàries per
mantenir l’ocupació i deixar sense efec-
tes l’expedient anunciat.

Microson pertany al Grup Amplifon
(antiga GAES), té una plantilla de 140
treballadors i treballadores i la seva
activitat principal és la recerca, el dis-
seny i la fabricació d’audiòfons i protec-
cions auditives.
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Aquest setembre els treballa-
dors jubilats d’Endesa han re-
but una carta on se’ls notifica
que a partir de l’1 d’octubre es
farà efectiva la pèrdua al dret
de bonificació de la tarifa elèc-
trica, que tenen des de fa molts
anys les persones que treballen
al sector, així les que es jubilen
i els seus vidus i vídues.

Per això, el 12 de setembre

CCOO hem convocat les perso-
nes afectades per informar-les
dels passos a seguir i preparar
mobilitzacions per poder rever-
tir aquesta mesura.

CCOO preparem mobilitzacions davant la pèrdua de

beneficis socials dels jubilats i prejubilats d’Endesa
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ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS

�ITALCO (Sant Quirze del Vallès).

CCOO repetim resultats i renovem

els 13 membres del comitè.

�DEBIFER (Banyeres del Pene-

dès). Gran resultat de CCOO, que

capgirem el comitè i ens situem

com a primera força sindical amb 7

dels 9 membres. UGT només n'obté

2 (abans 5 UGT i 4 CCOO).

�GOTEX (Sabadell). CCOO des-

banquem UGT com a primera força

sindical amb 3 membres del comitè,

mentre que UGT es queda amb 2

(abans 3 UGT i 2 CCOO).

�ELECTROMECÁNICAS MC (Sils).

CCOO doblem la representació i

ens consolidem com a única força

sindical, amb els 8 membres del co-

mitè (abans hi havia 4 delegats de

CCOO).

�CASALS CARDONA INDUS-

TRIAL (Manresa). CCOO creixem

en representació i ens consolidem

com a primera força sindical amb 4

dels 5 membres del comitè. L'altre

és d'USOC (abans 3 CCOO i 2 UGT).

�ASCENSORES SERRA (Olot).

CCOO renovem els 5 membres del

comitè d'empresa i ens mantenim

com a única força sindical.

�FRUTAS Y VERDURAS ANTO-

NIO (Castelldefels) i SERVISTAL

MEDICAL (Cornellà de Llobregat).

CCOO entrem amb força a les dues

empreses i aconseguim els 5 mem-

bres del comitè (abans no hi havia

representació a cap de les dues).

�DEX IBÉRICA (Vilaseca). CCOO

repetim resultats i aconseguim de

nou els 3 delegats que s’escollien.

�ENSINGER (la Llagosta). CCOO

hem aconseguit el delegat que s'es-

collia (abans no hi havia representa-

ció).

eleccions sindicalseleccions sindicals

El passat 1 d’agost CCOO vam
convocar una concentració a
Vic, davant la seu de la Se-
guretat Social, per denunciar
l’endarreriment injustificable
en la devolució de les quotes
pagades a la Seguretat Social
pels falsos cooperativistes de
Le Porc Gourmet, ja que el
reconeixement de la seva rela-
ció laboral a l’empresa es va
fer amb efectes a una data en
la qual encara estaven cotit-
zant en règim de cooperativis-
tes. Per això tenen dret que
els siguin retornades les quo-
tes que van pagar com a autò-
noms en un període en què
se’ls  reconeix la seva laboralit-
zació.

Malgrat que en d’altres
comarques i llocs de l’Estat
aquestes quotes ja havien es-
tat retornades, a Vic encara
estan pendents i no se sabia
quan es retornarien. Per això
vam mobilitzar els treballa-
dors i treballadores afectats.   

Fruit de la mobilització, la
Direcció Provincial de la Tre-
soreria General de la Segure-
tat Social ha emès una resolu-
ció en la qual considera acre-
ditat l’ingrés indegut de les
quotes al règim especial de
treballadors autònoms i esti-
ma la procedència de la devo-
lució, per part de l’empresa,
dels ingressos indeguts amb
els corresponents interessos, i
el seu reintegrament a les
persones afectades.

La mobilització torna a

donar els seus fruits al

sector de les càrnies

Una setantena de delegats i de-
legades dels nostres sectors que
són membres dels comitès euro-
peus de les seves empreses han
participat en la jornada realitza-
da el 12 de setembre. L’objectiu
ha estat donar-los eines i estra-
tègies per afrontar l’acció sindi-
cal i dur a terme un treball eficaç
en l’àmbit d’aquests comitès.

Per això hem comptat amb
la col·laboració de dos consul-
tors de l’INFO-Institute Bera-
tungs, que han explicat diver-
ses qüestions en matèria d’in-
formació i consulta, bases jurídi-
ques dels comitès europeus i
principis bàsics de gestió em-
presarial. També hi ha hagut un
intercanvi d’experiències.

Donem eines als delegats i delegades dels comitès
europeus per afrontar l’acció sindical en aquest àmbit

CCOO d’Indústria ens sumem als actes de la Diada  

Un any més, CCOO d’Indústria de Catalunya ens hem sumat
als actes de la Diada, en la qual CCOO hem tornat a reivindi-
car una Catalunya inclusiva, plural i amb drets, i hem reclamat
a les institucions que assumeixin les seves responsabilitats per
afrontar els grans reptes que sacsegen la nostra societat. Una
representació de la federació ha assistit a l’ofrena floral al
monument de Rafael  Casanova.

JORNADES SINDICALS D’INDÚSTRIA 

CCOO d’Indústria valorem posi-
tivament la bona acollida que
va tenir la segona jornada sobre
els recents canvis legislatius que
s’han produït en matèria de re-
gistre de jornada i d’igualtat, or-
ganitzada al territori del Vallès
Occidental - Catalunya central.
Aquesta va tenir lloc el passat 4
de setembre a Manresa i hi van

participar 50 persones.
L’objectiu era explicar als

delegats i delegades assistents
quins són els principals canvis
legislatius en aquestes matèries
i les seves implicacions per do-
nar-los eines per exercir l’acció
sindical a les seves empreses da-
vant les possibles situacions que
puguin donar-se.

Bona acollida de la segona jornada sobre els canvis
legislatius en matèria d’igualtat i registre de jornada
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