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El 6 de juliol ens mobilitzarem per exigir a la patronal salaris dignes i unes 
condicions laborals justes que permetin desbloquejar la negociació col·lectiva

Actualment, tenim més d’una desena de 
convenis col·lectius dels sectors de la in-
dústria i del camp en negociació que es 
troben bloquejats per les respectives pa-
tronals. En tots els casos l’escull principal és 
el capítol dels increments salarials, a causa 
de l’elevada inflació que estem vivint. 

Una situació que es repeteix en la ma-
joria de sectors i d’empreses, on la pro-
posta salarial de la patronal és insuficient, 
amb increments molt per sota del que 
puja el cost de la vida i sense clàusules de 
revisió, amb la corresponent pèrdua de 
poder adquisitiu que això implica per a les 
treballadores i treballadors. Increments 
que en molts casos tampoc són reals, ja 
que la patronal pretén que quedin com-
pensats o absorbits amb els plusos o pri-
mes que ja cobren aquestes persones. 

Davant d’aquest escenari, CCOO i 
UGT de Catalunya convoquen una jor-

nada de mobilització el dia 6 de juliol 
per exigir a la patronal salaris dignes i 
un conveni just. CCOO d’Indústria ens 
sumem a aquesta mobilització per de-
nunciar la situació de bloqueig que es-
tem patint als nostres sectors. Per això 
farem una assemblea a Barcelona, a les 
10.30 h, a la plaça de Sant Agustí Vell, 
a la qual estan convocats els delegats i 
delegades afectats per aquests conve-
nis sectorials. Tot seguit, anirem en ma-
nifestació fins a Foment del Treball, on a 
les 12 h, participarem en la concentració 
convocada per CCOO i UGT.

A Tarragona, on tenim el conveni pro-
vincial del metall en la mateixa situació, 
també hem convocat una assemblea 
de delegats i delegades, a les 10 h, a la 
Universitat Rovira i Virgili, i després ens 
concentrarem conjuntament amb UGT 
davant la seu de la patronal APEMTA.

CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord  del 20è Conveni col·lectiu de SEAT

CCOO d’Indústria valorem molt positiva-
ment l’acord sobre el 20è Conveni col·lectiu 
de SEAT, assolit el passat 17 de juny per 
CCOO i UGT, ja que recull de manera àm-
plia els objectius de la plataforma sindical 
conjunta. Aquest acord ha estat ratificat en 
referèndum per l’afiliació de CCOO i UGT a 
l’empresa, amb una participació del 89 % i 
un 72,34 % de vots a favor de l’acord.

El conveni acordat recull l’objectiu 
del Pla de futur, que estableix les bases 
per desenvolupar un pla industrial que 
ha de garantir l’ocupació i la viabilitat 
dels cinc centres de treball de SEAT, mit-
jançant l’adjudicació de sis peces addi-
cionals a SEAT Componentes, el projecte 
d’economia circular (segona vida dels 
vehicles i de les bateries) per al centre 
de SEAT de la Zona Franca i el compro-
mís de la direcció de SEAT d’apostar per 
l’assignació d’una segona plataforma elèc-
trica per a la fàbrica de Martorell.

Amb aquest pla de futur s’avança en 
l’objectiu d’abordar el procés de transfor-
mació cap a una mobilitat sostenible sense 
mesures traumàtiques, amb una aposta 
per una transició justa i inclusiva, i abordant 

la reestructuració de la plantilla mitjançant 
un pla de suspensió voluntari per a persones 
més grans de 61 anys, entre altres mesures. 

D’altra banda, incorpora els objectius 
econòmics de la plataforma conjunta: es-
tableix una clàusula de revisió vinculada a 
la inflació amb caràcter retroactiu, fixant 
un increment en taules del 6,5 %, i recull 
els endarreriments corresponents a la sig-
natura de l’acord definitiu. També millora 
la classificació professional, amb diferents 
mesures, es treuen els límits als triennis, 
s’amplia la paga de beneficis i es preveu 
una paga en el moment de la signatura del 
conveni.

Amb aquest conveni es redueix la jor-
nada del col·lectiu vinculat a producció per 
primer cop en els últims 16 anys (quedarà 
en 212 dies/any), es manté la del col·lectiu no 
vinculat a producció i es milloren els meca-
nismes de flexibilitat, prioritzant i garantint 
el descans i la seva realització amb planti-
lla fixa, cosa que evitaria part de l’excedent 
que ha situat l’empresa. També incorpora 
millores socials, com l’aportació al fons so-
cial, la creació del Pla de diversitat de perso-
nes LGTBI+ o els lísings desvinculats.

EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I PER UNES CONDICIONS DIGNES

Aquest conveni és important perquè 
serveix de referència per a la resta de 
la negociació col·lectiva, que està es-
pecialment bloquejada. Demostra 
que és possible abordar una situació 
econòmicament complexa, pels alts 
nivells d’inflació, sense que això suposi 
una pèrdua de poder adquisitiu i, per 
tant, un empobriment per a les perso-
nes treballadores, a més d’avançar en 
tota una sèrie de drets que garantei-
xen el projecte industrial i l’ocupació. 
És, necessàriament, una referència a 
les meses de negociació, com les del 
metall de Barcelona o Tarragona, on 
la patronal ha formulat plantejaments 
molt agressius. Si la principal empre-
sa industrial de Catalunya i del sector 
d’automoció espanyola pot, la resta de 
sectors industrials també han de poder 
assumir acords com aquest.
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La plantilla d’Aguas Danone fa vaga per un increment 
salarial que garanteixi el seu poder adquisitiu  

Les treballadores i treballa-
dors d’Aguas Danone (Font 
Vella), de Sant Hilari Sacalm, 
s’han plantat i han fet vaga 
del 27 al 30 de juny per exi-
gir un increment salarial que 
garanteixi el poder adqui-
sitiu de la plantilla, davant 
la impossibilitat d’arribar a 
un acord amb la direcció de 
l’empresa sobre els incre-
ments salarials de 2021.

La darrera proposta per 
part de l’empresa és d’un 
increment salarial d’un 3 % 
amb un pagament en dos 
terminis (un 1,5 % cada cop) i 
sense cap clàusula de revisió 

salarial que garanteixi que 
no es perd poder adquisitiu, 
tenint en compte l’IPC de 
2021. Amb aquesta proposta 
de l’empresa, la plantilla té 
una pèrdua d’un 3,5 %.

CCOO d’Indústria i el co-
mitè d’empresa no podem 
acceptar aquesta proposta 
salarial d’una empresa que, 
malgrat la pandèmia, ha ob-
tingut beneficis durant l’any 
2021 i que té previst un crei-
xement en les seves vendes i 
facturació per a aquest 2022.

Si la direcció no reconsi-
dera els seus plantejaments 
no descartem noves accions.

NO A LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU!

Vaga a BASF Española a Tarragona el 4 de juliol

El dia 4 de juliol es manté la 
vaga convocada a BASF Es-
pañola a Tarragona, després 
que la plantilla hagi votat ma-
joritàriament en contra de la 
proposta d’acord feta en la re-
unió mediació de la setmana 
passada. 

Aquest resultat avala el 
plantejament de CCOO, que 
hem traslladat a les assem-
blees fetes aquesta setmana. 
CCOO rebutgem la proposta 
perquè la considerem insu-
ficient, a més de no incorpo-
rar les demandes del comitè 
d’empresa per recuperar de 
manera progressiva el poder 
adquisitiu perdut.

CCOO d’Indústria creiem 
que els serveis mínims que 
s’han plantejat per a la vaga 
del dia 4 són abusius, encara 
que finalment s’han acceptat 
en un exercici de responsabi-
litat, ja que l’empresa no havia 
fet les feines prèvies per ga-
rantir la seguretat de les plan-
tes de cara a la vaga.

CCOO d’Indústria lamen-
tem que la direcció de BASF 
no tingui en compte les reivin-
dicacions de la plantilla, més 
tenint en compte que durant 
l’any 2021 la companyia ha in-
crementat les seves vendes i 
ha aconseguit un rècord his-
tòric de beneficis. 

Avança el procés de reindustrialització de Nissan

El procés de reindustrialit-
zació de Nissan entra en la 
fase final. El dia 30 de juny 
s’ha fet públic el concurs 
de licitació dels terrenys de 
la Zona Franca. Un concurs 
que ha de ser la garantia 
per assegurar els acords 
assolits en la mesa de rein-
dustrialització.    

La prioritat en aquest pro-
cés és recuperar els llocs de 
treball que s’han destruït amb 
el tancament de les plantes de 
Nissan, un objectiu pel qual 
CCOO portem lluitant més de 
dos anys i que ha de dur-se a 
terme un cop resolt el concurs.

Les dates estimades són 
les següents:
• 15 d’agost: data límit per 

presentar ofertes.
• 1 de setembre: obertura 

de la documentació pre-
sentada pels licitadors.

• 2 de setembre: obertu-
ra dels projectes tècnics 
presentats.

• 15 de setembre: obertura 
de les propostes econò-
miques dels projectes 
presentats.
A partir d’aquí s’escollirà 

el projecte guanyador del 
concurs i es podran iniciar 
els tràmits per traspassar 
els terrenys i iniciar el pro-
jecte de reindustrialització, 
junt amb Silence.

La comissió de reindus-
trialització es mantindrà ac-
tiva fins que es garanteixi 
l’ocupació de totes les per-
sones afectades per aquest 
procés, i es faran reunions 
de seguiment per assegu-
rar que es compleixen els 
acords assolits.

Arribar fins aquí s’ha fet 
llarg i no ha estat fàcil. Mal-
grat la finalització oficial de 
l’ERO de Nissan, CCOO no 
donem el procés per tancat 
fins que l’última persona 
s’incorpori al nou projecte 
industrial. 

Valorem positivament l’acord sobre el conveni de Falck

CCOO d’Indústria valorem positi-
vament l’acord sobre el conveni 
col·lectiu de Falck, ja que garan-
teix el manteniment del poder 
adquisitiu de la plantilla i inclou 
algunes millores, amb la qual 
cosa es posa fre a les retallades 
que pretenia l’empresa. L’acord 
ha estat ratificat per la plantilla 
per una àmplia majoria.

El conveni acordat tindrà vi-
gència per al període 2021-2024. 
En matèria salarial preveu els 
increments següents: per a 2021 
s’estableix que la revisió acumu-
lada del conveni anterior (4,9 %) i 
l’increment per a aquest any no 
poden estar per sota  de l’IPC de 
2021, així que se situa en un 2 %. 

Pel que fa als anys 2022, 
2023 i 2024, es preveu un in-
crement d’un 2,2 % per a cada 
any, i s’acorda que al finalitzar la 
vigència es revisaran les taules 
amb la diferència de l’IPC acu-
mulat dels 3 anys i la suma dels 
increments acordats, i es garan-
teix que la revisió acumulada al 

final de la vigència serà mínim 
d’un 10 %.

En el cas dels treballadors i 
treballadores auxiliars (les cate-
gories més baixes), la revisió de 
les taules serà sempre un 2,5 % 
més de l’increment a aplicar.

D’altra banda, el conveni 
regula les vacances segons la 
proposta social i estableix me-
sures per afavorir la conciliació 
de les persones treballadores, 
mitjançant la regulació dels 
descansos per compensar les 
hores extres i les guàrdies, o la 
bossa d’hores. També s’ha acor-
dat la realització de reunions or-
dinàries del comitè de seguretat 
i salut, a més de les trimestrals  
ja previstes, per millorar temes 
relatius a la seguretat.
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Multitudinària manifestació 
a Madrid per exigir un pacte 
d’estat per la indústria de  
manera immediata

El 21 de juny unes 10.000 persones s’han 
manifestat a Madrid per exigir al Govern 
espanyol i al conjunt de les forces políti-
ques un pacte d’estat per la indústria i una 
llei d’indústria moderna que donin respos-
ta a les necessitats del sector per garantir-
ne el futur, convocades per les federacions 
estatals de CCOO d’Indústria i UGT-FICA. 

Amb el lema “Pacto de estado por la 
industria ¡YA! Construir futuro, hacer país”, 
treballadors i treballadores de la indústria 
vinguts de tot l’Estat s’han manifestat des 
de l’estació d’Atocha fins al Congrés dels Di-
putats i han deixat clar que necessitem un 
pacte d’estat per la indústria i que aquest 
s’ha de construir des de la concertació so-
cial, amb la participació activa del sindicat 
per garantir que la transformació en què 
estan immersos els sectors industrials es fa 
amb una transició justa per a les persones 
treballadores. 

Les treballadores i treballadors de la indús-
tria han demostrat la seva força i capacitat de 
mobilització a Madrid, han expressat la seva 
indignació per la manca de resposta del Go-
vern en una qüestió que és fonamental per al 
futur del país i li han exigit fets i no paraules per 
impulsar una política industrial en majúscules 
i liderar un pacte d’estat per la indústria que ha 
d’anar més enllà d’un sol mandat.

CCOO d’Indústria de Catalunya hem parti-
cipat en aquesta multitudinària manifestació 
amb una nombrosa delegació encapçalada 
pel nostre secretari general, José Antonio Her-
nández, i pel secretari general de CCOO de 
Catalunya, Javier Pacheco, en la qual han estat 
presents les principals seccions sindicals dels 
sectors industrials de Catalunya. Per facilitar el 
viatge a Madrid hem organitzat 7 autocars des 
de Catalunya, que han passat per 19 localitats.

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

La pressió d’aquesta mobilització ha per-
mès que en la reunió del Foro de Alto Nivel 
de la Industria Española, celebrada el dia 
27 de juny, s’hagin aprovat les bases del 
Pacte d’estat per la indústria, en les quals 
s’han incorporat les demandes dels sindi-
cats quant a la cogovernança, la concer-
tació social i la participació en la seva ela-
boració. Aquestes bases s’han presentat 
a la Comissió d’Indústria del Congrés dels 
Diputats el dia 29 de juny, una presentació 
en la qual també hem participat CCOO de 
Industria.

Enllaç al vídeo resum de la manifesta-
ció de Madrid del 21 de juny fet per 

la federació estatal
Enllaç a la revista #ReEvolución 
especial sobre la manifestació


