
  

NOTA INFORMATIVA 3 METALL BARCELONA 

Ahir a la tarda vàrem assistir amb preocupació a la tercera reunió de la Comissió Negociadora del Conveni del Metall 
de Barcelona; i diem amb preocupació per la posició de retrocés que la plataforma de la patronal busca, i que es 
manifesta en una sèrie de propostes en la línia de bloquejar la majoria de reivindicacions que els sindicats hem 
plantejat. 
 
En primer lloc, lluny d’intentar regular la necessària desconnexió digital que demanem, intenten criminalitzar la 
utilització de les tecnologies durant la jornada laboral, sense cap marge ni excepció, qualificant com a tals les 
comunicacions entre els treballadors i treballadores. En aquesta mateixa línia, volen parlar de permisos i 
excedències sempre i quan puguin aplicar modificacions substancials (art. 41) als treballadors i treballadores que 
no en fan ús, per contrarestar el suposat cost que aquests drets tenen per les empreses. 
 
Respecte a l’increment salarial, no volen ni sentir a parlar de revisions ni IPC’s, perpetuant la pèrdua de poder 
adquisitiu. A això, li tenim que sumar la seva intenció de fer una ampliació de la jornada en 75 hores anuals per 
persona, camuflant-les com a formació fora de la jornada i pagades a 75% de valor de la hora ordinària de les taules 
de nova incorporació (molt més baixes que les taules salarials). No s’acontenten amb negar la reducció de jornada i 
intenten ampliar-la. 
 
Respecte a la contractació, volen perpetuar els salaris de misèria pagant els contractes en pràctiques amb la taula de 
nova incorporació. Això suposa una rebaixa salarial del 14,2%. Tot amb l’argument que no troben professionals amb 
preus competitius. La nostra reflexió va en direcció contraria: paga una salari digne i tindràs professionals de sobra. 
En aquest mateix sentit volen fer de la precarietat la norma en les treballadores i treballadors de nou ingrés; 
canviant la condició de salari destinat a contractes amb caràcter d’indefinits a de caràcter general.  
 
Amb relació amb la subrogació, La resposta a la nostra intenció d’ampliar els supòsits d’activitats subrogables,  és la 
de plantejar la indefinició d’aquells conceptes salarials que porten les persones subrogades col·lectivament o 
individualment, i canviar-los per aquells que apareixen a les taules salarials del Conveni Col·lectiu; aquesta 
indefinició pot suposar un problema a l’hora de fer efectiva la subrogació, fins i tot amb la pèrdua d’alguns 
conceptes. 
 
Volen eliminar l’article 62. Baixes per malaltia, amb la intenció de no pagar el 4 primers dies de baixa al 50%. 
 
És cert que respecte a la vigència sembla que no hi ha gaire problema, però s’ha d’estar expectant. També estem 
analitzant una proposta respecte a la polivalència entre divisions funcionals, però no ens acaba d’agradar ja que no 
fa referència a la formació necessària i al temps d’adaptació. 
 
I per últims, hi ha una proposta de regulació de les empreses multiserveis que no és cap concessió, doncs ja ve 
regulat pel Conveni Estatal. 
 
CCOO d’Indústria i FICA UGT hem manifestat la nostra disconformitat amb la intenció de la patronal de bloquejar les 
nostres reivindicacions amb propostes incoherents, i dirigides a perpetuar una política de no repartiment dels 
beneficis dels sectors industrials que s’estan donant, i en la línia de tensar la taula de forma gratuïta. En aquest 
sentit, comunicar-vos que estem decidits a plantar cara a aquesta postura provocadora patronal, i que si el que 
busquen és una resposta dels sectors industrials, la tindran. 
 
La pròxima reunió serà el 18 d’abril, moment en el que intentarem explicar en profunditat les nostres reivindicacions. 
 

És l’hora de fer explícit el potencial de les Treballadores i Treballadors del Metall!!!! 

 
Barcelona, 5 d’Abril de 2018 


