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PACTE D’ESTAT PER LA INDÚSTRIA, JA! CONSTRUIR FUTUR, FER PAÍS

Gran assemblea de CCOO a
Barcelona, amb la qual hem
demanat al Govern espanyol un
pacte d’estat per la indústria
El dia 17 de maig, prop de 1.200 delegats i delegades de CCOO, que representen més de 122.000
treballadores i treballadors de 400 empreses
dels sectors industrials de Catalunya, han exigit
al Govern espanyol un pacte d’estat per la indústria, amb la participació del sindicat, en una gran
assemblea a Barcelona, que s’ha fet al carrer, davant la Delegació del Govern a Catalunya. Una
assemblea en la qual han intervingut Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i
José Antonio Hernández i Garbiñe Espejo, secretaris generals de CCOO d’Indústria de Catalunya i
estatal, respectivament.
A l’assemblea ha quedat clar que cal un pacte
d’estat per la indústria per donar resposta a les
necessitats del sector, un pacte que s’ha de construir des de la concertació social, amb la participació dels sindicats per garantir que el procés de
transformació en què està immersa la indústria es
faci amb una transició justa per als treballadors i
les treballadores que no deixi ningú enrere i que
garanteixi el futur de l’activitat industrial. CCOO
hi tenim molt a dir i hem de ser-ne partícips. Així
mateix, reclamem una llei d’indústria moderna
per a un sector que està en plena transformació.

En aquesta línia, també s’ha deixat clar que el
Pacte nacional per a la indústria (PNI) no es pot limitar a una legislatura, com pretén el Govern català,
sinó que ha de tenir un llarg recorregut per poder
transformar el sector i definir un projecte de país.
Per tancar l’assemblea, Garbiñe Espejo ha llançat
un missatge d’alerta al Govern: “la indústria no es defensa amb titulars”, cal passar als fets. I CCOO també
ho farem. Per això el proper 21 de juny farem una gran
manifestació a Madrid, on esperem reunir milers de
treballadors i treballadores de la indústria del conjunt
de l’Estat per exigir aquest pacte per la indústria.
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Ens cal una política industrial en majúscules, una
política industrial estratègica a llarg termini que ens
permeti establir un nou contracte social i que posi
les persones treballadores al centre de les meses de
decisió. Una política industrial que no se centri només en les grans empreses, sinó que ajudi les pimes
(que són majoritàries als sectors industrials) a afrontar aquest procés de transformació digital perquè
puguin consolidar-se i créixer i crear nous llocs de treball. Perquè tenir una indústria forta ens permetrà
sortir en millors condicions de la crisi i afrontar amb
millors garanties el futur.
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Vídeo resum de l’assemblea del
17 de maig a Barcelona, sobre
per què demanem un pacte
d’estat per la indústria, amb les
intervencions de Garbiñe Espejo,
José Antonio Hernández i Javier
Pacheco.
Ens veiem a Madrid el 21 de juny!
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La plantilla de Rosich està en vaga per exigir unes
condicions dignes davant el trasllat de l’empresa

BLOQUEIG NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL
El sector de comerç d’òptiques de la província de
Barcelona es prepara per exigir a la patronal un
conveni digne que garanteixi el poder adquisitiu

Els treballadors i treballadores
de Rosich, a l’Hospitalet de Llobregat, han iniciat una vaga per
exigir a l’empresa unes condicions dignes davant el trasllat
de la planta a Terrassa, que s’ha
de fer efectiu aquest any.
La representació de la plantilla ha sol·licitat en diverses ocasions a la direcció que aclareixi
les condicions d’aquest trasllat
per als treballadors i treballadores, i també li ha presentat més
d’una proposta, a les quals la
direcció de Rosich no ha donat
resposta.

Davant d’aquesta inconcreció, que està generant malestar
entre la plantilla, CCOO hem
convocat diverses jornades de
vaga, en les quals s’estan fent
aturades parcials als diferents
torns de treball. Ja han fet vaga
els dies 23, 25 i 27 de maig i també en faran els dies 31 de maig i
2 de juny.
CCOO d’Indústria advertim
l’empresa que no acceptarem
les seves imposicions i que, si
no s’asseu a negociar amb la
representació de la plantilla, el
conflicte continuarà obert.

Un pas endavant en el procés de reindustrialització
de les instal·lacions de Bosch a Lliçà d’Amunt
El procés de reindustrialització
de la planta de Bosch Sistemas
de Frenado, de Lliçà d’Amunt,
fa un pas endavant. Els treballadors i treballadores han votat aquest 24 de maig els tres
projectes que s’han presentat
a la mesa de reindustrialització
per donar un nou futur a les
instal·lacions de la factoria vallesana per escollir la que consideren com a millor opció per
fer-ho.
La proposta escollida per la
plantilla ha estat la presentada
per l’empresa Barat Alte, que
ha aconseguit 117 vots a favor
(un 93,5 %), amb una participació de prop del 70 %.
Ara ha de començar pròpiament la negociació entre la
direcció de Bosch i la de Barat
Alte per tancar un acord per reindustrialitzar les instal·lacions
de Lliçà d’Amunt que garanteixi

les condicions acordades en la
mesa de reindustrialització.
Barat Alte és una empresa
de capital francès del sector
del metall que es dedica a la
fabricació de material ferroviari rodant. El projecte industrial
presentat per Barat Alte preveu donar feina a 60 persones,
que s’anirien incorporant entre
setembre d’enguany, data prevista per a l’inici de l’activitat, i
desembre de 2024. La inversió
prevista és d’entre 5 i 6 milions
d’euros.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

CCOO hem iniciat un procés
d’assemblees al sector de
comerç al detall d’òptiques
de la província de Barcelona
per explicar a les persones
que hi treballen el bloqueig
de les negociacions i començar a preparar mobilitzacions per exigir un conveni digne.
Després de nou reunions
sense avenços significatius
i davant la postura tancada
de la patronal en matèria
salarial, la part social hem
donat per finalitzades les
negociacions.
CCOO recordem a la patronal que el sector d’òptiques
ha estat un dels que menys
s’ha vist perjudicat per la pandèmia i que, a més, es troba en

creixement. Per tant, la patronal no pot escudar-se en els
suposats “mals resultats” que
diu que tenen per no acceptar una proposta salarial que
garanteixi uns salaris dignes,
així com el poder adquisitiu
de les persones que treballen
en aquest sector. Més quan les
empreses ja han repercutit la
pujada de costos en els seus
preus.
CCOO denunciem que
els treballadors i les treballadores de les òptiques de
la província barcelonina arrosseguen una pèrdua de
poder adquisitiu que se situa, a data d’avui, en un 16 %
menys respecte a l’any 2020.
Una situació que cal revertir
amb un conveni digne.

Trencades les negociacions del Conveni de les
indústries de l’oli de Barcelona davant la proposta
patronal per retallar drets i empitjorar les condicions
CCOO i UGT hem demanat a
la patronal de les indústries
de l’oli i derivats de la província
de Barcelona que retiri la plataforma que ens va presentar,
ja que suposa una greu ofensa
per a les persones que treballen en aquest sector. No només empitjora les condicions
laborals actuals, sinó que, a
més, implica una retallada dels
drets adquirits.
Davant la manca de resposta per part de la patronal,
la part social considerem que
s’han trencat les negociacions.
A partir d’aquí iniciarem un
procés d’assemblees a les empreses i els centres de treball

per informar-los de la situació
i plantejar les accions que cal
dur a terme en aquest punt.
CCOO defensem un conveni digne i amb drets. No
podem permetre que la patronal pretengui compensar
l’actualització de les taules i
el pagament dels endarreriments acordats amb una retallada de drets en el nou conveni que hem de negociar.
La patronal pretén ampliar
la jornada anual, reduir les vacances, suprimir alguns complements i drets adquirits, així
com congelar els salaris. Unes
propostes que no podem acceptar de cap manera.

Bloquejada la negociació del conveni agropecuari
La negociació del Conveni del
sector agropecuari de Catalunya també està bloquejada
en aquests moments per la intransigència de les patronals
agràries.
El passat mes de març,
UGT i CCOO vam instar les
patronals agràries de Catalunya a adequar les taules
salarials del conveni al salari
mínim interprofessional (SMI)
abans d’iniciar la negociació
del nou conveni, ja que hi ha
cinc dels set grups professio-

nals del conveni que actualment estan per sota de l’SMI.
Les patronals s’hi van oposar i
van manifestar que no existeix
cap obligació legal per fer-ho,
i que aquesta qüestió hauria
d’entrar en la negociació del
nou conveni.
La situació no ha avançat
significativament des de llavors i la negociació del conveni està encallada. Un escenari
inacceptable per a un sector
amb unes condicions laborals
que ja són prou precàries.
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