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JORNADA INTERNACIONAL
La indústria europea com a factor d’innovació i progrés
El passat 21 de gener del 2015,
en el marc d’aplicació dels Acords
de política industrial, es va realitzar
la jornada internacional amb el títol:
“La indústria europea com a factor
d’innovació i progrés”, que va ser
presentada pel secretari general de
CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego, i va comptar amb la presència
d’Ulrich Eckelmann, secretari general
d’IndustriAll, la major organització sindical dels treballadors de la indústria a
nivell europeu. Eckelmann juntament
amb els secretaris generals de CCOO
d’Indústria, Agustí Martín i Javier Pacheco, van desenvolupar en la taula
de debat, moderada pel responsable
de l’Àrea de Política Industrial, Vicente Pardina, les propostes d’àmbit
estatal i català sobre la concepció de
la política industrial, aprovades en els
organismes de la Confederació Europea de Sindicats (CES) i de la Federació Europea IndustriAll.
Hem de destacar l’alta assistència
a la jornada, amb més de 250 delegades i delegats de CCOO d’Indústria,
d’empreses multinacionals i agroalimentàries. Cal remarcar també l’alta

participació al debat, en el qual es van
tractar propostes per tornar a posar
en marxa la indústria a Europa, propostes que han estat concretades pel
nostre sindicat europeu (IndustriAll)
en els diferents àmbits territorials, i
adreçades als parlaments de cada
país, així com al Parlament Europeu
i a la Comissió Europea.
Les demandes sindicals de política
industrial se centren en la necessitat de
mantenir i seguir desenvolupant una
base industrial sòlida a Europa, com a
condició imprescindible per augmentar
el creixement econòmic, crear llocs de
treball de qualitat, facilitar la transició
a una indústria mediambientalment
sostenible i trobar solucions als grans
reptes socials als quals s’enfronten les
nostres economies.

CCOO guanya les eleccions sindicals a Padesa d’Amposta
CCOO a Padesa d’Amposta ha patit el boicot de l’empresa en les eleccions
sindicals, la qual ha acomiadat la presidenta del comitè, Irene Matamoros, uns
dies abans que s’obrís el procés electoral. També ha acomiadat el delegat sindical de CCOO, Pascual Murillo. Tant la Irene com el Pascual s’han presentat a
les llistes de CCOO. Tots dos estan a l’espera del judici que tindrà lloc el pròxim
19 de febrer, a Tortosa.
Encara i així, i després d’uns quatre anys molt difícils, un intent de revocació
i els acomiadaments de tots dos, CCOO ha guanyat les eleccions sindicals a
l’empresa, amb 129 vots i 6 delegats i delegades del total dels 13 del comitè
d’empresa.

Bons resultats en les eleccions sindicals durant el desembre del 2014:
• COBRA, SA, de Lleida (Segrià), on CCOO dóna la
volta al resultat i passa a ser la primera i única força
amb 5 delegats/ades (abans: CCOO, 2 i UGT, 3).
• ZIMER, SA, de Barcelona, on es fan eleccions
sindicals per primer cop, i on CCOO treu tota la representació, resulten escollits 5 delegats de CCOO.
• SOR INTERNACIONAL, SA, de Sant Quirze del
Vallès, on CCOO dóna la volta al resultat i passa a
ser primera la força sindical amb 4 delegats/ades
de CCOO per 1 d’UGT (abans: CCOO, 2 i UGT, 3).
• COLORES CERÁMICOS TORTOSA de Tortosa,
on CCOO amplia la seva representació en el comitè i obté 4 delegats/ades per 1 d’USO (abans:
CCOO, 3; UGT, 1 i USO, 1).
• SOLVIN SPAIN, SL, de Martorell, on es fan eleccions sindicals per primer cop, s’escull un comitè
de 9 delegats i delegades, 5 de CCOO i 4 d’UGT.
• IMTECH SPAIN de Barcelona, empresa on CCOO
passa a tenir la majoria del comitè amb 3 delegats
per 2 d’UGT (abans: CCOO, 3 i UGT, 6).
• ESEL FRI, SL, de Riudoms (Baix Camp), on
CCOO dóna la volta al resultat, i passa a ser primera i única força amb 1 delegat de CCOO (abans:
CCOO, 0 i UGT, 3).
• FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA, de Vilassar de
Dalt, on s’escull un comitè d’empresa de 6 delegats
i delegades, tots de CCOO (abans: 9 de CCOO).
• MIDEL, SA, de Sant Fruitós de Bages, on CCOO
passa a ser primera i única força amb 1 delegat de
CCOO, (abans: CCOO, 0 i UGT, 3).
• SAINT GOBAIN MONTBLANC de Montblanc, on
CCOO manté la majoria del comitè amb 5 delegats
i delegades per 3 d´UGT i 1 d’independent (abans:
CCOO, 5 i UGT, 4).
• GALI INTERNACIONAL, SA, de Sentmenat, on
CCOO treu de nou tota la representació, 5 delegats
i delegades de CCOO (abans: CCOO, 5).
• PIRELLI NEUMÁTICOS, SA, de Barcelona, empresa on CCOO treu de nou tota la representació, 5
delegats i delegades de CCOO (abans: CCOO, 5).
• ESTEVE QUÍMICA, SA, de Banyeres del Penedès, on CCOO treu de nou tota la representació, 5
delegats i delegades de CCOO (abans: CCOO, 5).
• ISOGMA, SL, de Valls, on CCOO treu de nou
tota la representació, 4 delegats/ades de CCOO
(abans: CCOO, 4).
• PAYPER, SA, de Lleida, on CCOO manté la majoria del comitè amb 3 delegats i delegades de
CCOO per 2 d’UGT (abans: CCOO, 3 i UGT, 2).
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MOBILITZACIONS EN DEFENSA DELS DRETS LABORALS
Èxit de seguiment de les quatre vagues generals a totes les contractistes
d’Endesa i als principals punts de servei
La coordinadora de delegats i delegades de CCOO
a les empreses del sector fa
una valoració molt positiva
del seguiment de les quatre
jornades de vaga general
realitzades, que han tingut un
seguiment creixent (del 85%
les dues primeres jornades, i
del 88% i 90% la 3a i 4a jornada, respectivament).
Tenint en compte la negativa sostinguda d’Endesa i
de les contractistes a obrir
el diàleg per abordar la greu
problemàtica del sector, els
representants dels treballadors i treballadores consideren que és l’hora que la Generalitat exerceixi les seves
funcions i forci les parts a

seure a la taula de negociació, alhora que vetlli per la suficiència de recursos humans
i materials en un servei que
és essencial per a l’activitat
econòmica i per a la ciutadania en general.
En aquest sentit, CCOO
plantejarà, de forma conjunta
amb altres forces sindicals,
obrir durant el mes de febrer una ofensiva mediàtica
i institucional, a través de la
qual els delegats i delegades
informaran població per població de la insuficiència de
recursos humans i de la precària situació de la xarxa, i es
mantindran reunions amb els
alcaldes i alcaldesses de les
principals ciutats del país per

advertir-los de les deficiències i mancances específiques de la seva zona.
D’altra banda, també durant el mes de febrer, es
farà un plantejament conjunt
davant de la Inspecció de
Treball per denunciar les diferents pràctiques irregulars de
les empreses.

Segueixen les mobilitzacions de la plantilla d’Alstom Transport
El
conflicte
d’Alstom
Transport
s’agreuja
per
l’incompliment dels acords
de mediació subscrits amb
l’autoritat laboral, el mes de
juliol del 2013 –Pla industrial i conveni col·lectiu–, i
davant les accions de dis-

criminació sindical que està
desenvolupant la direcció
del Grup Alstom Transport
a l’Estat espanyol, que últimament s’han concretat en
l’acomiadament de 10 treballadors, 9 de CCOO i 1 de la
UGT.

Reunió de la coordinadora del sector
de l’enllumenat Públic de Barcelona
El passat 9 de gener es va tornar a reunir la
Coordinadora de l’Enllumenat Públic de Barcelona. En aquesta reunió es va parlar de la
necessitat de potenciar de nou la coordinadora, que es trobava en un moment d’activitat
bastant baixa d’ençà de l’última licitació.
Van assistir-hi delegats de les 3 grans empreses del sector: Sece, Imes Api i Citellum,
i es van debatre aspectes relacionats amb
el funcionament de la mateixa coordinadora,
amb la visió de la federació sobre la repercussió mediàtica i sindical que la coordinadora ha
de tenir cap als agents del sector. Així, es van
fer propostes sobre el funcionament intern,
els mecanismes de comunicació, la coordinació efectiva del sector, la necessitat d’agilitzar
les decisions consensuades i sobre la forma
en la qual les propostes de la coordinadora
arriben a les empreses del sector.
Per últim es va acordar convocar de nou
la coordinadora, el proper 23 de gener, per
poder consensuar les propostes de funcionament intern i començar, d’aquesta manera, a
treballar directament sobre el sector.

La plantilla d’Alstom Transport de Santa Perpètua de
Mogoda es va concentrar
davant del Parlament de Catalunya, el passat dia 22 de
gener, per sol·licitar el suport
de tots els grups parlamentaris davant d’aquesta situació.

Arrenca la negociació del conveni
estatal de perfumeries i afins

El passat 1 de desembre del 2014, es va
constituir la mesa negociadora del Conveni de
perfumeries i afins, que acordà la primera reunió de negociació per al 20 gener del 2015.
Per anar escalfant motors, el dia 13 es va
realitzar una assemblea del sector als locals de
Via Laietana, amb l’assistència de delegades
i delegats de les empreses més importants a
Catalunya com Antonio Puig, Coty Astor, Givaudan, Maydo i d’altres. A l’assemblea s’hi van
presentar les propostes generals que formaran
part de la plataforma de negociació presentada
per CCOO d’Indústria.
Una de les reivindicacions que van prendre
més força per a aquesta primera mesa de negociació és la defensa i la reivindicació de la
recuperació del poder adquisitiu perdut en
aquests dos últims anys.

23 de gener de 2015
Acord a JEM-MKB després
de 14 dies de vaga
Després de 14 dies de vaga,
motivada per la manca de
cobrament dels salaris, i
de la mediació del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat, el dia 20
s’arribà a un acord segons
el qual s’abonarà directament la nòmina endarrerida
i el 40% del deute endarrerit
abans del dia 15 de febrer;
a partir d’aquesta data es
concreten els pagaments
regulars de nòmina cada
dia 5 així com l’abonament
de la resta del deute.
La plantilla va acceptar per
unanimitat aquest acord i
va advertir a la direcció de
l’empresa que estarà atenta davant de qualsevol nou
incompliment dels acords
assolits.

Assemblees amb motiu
de la negociació del XVIII
Conveni general de la
indústria química
En el marc de la negociació del
XVIII Conveni general de Ia indústria
química, CCOO d’Indústria de Catalunya hem convocat assembles de
delegats i delegades del sector arreu
de Catalunya. En aquestes assemblees, l’objectiu es debatre i acabar
de definir amb l’actiu de CCOO en el
sector químic la plataforma reivindicativa que presentarem a la patronal
en les properes reunions de la Comissió Negociadora.
Les assemblees convocades són:
• 22/01/2015. 10 h. Sindicat
d’Indústria del Vallès Oriental – Maresme – Osona. Can Ribas – Centre
de Recursos Agraris, les Franqueses
del Vallès.
• 23/01/2015. 10 h. Sindicat
d’Indústria de Tarragona. CCOO de
Reus.
• 27/01/2015. 10 h. Sindicat
d’Indústria de Girona. CCOO de
Girona.
• 28/01/2015. 17.30 h. Sindicat
d’Indústria de Lleida. CCOO de
Tàrrega.
• 30/01/2015. 10 h. Sindicat
d’Indústria del Baix Llobregat – Alt
Penedès – Anoia – Garraf.
• 02/02/2015. 10 h. Sindicat
d’Indústria del Vallès Occidental –
Catalunya Central. Casal Pere Quart.
• 05/02/2015. 10 h. Sindicat
d’Indústria del Barcelonès. CCOO,
Via Laietana.
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