Núm. 168

L’EINA DIGITAL
29 de juliol de 2022

www.industria.ccoo.cat

SALARI O CONFLICTE. PER UN CONVENI JUST!

CCOO convoquem vaga a Falck davant la ruptura del
preacord del conveni per part de l’empresa

Signat el 20è Conveni
col·lectiu de SEAT
El 26 de juliol, CCOO i UGT hem signat el 20è Conveni col·lectiu de SEAT,
amb els termes del preacord assolit el
passat 17 de juny, que va ser ratificat
amb un 72,34 % de vots a favor en el
referèndum vinculant celebrat el 29 de
juny, en el qual va participar el 89,04 %
de l’afiliació de CCOO i UGT de SEAT.
Aquest conveni compleix els objectius que s’havien marcat en la
plataforma reivindicativa i assenta
les bases per governar de manera
inclusiva el procés de transformació
industrial cap a una mobilitat sostenible en què està immers tant SEAT
com el conjunt del sector de l’auto.
Ho fa amb un pla de futur que dona
estabilitat a l’ocupació mitjançant el pla
de suspensió voluntari, que ha de servir
d’avantsala a una jubilació en molt bones condicions per a 1.330 persones. A
més, garanteix càrrega de treball per al
centre del Prat, impulsant l’electrificació
del centre de Martorell, apostant per la
segona plataforma elèctrica per garantir la rendibilitat de SEAT i aprofitant
noves oportunitats de negoci, com el
projecte d’economia circular per a SEAT
Barcelona (el Prat).
Ho fa mantenint el poder adquisitiu de la plantilla, vinculant la clàusula de revisió salarial a la inflació i amb
una important millora de la classificació professional. I ho fa també amb una
reducció de la jornada individual, que
passa a ser la menor del sector, i amb
una millora en aspectes socials com
permisos o el Pla de diversitat LGTBI+.
Un cop establertes aquestes bases,
ara toca treballar el seu desenvolupament per conquerir un futur millor per
a la plantilla de SEAT, un futur sostenible
i inclusiu.

Els comitès d’empresa de Falck a Ascó
i a Vandellòs, on CCOO tenim tota la representació, han convocat vaga els dies
30 i 31 de juliol davant la ruptura del preacord del conveni per part de la direcció
de l’empresa. La reunió de mediació, celebrada aquesta setmana, ha finalitzat
sense acord, ja que l’empresa insisteix
a reinterpretar alguns dels termes del
principi d’acord assolit a mitjan mes de
juny, tot i estar ratificat per la plantilla.
Davant d’aquesta inacceptable situació, la plantilla de Falck anirà a la vaga per
exigir unes condicions salarials i laborals
dignes, ja que no és admissible pactar
unes condicions i després no respectar-les
i reinterpretar-les, ja que està causant un
perjudici als treballadors i treballadores.
Aquest divendres, 29 de juliol, de 5.30
a 9 hores, els comitès de Falck han con-

vocat una acció informativa a les portes
de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs
per denunciar aquesta situació, fer una
crida a la vaga i demanar la solidaritat dels
treballadors i treballadores de les nuclears
amb la plantilla de Falck, que operen com
a bombers a les instal·lacions d’ANAV.
CCOO d’Indústria denunciem la mala
fe de la direcció de Falck i lamentem que
es vulgui precaritzar uns llocs de treball de tanta responsabilitat, i més a les
instal·lacions nuclears, un sector on s’han
incrementat els beneficis i en el qual,
precisament, la prioritat hauria de ser garantir la seguretat de les persones que hi
treballen.
Si la direcció de Falck no rectifica, seguirem endavant amb el calendari de vagues, la propera de les quals està prevista
els dies 20 i 21 d’agost.

El mes d’agost modifiquem el nostre horari d’atenció al públic. Ens
trobaràs de dilluns a divendres, de
8 a 14.30 hores.
Si necessites assessorament o tens
una consulta laboral, pots contactar amb nosaltres per aquestes
vies. Estem a la teva disposició.
Bon estiu!
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EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ I ELS NOSTRES DRETS!
Assolit un preacord sobre l’Acord marc del Grup
Repsol, gràcies a la pressió de la mobilització

Gràcies a l’èxit de la vaga de
Repsol dels dies 15, 16 i 17 de
juliol i a la tenacitat i l’esforç
negociador dels sindicats,
s’ha assolit un preacord sobre
l’Acord marc del Grup Repsol,
que avui ha estat aprovat pel
Consejo Interempresas de
CCOO del Grup Repsol. En els
propers dies es faran assemblees per explicar el detall de
l’acord als treballadors i treballadores.
Els dies 15, 16 i 17 de juliol
més de 15.000 treballadors i
treballadores de Repsol van

secundar la vaga convocada
als diferents centres de treball
que la petroliera té al conjunt
de l’Estat per exigir uns salaris
dignes. El seguiment va ser
pràcticament total, d’un 95 %,
tant en general com a les plantes de Repsol de Tarragona.
El missatge de la plantilla
ha arribat alt i clar a la direcció
del Grup Repsol, que finalment ha reprès el diàleg amb
els sindicats, i s’ha pogut tancar un preacord que garanteix
el poder adquisitiu de les persones que treballen al grup.

No als acomiadaments a Akzo Nobel de Vallirana!

eleccions sindicals
ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS
4GE RENOVABLES ESPAÑA
(Barcelona). Gran resultat de
CCOO, que aconseguim la majoria absoluta del comitè amb
11 dels 17 membres, creixem
en representació i ampliem
la diferència amb UGT, que
es queda igual (abans hi havia
un comitè de 13 repartit així: 7
CCOO i 6 UGT).
4GRUP BAUCELLS ALIMENTACIÓ (Vic). Renovem la majoria absoluta, alhora que creixem en representació, amb 12
dels 13 membres del comitè.
El que queda és d’UGT (abans
hi havia un comitè de 9 repartit així: 8 CCOO i 1 UGT).
4EMDEP (Alió). CCOO entrem
amb força i aconseguim 7 dels
9 delegats del comitè. Els altres
2 són independents. Abans no
hi havia representació.
4SILGAN DISPENSING SYSTEMS (Barcelona). CCOO creixem en representació i consolidem la nostra majoria amb 8
dels 13 membres del comitè,
els altres 5 són d’UGT, que en
perd 1 (abans 7 CCOO i 6 UGT).
4RAYMOND TECNIACERO
(Manresa). CCOO ens consolidem com a única força sindical a l’empresa. Hem passat
d’un comitè de 5 a un de 9
membres, tots de CCOO.
4INSTALACIONES ELÉCTRICAS CAT (Hostalric). CCOO
creixem en representació i ens
mantenim com a únic sindicat. Hem aconseguit 8 dels 9
membres del comitè, ja que
no teníem candidatura de tècnics (abans teníem 4 delegats).

La plantilla d’Akzo Nobel de
Vallirana s’ha mobilitzat el
27 de juliol per manifestar
el seu rebuig als acomiadaments que ha fet efectius
l’empresa recentment. A la
mobilització, també hi han
participat delegats d’altres
plantes del grup, que han
manifestat la seva solidaritat
a les persones afectades.
Des de principis d’any,
la direcció ha acomiadat 5
persones de manera improcedent, 3 de les quals durant

l’últim mes. CCOO, que tenim tota la representació del
comitè, denunciem que 4
d’aquestes persones tenien
limitacions per problemes
de salut a causa de la feina
que requerien una adaptació
del seu lloc de treball, i la cinquena és una treballadora
que havia tingut un fill.
CCOO d’Indústria exigim
a la direcció d’Akzo Nobel un
canvi en la seva política laboral i la readmissió de les persones acomiadades.

4ERICSSON ESPAÑA (Hospitalet de Llobregat). CCOO
guanyem les eleccions i ens
situem com a primera força
sindical, amb 5 delegats al comitè, els altres són 2 d’UGT i 2
de CSIF. Abans hi havia un sol
delegat de CCOO.
4MATARIFES DEL BAGES
(Moià). CCOO ampliem la nostra representació i ens conso-

lidem com a única força a
l’empresa, on hem passat de
3 delegats a un comitè de 5,
tot de CCOO.
4ENSTO CANALS (Llers). Bon
resultat de CCOO, que ampliem la nostra representació,
aconseguim 4 dels 5 membres del comitè i ens situem
com a única força sindical
(abans 3 CCOO i 2 UGT).
4SMILICS TECHNOLOGIES
(Terrassa). CCOO entrem amb
força i obtenim tot el comitè,
de 5 membres. Abans no hi
havia representació.
4SERVICIOS INGENIERÍA Y
MONTAJES (Badalona). CCOO
repetim resultats i renovem els
3 delegats, de manera que ens
consolidem com a única força
amb representació.
4AGROLAB IBÉRICA (Tarragona). CCOO hem aconseguit renovar els 3 delegats que
s’escollien.
4FERRER INTERNACIONAL
(Barcelona). CCOO repetim resultats i aconseguim els 3 delegats que s’escollien, de manera que ens mantenim com
a única força sindical.
4CURVAT (Martorelles). Bon
resultat de CCOO, que ens
situem com a primera força
sindical amb 2 dels 3 delegats
que s’escollien, l’altre és d’UGT.
Abans no hi havia representació.
4STECNIC (Palau-solità i Plegamans). CCOO hem aconseguit el delegat que s’escollia.
Abans no hi havia representació.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!
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