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Les assemblees de delegades i 
delegats del metall validen la 
convocatòria de vaga al sector 

14 d’octubre de 2022 www.industria.ccoo.cat

CCOO i UGT convoquem vaga al metall de Tarragona i 
de Barcelona a finals d’octubre per un conveni digne

CCOO d’Indústria i UGT-FICA de Cata-
lunya convoquem vaga al sector del me-
tall de les províncies de Barcelona i de 
Tarragona a finals d’aquest mes, davant 
la situació d’estancament de les nego-
ciacions dels dos convenis provincials, 
en una clara estratègia de la patronal 
per allargar els processos de negociació 
i tancar l’any sense acord. 

La vaga del metall de Tarragona 
es farà els dies 24 i 25 d’octubre i la 
del metall de Barcelona serà els dies 
27 i 28 d’octubre. 

Les patronals del sector insisteixen 
ens uns plantejaments inassumibles, 
amb una proposta salarial molt per 
sota del que puja el cost de la vida i que 
no garanteix el poder adquisitiu de les 
persones treballadores, així com una 
retallada dels drets. Tot  això mentre 
les empreses ja han repercutit aquest 
augment de la inflació en el preu dels 
seus productes i serveis, i segueixen 
enriquint-se a costa d’empobrir els seus 
treballadors i treballadores.

Aquesta actitud patronal ens abo-
ca al conflicte al sector i ens porta a 
un escenari de mobilització per exigir 

CCOO d’Indústria hem convocat els 
nostres delegats i delegades dels sec-
tors del metall de les províncies de Tar-
ragona i  Barcelona en assemblea, els 
dies 6 i 7 d’octubre, respectivament, 
per explicar-los la situació en què es 
troben les negociacions dels dos con-
venis, quins són els plantejaments i 
l’estratègia de bloqueig de la patronal 
i començar a preparar la mobilització 
per forçar la patronal a desencallar 
les negociacions. En aquestes assem-
blees, els delegats i delegades han va-
lidat la convocatòria de vaga al sector 
a finals d’aquest mes. El missatge a la 
patronal ha estat molt clar: o s’acorda 
un salari digne i es respecten els drets 
o hi haurà conflicte!

A l’assemblea del metall de Barce-
lona han intervingut els secretaris ge-
nerals de CCOO d’Indústria d’Euskadi 
i de Galícia, on el sector del metall de 
les províncies de Biscaia i Orense, res-
pectivament, estan en vaga davant el 
bloqueig de les negociacions per part 
de la patronal. També hi han participat 
Javier Pacheco, secretari general de 
CCOO de Catalunya, i Garbiñe Espejo, 
secretària general de la federació esta-
tal CCOO de Industria.

 #MetallEnLluita DAVANT EL BLOQUEIG DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

un conveni del metall amb unes con-
dicions laborals i salarials dignes. No 
permetrem que la patronal aprofiti 
l’escenari actual, fent servir l’amenaça 
de la por, per precaritzar encara més 
les condicions de les persones que tre-
ballen al sector, trepitjant els seus drets.

El sector del metall està en lluita! Per 
això fem una crida a totes les persones 
que treballen al sector del metall de Bar-
celona i Tarragona a sumar-se a la vaga 
per deixar-li ben clar a la patronal que 
amb els nostres salaris i amb les nostres 
condicions laborals, no s’hi juga!

T’expliquem les nostres principals reivindicacions en aquest escenari

La patronal està bloquejant la negociació col·lectiva amb l’estra-

tègia d’allargar els processos negociadors per finalitzar l’any sense 

acords i argumentar, així, que ens oblidem dels increments de 2022. 

Mentrestant, els preus no paren de pujar i el cost de la vida ja s’ha encarit 

per sobre dels 2.000 €.

Què estem plantejant per poder sortir d’aquesta situació?

1. Exigim uns salaris en consonància amb el cost de la vida. Amb un IPC 

per sobre del 10 %, cal lluitar per uns increments salarials justos. Les 

empreses ja han repercutit l’augment de costos en els seus productes 

i serveis, i no és just que pretenguin augmentar encara més els seus 

beneficis a costa d’empobrir-nos.

2. Reclamem una clàusula de revisió salarial que garanteixi el nostre poder 

adquisitiu. Les persones treballadores encara no hem recuperat el poder 

adquisitiu perdut des de la darrera crisi. Ens cal una garantia salarial que 

impedeixi que siguem cada vegada més pobres, malgrat tenir feina.

3. Exigim l’eliminació definitiva de la compensació i l’absorció. Volem in-

crements salarials reals; per això, cal erradicar una vegada per sempre 

aquesta mesura, perquè amb els nostres salaris, no s’hi juga.

4. Volem una reducció de jornada real. Fa anys que els convenis del metall 

estan estancats en matèria de jornada. Ja no en tenim prou amb un dia 

de permís retribuït.

5. Lluitarem per un conveni modern i amb contingut que desenvolupi el 

dret a la salut, a la igualtat, a la formació, a la participació, etc.

La patronal no ens deixa altra opció que sortir al carrer a defensar els nostres 

drets. Pretén debilitar-nos amb l’amenaça de la por i les conseqüències de 

la mobilització, mentre s’omple les butxaques gràcies al nostre esforç. JA 

N’HI HA PROU! 

Ara toca lluitar pel nostre futur i els nostres drets! ANEM A LA VAGA!

SALARI O CONFLICTE! AFILIA’T

1. Exigim uns salaris en consonància amb 
el cost de la vida. Això implica tenir uns 
increments salarials justos. Amb un IPC 
al voltant del 10 % no podem acceptar 
uns increments d’un 2 %.

2. Reclamem una clàusula de revisió sala-
rial que garanteixi el poder adquisitiu de 
les persones que treballen al sector.

3. Exigim l’eliminació definitiva de la com-
pensació i l’absorció per garantir que els 
increments salarials siguin reals.

4. Volem una reducció de jornada real. Fa 
anys que els convenis del metall estan es-
tancats en matèria de jornada. Ja no en te-
nim prou amb un dia de permís retribuït.

5. Lluitarem per un conveni modern i amb con-
tingut, que desenvolupi el dret a la salut, a la 
igualtat, a la formació, a la participació, etc. 

Vídeo resum de l’assemblea del metall de 
Barcelona i la posterior concentració da-
vant de Foment del Treball.

https://youtu.be/CBPECI4i8Ug
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Els bombers de Falck estan en lluita i tornen a la vaga 
per exigir un conveni digne que posi fi a la precarietat

L’actitud intransigent de la 
direcció de Falck ha provo-
cat  que les relacions laborals 
a l’empresa siguin cada cop 
més tenses, cosa que dificul-
ta la possibilitat d’arribar a un 
acord sobre el conveni. A més, 
els últims dies, l’empresa està 
pressionant les persones treba-
lladores amb sancions injustes 
i modificacions d’horari sense 
previ acord, una situació del 
tot inacceptable davant la qual 
CCOO d’Indústria prendrem les 
accions oportunes.

En aquest escenari, hem 
tornat a convocar vaga a Falck 
del dia 15 al 28 d’octubre, coin-
cidint amb la recàrrega de la 
central nuclear de Vandellòs a 
partir d’aquest dissabte, i si la 
situació no es resol no descar-
tem convocar altres mobilitza-
cions. CCOO denunciem que 
els serveis mínims que s’han 
establert, que són del 108 %, 
són abusius i atempten clara-
ment contra el dret de vaga 
dels treballadors i treballado-
res de Falck.

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ, LES CONDICIONS LABORALS I ELS NOSTRES DRETS A LA INDÚSTRIA

La plantilla de Lear inicia les mobilitzacions davant 
l’estancament de les negociacions del conveni 

La plantilla de Lear Corporation 
Holding, de Valls, ha iniciat mo-
bilitzacions davant la situació 
d’estancament de les negocia-
cions del conveni, que es van ini-
ciar fa sis mesos. El 10 d’octubre 
les treballadores i treballadors 
s’han concentrat a les portes de 
l’empresa per exigir unes condi-
cions salarials i laborals dignes.

Els dies 17, 19 i 21 d’octubre 
el comitè ha convocat noves 
concentracions a les portes de 
la fàbrica per reclamar a Lear 
un canvi d’actitud que permeti 
desencallar les negociacions.

La direcció de Lear es nega a 
adaptar mínimament els salaris 

a la conjuntura actual. Davant 
d’un IPC disparat i una pèrdua 
de poder adquisitiu d’un 5,5 % 
corresponent a l’any 2021, pro-
posa un increment insuficient. 
A més, demana un increment 
de la jornada irregular de 6 dies, 
així com la revisió a la baixa dels 
complements salarials.

CCOO recorda que la plan-
tilla està treballant, actualment, 
amb salaris de fa 3 anys i que a 
gran part d’aquesta se li està 
aplicant la flexibilitat de manera 
abusiva, fins a arribar a treballar 
12 dies seguits en molts casos. 
Un escenari que ens aboca al 
conflicte.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

La plantilla de Nestlé de Girona es mobilitza contra la 
deslocalització de la secció de descafeïnat al Vietnam

El 14 d’octubre les treballado-
res i treballadors de Nestlé Es-
paña de Girona s’han concen-
trat a les portes de l’empresa 
contra el tancament de la sec-
ció de fabricació de cafè des-
cafeïnat de la fàbrica gironina 
i la seva deslocalització a una 
planta que la multinacional té 
al Vietnam. 

CCOO exigim a la direcció 
de la multinacional que recon-
sideri la seva decisió i no tras-
lladi la producció. En cas que 
la deslocalització segueixi en-

davant, CCOO, junt amb el co-
mitè d’empresa, prendrem les 
mesures oportunes per garan-
tir que aquest trasllat no supo-
si una pèrdua d’ocupació per a 
les 42 persones que treballen 
en aquesta secció ni per a la 
resta de la plantilla. 

Així mateix, vetllarem per-
què a les persones que resul-
tin afectades per aquesta de-
cisió se’ls garanteixi un lloc de 
treball amb la mateixa qualifi-
cació, horaris i salari que tenen 
actualment.

Vaga a KONE Elevadores per exigir un salari just

CCOO d’Indústria hem convo-
cat vaga a tots els centres de 
treball de KONE Elevadores a 
l’Estat els dies 13 i 14 d’octubre 
per exigir un salari just davant 
l’estancament de les negocia-
cions del conveni col·lectiu. 
Durant la primera jornada de 
vaga, s’ha fet una concentra-
ció a Madrid, en la qual ha par-
ticipat una representació de 
treballadors dels centres que 
KONE té a Catalunya. 

L’empresa va dinamitar la 
possibilitat d’arribar a un acord, 

amb la intermediació del Ser-
vei Interconfederal de Media-
ció i Arbitratge. Després de dos 
dies d’intenses reunions, quan 
semblava que hi havia consens 
per arribar a un preacord, es 
va informar, per a sorpresa de 
la representació sindical, que 
l’empresa no considerava la 
clàusula de revisió salarial que 
s’havia posat sobre la taula. La 
representació sindical ho con-
sidera una falta de respecte a la 
plantilla que ens porta inevita-
blement al conflicte.

https://www.youtube.com/c/CCOOIndustriaCAT
https://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://twitter.com/FICCOOCat/


N170 14 d’octubre de 2022 L’EINA DIGITAL

CCOO d’Indústria denunciem la repressió sindical a 
Cobra en una jornada de mobilització a Cornellà

El passat 5 d’octubre vam fer 
una jornada de mobilització 
contra la repressió sindical a 
Cobra (Grup Vinci) que es va 
iniciar amb una concentració 
davant del centre de treball 
que l’empresa té a Cornellà 
de Llobregat. Allà, prop d’un 
centenar de persones van 
denunciar l’actitud antisin-
dical de Cobra, que el mes 
passat va acomiadar dos de-
legats de CCOO per exercir 
la seva tasca en defensa de 
les persones que treballen a 
l’empresa.

Després van anar en ma-
nifestació fins a l’hotel No-
votel Barcelona Cornellà, on 
hi havia una reunió del Co-
mitè d’Empresa Europeu del 
Grup Vinci amb la direcció 
del grup. Allà es van tornar a 
concentrar per exigir la read-
missió dels acomiadats i per 
instar la direcció de Vinci a 
intervenir davant les pràcti-
ques antisindicals de Cobra, 
que, a més de ser il·legals, van 
clarament en contra de la polí-
tica corporativa del grup fran-
cès.

CCOO rebutgem el tancament de Sevasa a Vacarisses

CCOO rebutgem la decisió de 
Sevasa de tancar la planta que 
té a Vacarisses, on treballen 21 
persones, i exigim a la direcció 
de l’empresa que reconsideri 
la seva decisió i s’assegui a ne-
gociar un pla industrial de futur 
que garanteixi la continuïtat de 
la planta i dels llocs de treball. 

L’empresa al·lega que arros-
sega pèrdues a causa de l’alt 
cost de l’aigua, que utilitza en 
els seus processos productius 
per a la fabricació de vidre, i per 
culpa dels talls en el subminis-
trament del servei per part del 
consistori. 

CCOO considerem que les 
dades aportades per l’empresa 
no justifiquen aquesta mesura, 
que respon més a una decisió 
estratègica de la companyia 

per deslocalitzar l’activitat a 
una altra planta que té a Calan-
da, on els costos productius són 
més baixos i tenen més bonifi-
cacions fiscals.

A més, l’empresa tenia pre-
vist engegar un projecte punter 
a la planta vallesana per fabri-
car plaques fotovoltaiques que 
de cop i volta va desaparèixer 
de sobre la taula. Un projecte 
que podria donar continuïtat a 
l’activitat industrial de la fàbrica 
de Vacarisses.

CCOO lamentem que la di-
recció de Sevasa pretengui des-
fer-se d’una planta amb més de 
40 anys d’experiència al sector 
i amb una plantilla qualificada 
que ha contribuït amb la seva 
feina diària al creixement de 
l’empresa.

CCOO d’Indústria hem participat en les concentracions convoca-
des per CCOO, UGT i USOC a les quatre capitals catalanes el dia 
7 d’octubre, amb motiu de la Jornada Mundial del Treball Digne.

CCOO valorem positivament l’acord assolit a Kostal

CCOO valorem positivament 
l’acord sobre l’ERO de Kos-
tal Elèctrica, assolit el passat 
mes de setembre, ja que ha 
permès reduir la xifra ini-
cial de persones afectades 
de 109 a 50 i s’ha aconseguit 
una sortida digna per a elles, 
mitjançant la màxima indem-
nització legal, prejubilacions i 
sortides voluntàries. La planti-
lla de Kostal va ratificar l’acord 
per una àmplia majoria.

L’acord preveu prejubi-
lacions a partir dels 59 anys, 
amb un pla de rendes per 
complementar la prestació 
fins al 85 % del salari fins 
als 63 anys. En el cas de les 
prejubilacions de les perso-
nes que tinguin entre 61 i 63 

anys, tenen l’opció alternati-
va d’acollir-se a una proposta 
d’indemnització de 27 dies 
per any treballat, amb un 
màxim de 22 mensualitats.

Les persones que no po-
den acollir-se a aquestes me-
sures no traumàtiques, que 
són molt poques, tindran 
una indemnització de 33/45 
dies per any, que és la corres-
ponent a l’acomiadament 
improcedent.

Aquest acord ha estat pos-
sible gràcies a la tenacitat i 
l’esforç negociador del comitè, 
a la mobilització de la plantilla, 
que ha donat suport en tot 
moment al comitè, i a la pres-
sió de la vaga, que finalment 
va quedar desconvocada.


