
  

 

 

NOTA INFORMATIVA 1 METALL BARCELONA 

 
Avui s’ha fet la primera reunió de la Comissió Negociadora del Metall de Barcelona desprès de la 
constitució de la mesa el passat 22 de desembre. 
 
UGT FICA i Comissions Obreres d’Indústria hem fet trasllat de la nostra plataforma reivindicativa a la 
representació d’UPM, que és qui conforma de forma exclusiva la bancada patronal, desprès del fallit 
intent per part de PIMEC de acreditar de forma oficial la seva representativitat. 
 
Respecte a aquest aspecte, la part sindical hem manifestat la nostra preocupació per l’evolució de la 
negociació en tant que aquesta patronal representant de la petita i mitjana empresa de Catalunya 
segueix insistint en formar part de la mesa; particular aquest que no ens interpel·la al sindicats, doncs 
creiem que aquest aspecte formal no és de la nostra competència, sinó que recau sobre la 
representació empresarial resoldre’l. 
 
En referència a les nostres reivindicacions, tant UGT com CCOO  em explicitat a la mesa la nostra 
intenció d’abordar la negociació amb una visó àmplia, tenint en compte l’evolució dels sectors 
industrials i el caràcter tractor que el Conveni del Metall de Barcelona té com a eina de cohesió social 
i com a garant d’una ocupació de qualitat.  En aquest sentit, hem traslladat a la patronal la nostra 
intenció d’abordar una negociació per blocs, on es tractin temes relacionats amb la disputa de 
l’Organització del Treball; les Polítiques d’Igualtat; matèries relacionades amb la qualitat de 
l’Ocupació i la Contractació estable; la necessitat d’avançar en Drets Sindicals i la Seguretat i Salut 
Laboral de les treballadores i els treballadors dels sectors industrials, així com les Polítiques 
Mediambientals; i per suposat, poder establir regulacions que garanteixin el poder adquisitiu 
mitjançant Salaris efectius i justos. 
 
La part patronal ha recollit la nostra proposta i s’ha compromès a portar una resposta general a la 
pròxima reunió de la mesa de negociació, que es farà el 28 d’aquest mes. També ens ha indicat la seva 
intenció de fer-nos arribar aquell dia les seves pretensions. 
 
Companyes i companys, preveiem una negociació dura, però estem determinats a que aquest conveni 
serveixi per situar a tot el sector a la ofensiva. Ja és hora de recuperar allò que es genera amb la nostra 
força de treball, i que el conveni sigui una eina eficaç per escometre els canvis que la indústria 
experimentarà. 
 
 
 

És hora que les treballadores i els treballadors de la indústria prenguem la iniciativa! 
 
  
 
 
 
 

 
Barcelona, 14 de febrer de 2018 

 


