
L’EINA DIGITAL
Núm. 171

CONVENI DEL METALL DE 
TARRAGONA 

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

Gràcies a la pressió de la vaga convocada, s’ha assolit un principi d’acord en els convenis 
del metall de Barcelona i Tarragona i en el Conveni de metal·logràfiques de Catalunya 

La lluita que hem dut a terme en els úl-
tims mesos als sectors del metall per un 
conveni digne ha donat els seus fruits 
i, finalment, hem aconseguit arrencar 
a les patronals UPM i APEMTA un prin-
cipi d’acord en els convenis del metall 
de Barcelona i de Tarragona i en el de 
metal·logràfiques de Catalunya. La pres-
sió de la vaga convocada ha obligat la 
patronal a abandonar el seu enrocament 
i ha permès desbloquejar la negociació.

CCOO d’Indústria valorem positiva-
ment els tres principis d’acord assolits, 
amb els quals s’ha trobat l’equilibri per 
garantir el poder adquisitiu de les perso-
nes que treballen en aquests sectors, es 
redueix la jornada laboral i es frenen les 
pretensions patronals de retallar els drets 

laborals. Amb la consecució d’aquests 
preacords han quedat desconvoca-
des les vagues previstes els dies 24 i 25 
d’octubre al metall de Tarragona i els dies 
27 i 28 d’octubre al metall de Barcelona i 
al sector metal·logràfic. 

Ja s’han començat a fer les assemblees 
per explicar els termes dels acords als de-
legats i delegades del sector, i s’està pre-
parant una consulta per a l’afiliació per a la 
validació de l’acord abans de la signatura.

CCOO esperem que la consecució 
d’aquests preacords serveixi d’exemple 
per a les patronals d’altres sectors en 
què les negociacions dels convenis tam-
bé estan encallades, especialment en el 
capítol salarial, i es pugui donar una sor-
tida als conflictes oberts i acordar uns 

convenis amb unes condicions laborals i 
salarials dignes, que assegurin el poder 
adquisitiu de les persones treballadores i 
millorin els seus drets.

  Preacord assolit el 20.10.2022

VIGÈNCIA: 

4 anys (2022-2025)

INCREMENTS SALARIALS:
a 2022: 6,4 %
a 2023: 3,4 %
a 2024: 2,8 %
a 2025: 2,46 %

CLÀUSULA DE REVISIÓ:

a Aplicació automàtica al final de la 
vigència. 

a 85 % de la diferència de la suma 
dels IPC reals i la suma dels incre-
ments acordats. 

a Sense efectes retroactius.

COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ:

Durant la vigència del conveni NO hi 
haurà compensació ni absorció dels 
increments acordats.

REDUCCIÓ JORNADA:

a A partir de 2023 la jornada laboral 
anual serà de 1.744 hores.

a S’incrementa el permís de conci-
liació en un dia sense necessitat 
de justificació.

L’assemblea s’ha fet el 25 d’octubre.

LA LLUITA DONA ELS SEUS FRUITS ALS SECTORS METAL·LÚRGICS

CONVENI DEL METALL DE 
BARCELONA

  Preacord assolit el 25.10.2022

VIGÈNCIA: 

3 anys (2022-2024)

INCREMENTS SALARIALS:

a 2022: 4,2 %
a 2023: 3,9 %
a 2024: 3,9 %

CLÀUSULA DE REVISIÓ:

a Aplicació automàtica al final de la 
vigència. 

a 85 % de la diferència de la suma 
dels IPC reals dels 3 anys i la suma 
dels increments acordats. 

a Sense efectes retroactius.

COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ:

Durant la vigència del conveni NO hi 
haurà compensació ni absorció dels 
increments acordats.

MILLORA PERMISOS:

Permís retribuït de 12 hores de lliure 
disposició a partir de l’any 2023.

ASSEMBLEES TERRITORIS:

a 28 d’octubre: Sabadell i Cornellà
a 2 de novembre: Barcelona
a 4 de novembre: les Franqueses

CONVENI DE  
METAL·LOGRÀFIQUES DE 

CATALUNYA

  Preacord assolit el 25.10.2022

VIGÈNCIA: 

3 anys (2022-2024)

INCREMENTS SALARIALS:

a 2022: 4,5 %
a 2023: 3,5 %
a 2024: 3 %

CLÀUSULA DE REVISIÓ:

a Aplicació automàtica al final de la 
vigència. 

a 85 % de la diferència de la suma 
dels IPC reals dels 3 anys i la suma 
dels increments acordats. 

a Sense efectes retroactius.

COMPENSACIÓ I ABSORCIÓ:

Durant la vigència del conveni NO hi 
haurà compensació ni absorció dels 
increments acordats.

MILLORA PERMISOS:

S’incorposa al conveni un permís re-
tribuït de 12 hores de lliure disposició 
a partir de l’any 2023.

Cada centre de treball farà la seva as-
semblea per explicar l’acord.
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VAGUES CONVOCADES:

Preparats alimentaris i productes dietètics de Cata-
lunya: 22 i 24 de novembre

La proposta salarial de la patronal és insuficient i suposa, ja 
d’inici, una pèrdua de poder adquisitiu per a les persones que 
treballen al sector que, en el millor dels casos, seria d’entre un 7 
i un 9 %, segons les previsions. Quant a la resta de temes (jorna-
da, paga de beneficis, permisos...), no en volen saber res.

Òptiques de Barcelona: 25 i 26 de novembre

Des del 17 de maig, en què va tenir lloc la darrera reunió de la 
mesa de negociació del conveni, no hem tingut cap notícia de 
la patronal. Les persones que treballen al sector no poden con-
tinuar assumint l’augment de l’IPC i dels costos de l’energia i 
els combustibles amb els seus baixos salaris. Més quan les em-
preses del sector ja han repercutit aquests costos en els seus 
preus i segueixen incrementant els seus beneficis.

Les persones que treballen al sector arrosseguen una pèr-
dua de poder adquisitiu d’un 6,5 % de 2021 i amb l’IPC actual 
estan acumulant una pèrdua d’un 13,5 %.

COMENCEM A TENSAR EL SECTOR:

Indústries de l’oli i derivats de Barcelona

En la darrera reunió l’empresa ha tornat a fer una 
proposta insuficient i la nostra resposta ha estat contundent. 
Li hem fet una proposta per tancar el conveni i esperem una 
resposta la setmana que ve, que, en cas de ser negativa, ens 
portarà a un escenari de mobilitzacions que no descartem que 
culmini amb una vaga.

Indústries siderometal·lúrgiques de Lleida

La patronal està allargant les negociacions. Si en la propera 
reunió no es fan avenços significatius, farem assemblees infor-
matives per convocar mobilitzacions al sector per desencallar 
les negociacions, sense descartar una convocatòria de vaga.

SALARI O CONFLICTE!

Convoquem vaga als sectors de preparats alimentaris 
i productes dietètics de Catalunya i d’òptiques de 
Barcelona davant el bloqueig de les negociacions

L’estratègia de les patronals per 
dilatar les negociacions ens està 
portant a un escenari de conflic-
te als diferents sectors que han 
de renovar el conveni aquest 
any. Les propostes de les pa-
tronals són del tot insuficients, 
ja que en la majoria dels casos 
plantegen uns increments molt 
per sota del que puja el cost 
de la vida, no preveuen clàu-
sules de revisió que permetin 
compensar la pèrdua de poder 
adquisitiu que estan patint les 

persones treballadores i encara 
pretenen retallar les seves con-
dicions i drets laborals.

La impossibilitat d’avançar 
cap a un acord per assolir un 
conveni digne, amb unes con-
dicions salarials i laborals justes 
per als treballadors i treballa-
dores, ens ha portat a convocar 
vaga el mes de novembre a dos 
dels nostres sectors i no des-
cartem fer-ho en altres sectors 
d’activitat que es troben en una 
situació similar.

Assolit un important acord a Avidel amb el qual 
250 persones de les subcontractes passaran a 

plantilla directa de l’empresa principal

CCOO valorem molt positiva-
ment el principi d’acord assolit 
el dia 26 d’octubre amb la di-
recció de l’escorxador Avidel, 
de Lleida, després de mesos 
d’intenses negociacions. 

Aquest preacord perme-
trà que unes 250 persones 
que actualment treballen per 
a les subcontractes d’Avidel 
passin a ser plantilla directa de 
l’empresa principal a partir de 
l’1 de gener de 2023. D’aquesta 
manera, s’aconsegueix millo-
rar l’estabilitat en l’ocupació i 
reduir l’alt índex de subcon-
tractació de l’escorxador, que 
passarà d’un 70 % a un 40 %.

Amb aquest acord també 
s’han aconseguit unes condi-
cions laborals per sobre de les 
que marca el conveni sectorial 
per al conjunt de persones que 

treballen a l’escorxador, tant 
per a la plantilla de l’empresa 
principal com per al personal 
de les contractes. També es fa 
un reconeixement a la repre-
sentació sindical i es crea un 
òrgan de coordinació dels di-
ferents comitès i representa-
cions sindicals, tant de la princi-
pal com de les seves contractes.

Es tracta d’un important 
acord que és resultat d’una llar-
ga lluita a les càrnies, encapça-
lada per CCOO, per posar fi a la 
precarietat i a les males praxis 
laborals i millorar les condi-
cions de les persones que tre-
ballen al sector. Una lluita que 
ens ha portat a fer dues vagues 
a Avidel l’últim any per dema-
nar les mateixes condicions 
per a totes les persones que hi 
treballen.

CCOO d’Indústria fem una crida a la participació en 
la mobilització del proper 3 de novembre a Madrid

El dia 3 de novembre, CCOO 
d’Indústria de Catalunya se-
rem a Madrid per sumar-nos 
a la manifestació convocada 
per CCOO i UGT amb el lema 
“Salari o conflicte”. 
Hi haurà tres columnes que 
sortiran des de diferents 
punts de Madrid i que con-
fluiran en una gran concen-
tració a la plaza Mayor, on 
es faran els parlaments. La 
representació de Catalunya 
anirem a la columna que surt 
des d’Atocha.

Amb aquesta gran mo-
bilització volem deixar clar 
a la patronal que no estem 
disposats que aquesta crisi 
l’acabem pagant les perso-
nes treballadores. Exigirem a 
la patronal el desbloqueig de 
la negociació dels convenis 
col·lectius i que es garantei-
xin uns increments salarials 
que ens permetin viure dig-
nament als treballadors i tre-
balladores. Per això fem una 
crida a la gent d’Indústria a 
sumar-se a la mobilització. 
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CCOO valorem positivament el principi d’acord sobre 
el conveni col·lectiu de Lear Corporation Holding

El dia 27 d’octubre, la direc-
ció i el Comitè d’Empresa de 
Lear Corporation Holding, de 
Valls, han arribat a un prin-
cipi d’acord sobre el conveni 
col·lectiu de l’empresa, amb 
la mediació del Departament 
de Treball. Amb la consecució 
d’aquest preacord, el comitè 
ha desconvocat la vaga que te-
nia prevista per al 28 d’octubre.

CCOO valorem positiva-
ment el preacord assolit, ja 
que ha permès trobar un equi-
libri per adaptar els salaris a la 
conjuntura actual i garantir el 
poder adquisitiu de la plantilla. 

L’acord preveu un incre-
ment salarial d’un 4 % per al 
2022 i d’un 6 % per a l’any 2023. 
També incorpora una clàusula 
de revisió tècnica del 75 % de 
l’IPC real al final de la vigència 
del conveni. Així mateix, el plus 
d’assistència s’incrementa dels 
12 €/mes als 30 €/mes.

Durant el dia d’avui s’han 
fent assemblees per explicar el 
preacord a la plantillaci aques-
ta l’ha ratificat per una àmplia 
majoria. Amb la ratificació de 
l’acord es desconvoca també la 
vaga prevista per a la setmana 
que ve.

Assolit un acord a Nestlé España que garanteix el 
manteniment dels llocs i les condicions de treball

CCOO fem una valoració po-
sitiva de l’acord assolit amb la 
direcció de Nestlé España el 
24 d’octubre, amb el qual es 
garanteix el manteniment dels 
llocs de treball i de les condi-
cions laborals de les persones 
afectades per la decisió de la 
companyia de deslocalitzar la 
secció de fabricació de desca-
feïnat de la planta de Girona a 
una altra que la multinacional 
té al Vietnam. Un acord que ha 
estat acceptat per la plantilla 
afectada per aquesta decisió.

Finalment, l’empresa va ac-
ceptar el manteniment de tots 
els llocs de treball i del nivell sa-
larial, la categoria professional 
i les condicions laborals de les 
persones afectades. L’empresa 
també es compromet a passar a 

indefinits els contractes laborals 
amb una antiguitat mínima de 
nou mesos, i a donar prioritat en 
les noves contractacions al per-
sonal eventual amb menys de 
nou mesos d’antiguitat. L’acord 
també garanteix que les per-
sones afectades no podran ser 
acomiadades durant els pro-
pers dos anys per inadaptació al 
nou lloc de treball.

Just abans de l’inici de la re-
unió entre les parts, la plantilla 
es va concentrar a les portes 
de la fàbrica per donar suport 
al comitè d’empresa. Aquest 
espera que la via institucional 
que van obrir amb els diferents 
grups parlamentaris serveixi  
perquè la companyia reconsi-
deri la seva decisió i faci marxa 
enrere.

LA MOBILITZACIÓ SÍ SERVEIX!

RESULTATS ELECTORALS DESTACATS

4LABORATORIOS HIPRA
(Amer). CCOO hem guanyat 
les eleccions sindicals i ens 
situem com a primera força 
a l’empresa amb 13 dels 23 
delegats/ades del comitè. 
Els altres 10 són de la CSC. 
Valorem positivament el re-
sultat, fruit de la bona feina 
feta pel sindicat, que ens ha 
permès créixer en repre-
sentació (abans hi havia un 
comitè de 17, repartit així: 4 
CCOO i 13 independents).

4ALSTOM TRANSPORTE 
(Santa Perpètua de Mogo-
da). CCOO hem guanyat les 
eleccions sindicals, de mane-
ra que reforcem la nostra re-
presentació i ens consolidem 
com a primera força sindical, 
en aconseguir 13 dels 23 de-
legats/ades del comitè, men-
tre que UGT es queda igual 
(abans hi havia un comitè de 
21, repartit així: 11 CCOO i 10 
UGT).

4MMA LOUIS VUITTON
(Santa Perpètua de Mogo-
da). CCOO ampliem la nos-
tra representació i ens con-
solidem com a primera força 
amb 11 dels 13 membres del 
comitè, els altres 2 són inde-
pendents (abans 8 CCOO i 4 
independents).

4FREIXENET (Sant Sadur-
ní d’Anoia). CCOO guanyem 
les eleccions i aconseguim 
14 dels 17 membres del co-
mitè, els altres 3 són d’una 
coalició de treballadors/es 
(abans hi havia un comitè de 
13, tot de CCOO).

4HERMANOS FERNÁNDEZ 
LÓPEZ (Barcelona). Bon re-
sultat de CCOO, que entrem 
amb força i aconseguim la 
majoria del comitè amb 11 
dels 13 representants, els 
altres 2 són d’UGT. Abans 
no hi havia representació a 
l’empresa.

4ROVAL COSMÉTICA (Al-
cover). CCOO aconseguim 
tot el comitè i ens consoli-
dem com a única força sin-
dical a l’empresa, a més de 
reforçar la nostra represen-
tació. Hem passat de tenir 5 
a 9 delegats/ades.

4FRIGORÍFICS FERRER
(Barcelona). CCOO entrem 
amb força i aconseguim 5 
del 9 membres del comitè, 
els altres 4 han estat per a 
UGT. Abans no hi havia re-
presentació a l’empresa.

4BEFESA ALUMINIO (les 
Franqueses del Vallès). Molt 
bon resultat de CCOO, que 
hem aconseguit els 3 dele-
gats/ades que s’escollien a 
les eleccions parcials i ens 
convertim en la primera for-
ça sindical a l’empresa. Els 
altres 2 membres del comitè 
són d’UGT.

4BALDOMERO VENTURA 
(les Franqueses del Vallès). 
CCOO donem la volta als 
resultats i ens situem com a 
primera força sindical. Hem 
aconseguit 2 delegats/ades 
dels que s’escollien, mentre 
UGT es queda amb només 1 
(abans 2 UGT i 1 CCOO).

#ElPoderDeCanviarHoTot

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

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

