Núm. 165

L’EINA DIGITAL
10 de juny de 2022

www.industria.ccoo.cat

LA LLUITA PELS DRETS DE LES PERSONES TREBALLADORES DONA ELS SEUS FRUITS!

El TSJC ens dona la raó i
obliga la patronal UPM a
complir el Conveni del
metall de Barcelona
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència sobre la demanda interposada per CCOO
d’Indústria i UGT-FICA contra la patronal UPM per l’incompliment del conveni sectorial. La sentència ens dona la
raó a CCOO i UGT i obliga la patronal a
aplicar la revisió de les taules salarials
de 2021 amb la clàusula pactada en el
conveni, la qual cosa implica aplicar un
increment del 4 % amb efectes a 1 de
gener de 2022.
CCOO d’Indústria valorem positivament la sentència i instem la patronal
a complir el dictamen judicial al més
aviat possible per posar fi una vegada
per sempre al greuge infligit als milers
de persones que treballen al sector del
metall de la província de Barcelona. De
fet, hem començat a treballar ja per fer
efectiva la sentència de manera immediata, exigint a les empreses del sector
del metall de la província de Barcelona
la seva execució.
CCOO hem preparat una guia ràpida en la qual expliquem als nostres delegats i delegades i a l’afiliació del sector
com reclamar a l’empresa l’actualització
de les taules salarials, i aclarim els dubtes que ens han plantejat. Aquesta guia
es pot descarregar clicant sobre la imatge següent.
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CCOO tanquem un important acord amb Louis Vuitton
que permetrà actualitzar les categories professionals
CCOO d’Indústria de Catalunya i les seccions sindicals de CCOO de Louis Vuitton
hem tancat un preacord amb la direcció
de l’empresa que permetrà donar resposta a una reivindicació històrica perquè es reconegui la feina real que fan les
persones que treballen a l’empresa amb
la categoria professional i el salari que corresponen a l’activitat que desenvolupen.
CCOO recordem que prop del 90 % de les
treballadores i treballadors de Louis Vuitton tenen una categoria professional que
no es correspon amb la feina real que fan,
i amb aquest acord podran pujar de categoria i adequar els seus salaris.
El preacord, assolit el dia 27 de maig,
estableix la creació d’una comissió intercentres de classificació professional,
en la qual estiguin representats tots
els centres de treball, per facilitar que
s’apliquin els mateixos criteris de classificació professional a totes les plantes,
i que les noves categories professionals
es cobrin amb caràcter retroactiu des

d’aquest mes. També s’ha pactat la revaloració dels salaris de Louis Vuitton.
CCOO d’Indústria de Catalunya vetllarem pel correcte desenvolupament
de l’acord per garantir els interessos de
les treballadores afectades.
Aquest acord no hauria estat possible sense el suport de la plantilla de
Louis Vuitton i obre una porta per desencallar les negociacions obertes en el
marc del Conveni de marroquineria de
Catalunya per acordar una nova classificació professional moderna, adequada a
la realitat del sector.

Acord a Stradivarius Logística que garanteix el poder
adquisitiu de la plantilla i millora les seves condicions
La plantilla de Stradivarius Logística (Sallent) té un nou pacte de millora que no
només garanteix el seu poder adquisitiu,
sinó que també suposa una millora substancial de les seves condicions laborals.
CCOO d’Indústria valorem molt positivament l’acord assolit entre la direcció
i el comitè d’empresa, del qual tenim la
majoria, ja que dona resposta unes reivindicacions que fa temps que estaven
sobre la taula.
Es tracta d’un acord molt destacat en
matèria salarial que va en la línia del que
CCOO estem exigint en tots els àmbits de
negociació, amb uns increments en consonància amb l’IPC actual i una clàusula
de revisió salarial per garantir que les
persones que treballen a l’empresa no
perden poder adquisitiu. Els increments
acordats són d’un 8 % per a l’any 2022,
d’un 4 % per a l’any 2023 i d’un 3,75 % per
a l’any 2024, i s’estableix una clàusula de
revisió al final de la vigència del pacte,

de manera que si la suma dels IPC dels
3 anys fos superior a la suma dels increments pactats, s’abonarà la diferència.
Un altre punt important del pacte en el
capítol econòmic és que a partir d’aquest
any s’abonarà una paga anual en funció
de l’antiguitat a l’empresa: 300 € per a
les persones que tinguin entre 5 i 9 anys
d’antiguitat, 600 € per a les que tinguin
entre 10 i 14 anys, 800 € per a les que tinguin entre 15 i 19 anys i 1.000 € per a les que
tinguin més de 20 anys d’antiguitat. També hi ha una millora dels plusos de nocturnitat i de treball en festius, així com de les
ajudes socials.
D’altra banda, cal destacar la reducció
de la jornada laboral anual, que a partir
de 2023 serà de 1.760 hores anuals. En
el cas de les persones de més de 55 anys
podran sol·licitar una reducció de jornada
de 40 hores anuals, que es podran incrementar en 8 hores més cada any fins que
arribin als 67 anys.
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EN DEFENSA DE LES CONDICIONS LABORALS
Assolit un acord a Motherson Spain en matèria
salarial, gràcies a la pressió de la vaga prevista

El 21 de juny, vine a la manifestació a Madrid per
exigir al Govern un pacte d’estat per la indústria
El proper 21 de juny tenim una
cita important a Madrid per
exigir al Govern espanyol un
pacte d’estat per la indústria,
construït des de la concertació
social, per donar resposta urgent a les necessitats de la indústria i garantir que el procés
de transformació en què estan
immersos els sectors industrials es faci amb una transició
justa per a les persones treballadores que no deixi ningú
enrere.
Les federacions estatals de
CCOO d’Indústria i UGT-FICA
han convocat una manifestació a Madrid, que començarà a
les 11 h i anirà des de l’estació
d’Atocha fins al Congrés dels
Diputats, que ha de reunir milers de treballadors i treballadores de la indústria del conjunt de l’Estat.
A CCOO d’Indústria de Catalunya estem mobilitzant el
nostre actiu sindical als territo-

ris perquè el dia 21 de juny participi en aquesta manifestació
a Madrid, per això estem organitzant autobusos per facilitar
que la gent pugui traslladars’hi. Com més gent siguem
més força tindrem per exigir al
Govern un pacte d’estat per la
indústria JA! Vine a la manifestació, apunta’t al teu bus!

Els comitès d’empresa i la
direcció de Motherson Spain
han arribat finalment a un
acord per a l’actualització
de les taules salarials, amb
la mediació del SIMA. Un
acord que ha estat possible
gràcies a la pressió de les
diverses jornades de vaga
que s’havien convocat per
a aquest mes i que amb la
consecució de l’acord han
quedat desconvocades.
Les parts han acordat un
increment salarial per a 2022,
amb efectes des de l’1 de gener, d’un 5 % (que inclou el
2 % previst en el conveni de
la indústria química més un
3 % de regularització salarial
de 2021), que quedarà con-

solidat en taules. Si en finalitzar aquest any la diferència d’aquest increment amb
l’IPC real és positiva, aquesta
es pagarà per un preu fix,
sense que es consolidi a les
taules.
L’acord també estableix
que l’increment salarial per
a 2023 serà d’un 2,75 % (corresponent al 2 % que preveu
el Conveni de la indústria
química més un 0,75 %), que
també es consolidarà a les
taules.
CCOO valorem positivament l’acord assolit, ja que
permet que la plantilla dels
centres de Polinyà, Castellbisbal i Palència mantingui
el seu poder adquisitiu.

Mobilització a BASF de Tarragona per al desbloqueig
de les negociacions del pacte articulat d’empresa

Vídeo on la nostra secretària
de Política Industrial, Antonia
Miñana, explica per què el 21
de juny anem a Madrid.
T’HI ESPEREM!
Si encara no t’hi has apuntat, pots fer-ho en aquest formulari.
Mira quin és el bus que et va millor i inscriu-t’hi ja:
https://forms.gle/Un8Nyk9XHkte67wC9

Què més puc fer per donar suport a aquesta campanya?
El 21 de juny, entre les 10 i les 12 h, comparteix a les teves xarxes una foto amb el cartell del Pacte d’estat per la
indústria JA! o un vídeo on ens expliquis per què és important per a tu una aposta real per la política industrial
al nostre país. Fes servir els hashtags #PactoIndustriaYA i
#CCOOIndustriaEsFuturo i etiqueta a @Industria_CCOO i
@FICCOOCat.
Ens veiem el 21 de juny!

Davant el bloqueig de les negociacions del pacte articulat
d’empresa, el 7 de juny s’ha
fet una nova mobilització a
BASF Española de Tarragona
per exigir a l’empresa que faci
un pas endavant que permeti
desencallar la negociació.
A primera hora del matí
s’ha fet una marxa lenta per la
carretera N-340 fins a l’accés
principal de l’empresa, on s’ha
dut a terme una acció informativa per denunciar l’actitud
de la companyia i el consegüent estancament de les

negociacions. El comitè i les
seccions sindicals s’han tancat
a dins de l’empresa per forçar
la direcció a seure a negociar.
Una de les principals reivindicacions és que la recuperació
de l’IPC de 2021 es faci efectiva
en tres trams (2 % el 2021, 2,5 %
el 2022 i 2 % el 2023), a compte
de 2024, per tal que la plantilla
pugui anar recuperant el poder
adquisitiu perdut. CCOO recordem que durant l’any 2021 la
companyia ha incrementat les
seves vendes i ha aconseguit
un rècord històric de beneficis.

N165 10 de juny de 2022

L’EINA DIGITAL
eleccions sindicals

SI ESTÀS AFILIAT O AFILIADA I T’INTERESSA
AVANÇAR EN LA TEVA CARRERA PROFESSIONAL,
MIRA’T AQUESTS DESCOMPTES QUE T’OFERIM

ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS
4AKZO NOBEL (Barcelona).
Gran resultat de CCOO, que
creixem i ens consolidem com
a primera força sindical, amb
8 dels 13 membres del comitè, mentre que UGT es queda
amb 3 i CGT, amb 2 (abans 6
CCOO, 5 UGT i 2 CGT).
4NESTLÉ ESPAÑA (Esplugues de Llobregat). Repetim
resultats i mantenim la majoria del comitè d’empresa,
amb 14 dels 23 membres; els
altres 9 són de CSIF.
4ISOPAN (Constantí). Gran
victòria de CCOO. Hem guanyat les eleccions, hem aconseguit tot el comitè i ens hem
convertit en l’única força sindical, deixant UGT fora (abans
5 UGT).
4JOSEP MARIA MITJANS
(Olèrdola). Molt bon resultat
de CCOO, que hem aconseguit tot el comitè, de 9. Abans
no hi havia representació a
l’empresa.
4ESTEVE QUÍMICA, antiga
Uquifa (Lliçà d’Amunt). CCOO
ens mantenim com a única
força, després d’aconseguir els
5 membres del comitè (abans
hi havia un comitè de 9, tot de
CCOO).
4DESARROLLOS CÁRNICOS
(Sabadell). CCOO entrem amb
força a l’empresa i aconseguim
tot el comitè, de 5 membres,
tot dones. Abans no hi havia
representació.
4MEXILLA, TORTILLA &
BREAD (Santa Maria de Palautordera). Ple de CCOO al
comitè d’empresa en obtenir
els 5 delegats que s’escollien.
Abans no hi havia representació.
4OPELLA HEALTHCARE SPAIN
(Barcelona). CCOO guanyem
les eleccions i ens situem
com a primera força, amb 4
dels 5 membres del comitè;
l’altre és d’UGT. Abans no hi
havia representació.

4INDOX ENERGY SYSTEMS
(Urgell). CCOO renovem tot
el comitè d’empresa, de 5
membres, i ens mantenim
com a única força amb representació.
4AUTOLICA TURISMOS, Grup
Quadis (Barcelona). CCOO repetim resultats i renovem tot
el comitè, de 5 membres. Ens
mantenim, així, com a única força sindical.
4TRADEBE (Barcelona). Bon
resultat de CCOO, que hem
entrat amb força, hem aconseguit els 3 delegats que
s’escollien i ens convertim en
l’única força sindical (abans 3
OTEP).
4INAUXA (Navàs). Després
de les eleccions parcials, creixem en representació i aconseguim la majoria amb 2
dels 3 delegats, mentre que
UGT només en té 1 (abans 1
CCOO).
4MATRIX (Ripoll). CCOO hem
aconseguit 4 delegats i ens
mantenim com a única força
a l’empresa.
4GRUP IND. PLASTICS AI6
(Castellar del Vallès). CCOO
aconseguim el delegat que
s’escollia i deixem UGT sense
representació (abans 1 UGT).
4ICECSA (Rubí). CCOO desbanquem UGT a les eleccions
i aconseguim el delegat que
s’escollia (abans 1 UGT).
4SOGIMA 7 (Sant Celoni).
Hem aconseguit el delegat
que s’escollia. Abans no hi
havia representació.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

