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CCOO guanyem les eleccions sindicals el 2022 i ens 
consolidem com a primera força als sectors industrials

CCOO d’Indústria de Catalunya hem 
tancat el 2022 amb uns resultats his-
tòrics en matèria de representació, que 
consoliden el sindicat com a primera 
força sindical als sectors industrials 
amb 7.659 delegats i delegades, que 
suposen el 48,25 % de la represen-
tació total als sectors de la indústria 
i el camp. Així mateix, també s’ha in-
crementat el diferencial respecte de la 
segona força sindical, UGT, i s’ha assolit 
un màxim històric de 1.422 persones 
delegades més que el segon sindicat.

Això implica un creixement im-
portant durant el darrer any de CCOO 
d’Indústria, que iniciàvem el 2022 amb 
7.335 delegats i delegades i l’hem tan-

cat amb 324 delegats i delegades 
més, malgrat les diferents situacions 
de crisi que han afectat la indústria 
(la pandèmia, la falta de semiconduc-
tors, la crisi de subministraments i de 
matèries primeres, l’increment dels 
preus de l’energia, l’alta inflació…).

CCOO valorem molt positiva-
ment aquests resultats, que posen 
de manifest la confiança dels treba-
lladors i treballadores de la indústria 
en CCOO, amb el seu vot majoritari 
a les nostres candidatures en les 
eleccions sindicals en un moment 
complex en què estem immersos de 
ple en un canvi de model productiu i 
energètic.

AMB LES COSES DE 
MENJAR NO S’HI JUGA

El poder de canviar-ho tot 

CCOO
48,2 %

UGT
39,3 %

USOC
2,9 %

CGT
2,5 %

CSC
1,2 %

Altres
5,9 %

RESULTATS ELECTORALS 
DESTACATS

Si vols millorar les condicions laborals, fer respectar els drets que 
tenim com a persones treballadors, garantir la salut laboral i la 
seguretat al lloc de treball o assegurar el compliment del conveni 
a la teva empresa, presenta’t a les eleccions sindicals amb CCOO. 
Pots contactar amb nosaltres a industria@ccoo.cat

Tu tens a les teves mans #ElPoderDeCanviarhoTot! 

4PAYPER (Bell-lloc d’Urgell). Gran vic-
tòria de CCOO, que creixem, aconseguim 
tot el comitè d’empresa i ens convertim en 
l’única força amb representació (abans 6 
CCOO i 3 UGT).

4ALVILARDAN (els Monjos). Molt bon 
resultat de CCOO. Hem aconseguit la 
majoria i desbanquem UGT com a prime-
ra força sindical, amb 6 dels 9 membres 
del comitè d’empresa, mentre que UGT 
es queda amb només 3 (abans 8 UGT i 1 
CCOO).

4ALTEC ENGINEERING (Draxton)
(Granyanella). Gran resultat de CCOO, 
que creixem en representació i consoli-
dem la nostra majoria absoluta, amb 8 
dels 9 membres del comitè, mentre que 
UGT es queda igual i manté 1 delegat 
(abans hi havia un comitè de 5 repartit 
així: 4 CCOO i 1 UGT).

4DALLANT (Sant Feliu de Llobregat). 
CCOO renovem els 9 membres del co-
mitè i ens consolidem com a única força 
sindical a l’empresa.

4RAMÓN CLEMENTE (el Masnou). 
També renovem tot el comitè d’empresa, 
de 9 membres, i ens consolidem com a 
única força amb representació.

4ILPEA (Polinyà). CCOO guanyem les 
eleccions, reforcem la nostra majoria i 
ens consolidem com a primer sindicat, 
amb 6 dels 9 membres del comitè, els al-
tres 3 són d’UGT (abans hi havia un co-
mitè de 13 repartit així: 7 CCOO i 6 UGT).

4INDUSTRIAL QUÍMICA LASEM (Cas-
tellgalí). CCOO aconseguim la majoria 
del comitè, amb 3 dels 5 membres, els al-
tres són 1 d’UGT i 1 independent (abans 2 
CCOO, 2 UGT i 1 independent).

4SAURINA (Olot). CCOO capgirem els 
resultats i ens situem com a primera for-
ça sindical, amb 2 dels 3 delegats que 
s’escollien, mentre que UGT es queda amb 
només 1 (abans 2 UGT i 1 CCOO).

4UBARSI (Cerdanyola). CCOO hem en-
trat amb força i hem aconseguit el delegat 
que s’escollia, que abans era d’UGT.



N176 3 de febrer de 2023 L’EINA DIGITAL

La patronal del metall de Lleida intenta colar-nos, 
malintencionadament, en la signatura del conveni 
el que no va aconseguir en la mesa de negociació

SITUACIÓ DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2023

CCOO seguim donant eines als nostres delegats i 
delegades per dur a terme la seva activitat sindical

Per CCOO d’Indústria, la formació contínua dels nostres 
delegats i delegades és fonamental perquè puguin desen-
volupar la seva activitat sindical i afrontar les situacions i 
les problemàtiques del dia a dia a les seves empreses. 

Per aquesta raó, hem iniciat el 2023 amb la progra-
mació de noves jornades de capacitació per seguir do-
nant-los eines que els permetin continuar creixent sin-
dicalment i dur a terme la seva acció sindical en millors 
condicions. 

Durant el mes de gener s’han fet quatre jornades for-
matives en matèria de salut laboral i prevenció de riscos: 
una a Barcelona, una a Tàrrega, una a Girona i una a Reus. 
L’objectiu és fer una jornada al mes a cada província sobre 
diferents aspectes relacionats amb la seguretat laboral, 
les mesures preventives, la protecció de la salut al lloc de 
treball, la gestió amb les mútues, etc.

Davant el tosc intent de la pa-
tronal del metall de Lleida per 
intentar, malintencionadament, 
colar-nos per escrit allò que no 
va aconseguir en la mesa de 
negociació, CCOO i UGT li hem 
deixat clar que si persisteix en 
aquesta idea ens trobarà de nou 
al carrer.

El dia 25 de gener havíem 
de signar el Conveni del metall 
de Lleida per al període 2022-
2023 a la seu de la patronal 
FEMELL, però al revisar el text 
vam detectar diferències en la 
redacció entre allò preacordat el 
passat 23 de desembre i el que 
constava al document que ha-
víem de signar. 

Concretament, la patronal 
havia afegit un paràgraf en la 
disposició transitòria primera 
amb el qual pretenia deixar sen-
se efectes el que havíem acon-
seguit en matèria d’absorció i 
compensació. 

En el preacord de desembre 
es va aconseguir que durant la 
vigència del conveni no hi hagi 
compensació ni absorció dels 
increments acordats en aquells 
salaris que no superin el 30 % 
del salari de conveni.  CCOO no 
renunciem a això i advertim la 
patronal que no signarem res 
que no sigui el que vam acordar. 
Si no rectifica es trobarà de nou 
el metall en lluita a Lleida.

CCOO advertim les patronals càrnies que si no 
apliquen la pujada salarial pactada en el conveni 

col·lectiu del sector hi haurà conflicte

Signades les taules salarials del Conveni de les 
indústries de l’oli de Barcelona per a 2023

CCOO d’Indústria, com a sindi-
cat majoritari al sector carni al 
conjunt de l’Estat, ha advertit les 
patronals que, si en la reunió del 
proper 6 de febrer es neguen a 
aplicar la pujada salarial pacta-
da en el conveni i no signen les 
taules salarials, hi haurà conflic-
te al sector. 

En la reunió de la comissió 
paritària del conveni sectorial 
celebrada el passat 17 de gener, 
CCOO hem exigit a les patronals 
el compliment immediat i es-
tricte del que estableix l’annex 
16 del conveni quant als incre-
ments salarials provinents de 
l’actualització salarial pendent 
del bienni 2021-2022 (un 6,45 %) 
i l’increment pactat per a 2023 

(un 2,5 %). Això suposaria una 
pujada salarial d’un 8,95 % per 
a aquest any per a les persones 
que treballen al sector.

En aquesta reunió de la co-
missió paritària, les patronals van 
intentar convèncer la part social 
perquè l’aplicació de l’increment 
salarial pactat es fes en uns al-
tres termes, més còmodes per 
a les empreses i, per contra, més 
perjudicials per als treballadors i 
treballadores del sector.

La resposta no podia ser 
més clara: no renegociarem els 
termes salarials del conveni. Si 
les patronals no volen complir 
allò acordat, ens aboquen a un 
conflicte al sector de les indús-
tries càrnies.

El passat 27 de gener, CCOO 
d’Indústria, UGT-FICA i la pa-
tronal del sector vam signar les 
taules salarials per a 2023 del 
Conveni de les indústries de 
l’oli de la província de Barcelo-
na, prèvia revisió salarial de les 
taules de 2022, en els termes 
acordats en el conveni.

Primer vam signar la re-
visió de les taules salarials de 
2022 amb la clàusula de revisió 
pactada, corresponent al 50 % 
de la diferència entre l’IPC real 
de 2022 i l’increment acordat, 
amb caràcter retroactiu. Des-
prés es va signar l’actualització 
de les taules per a 2023 amb 

l’increment del 3,5 % pactat 
en el conveni per a aquest any. 
Amb la qual cosa s’ha fet un in-
crement de les taules salarials 
d’un 4,6 %.

PUBLICACIONS OFICIALS RECENTS:

• Conveni estatal de perfumeria i afins 2022-2025: 
BOE número 22, de 26 de gener de 2023

• Conveni de vins de la província de Barcelona 2020-2023:
BOP de Barcelona de 24 de gener de 2023

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2146.pdf
https://bop.diba.cat/anunci/3382144/conveni-col-lectiu-de-treball-del-sector-de-vins-de-barcelona-i-provincia-per-als-anys-2020-2023-generalitat-de-catalunya-departament-d-empresa-i-treball
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SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

Assolit un acord amb la direcció de Parker Hannifin 
que millora les condicions salarials de la plantilla

CCOO d’Indústria valorem po-
sitivament l’acord assolit el dia  
26 de gener amb la direcció de 
Parker Hannifin, amb el qual 
es dona resposta a les reivin-
dicacions de la plantilla i es 
milloren les seves condicions 
salarials. Finalment, la direcció 
de l’empresa va acceptar que 
l’increment salarial acordat en 
el conveni col·lectiu del sector 
s’apliqui a tots els conceptes 
salarials de la nòmina durant 

el 2022 i el 2023, amb efectes 
retroactius.

Aquest acord, assolit amb 
la mediació del Tribunal La-
boral de Catalunya, ha estat 
possible gràcies a la pressió de 
les aturades realitzades per la 
plantilla durant el mes de ge-
ner i a la convocatòria de dues 
noves jornades de vaga par-
cial que, amb la consecució de 
l’acord, van quedar desconvo-
cades.

LA MOBILITZACIÓ SÍ QUE SERVEIX!

CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord 
assolit al Grup Euroestrellas, que dona resposta a les 

reivindicacions dels diferents col·lectius

CCOO d’Indústria valorem po-
sitivament l’acord assolit el dia 
24 de gener amb la direcció del 
Grup Euroestrellas, ja que ha 
permès donar sortida al con-
flicte obert a les cinc empreses 
que el grup té al polígon Mon-
tigalà de Badalona, gràcies a la 
pressió de la vaga convocada 
del 25 al 27 de gener. Un acord 
que ha estat ratificat per les 
plantilles, amb la qual cosa es 
va desconvocar la vaga.

CCOO hem aconseguit que 
la direcció del grup rectifiqui. 
Amb aquest acord es dona res-
posta a les reivindicacions dels 
diferents col·lectius (transpor-
tistes, personal de magatzem 
i comercials), es corregeixen les 
mesures que els afectaven nega-
tivament, tant laboralment com 

econòmicament, i es milloren 
també alguns aspectes de caràc-
ter general, com el compromís 
de les empreses d’agilitzar el pla 
de prevenció de riscos laborals.

També s’ha pactat la crea-
ció d’una comissió de segui-
ment que vetllarà pel correcte 
desenvolupament i aplicació 
de l’acord.

Gran manifestació de la plantilla de General Electric 
a Barcelona en defensa dels llocs de treball

#OFENSIVACCOO A LA INDÚSTRIA

Les treballadores i treballadors 
de General Electric de Barcelo-
na han tornat a sortir al carrer 
per defensar els llocs de treball 
i rebutjar de manera contun-
dent l’ERO que ha presentat la 
multinacional, que afecta 150 
persones d’aquesta planta. El 
dia 31 de gener s’han manifes-
tat des de la seu de l’empresa 
fins a la Delegació del Govern.

Aquesta jornada de mo-
bilització s’ha fet coincidint 
amb la vaga convocada per 
CCOO d’Indústria a les dife-
rents plantes de l’Estat afec-

tades per aquest expedient, 
que també han portat les se-
ves protestes en defensa de 
l’ocupació al carrer.

Una representació del co-
mitè d’empresa de la planta 
barcelonina s’ha reunit amb 
el subdelegat del Govern, a 
qui li han demanat el suport 
de l’Administració estatal en 
defensa d’una indústria que 
és cabdal al nostre país per 
avançar cap a la sobirania 
energètica, a més de comptar 
amb plantilles qualificades i 
amb un alt valor afegit.

La plantilla de Synthon reclama millores salarials

Durant les properes quatre 
setmanes, les treballadores i 
treballadors de Synthon (Sant 
Boi de Llobregat) es concen-
traran cada dimarts i dime-
cres al migdia a les portes de 
l’empresa per exigir millores 
salarials.

La plantilla reclama a la 
direcció de l’empresa que els 
avanci part de la revisió salarial 
prevista en el Conveni general 
de la indústria química per tal 
de minimitzar la pèrdua de 
poder adquisitiu que està pa-
tint en aquests moments. 

CCOO d’Indústria ens 
hem sumat a la con-
centració convocada 
a Barcelona el dia 31 
de gener en solidari-
tat amb la vaga con-
vocada pels sindicats 
francesos contra la re-
forma de les pensions 
a França i com a mos-
tra de suport.

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

