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CONCENTRACIÓ 18 DE FEBRER A LES 17.30 H
Les llibertats sindicals, un dret per defensar
La globalització del capital, la financerització de l’economia i la deshumanització del món del treball estan
provocant abusos d’autoritat i un fort
atac a un pilar fonamental dels drets
laborals: els drets sindicals.
En països no democràtics o amb
democràcies joves, els drets sindicals
estan per conquerir, impulsats per una
forta lluita de companys i companyes
que, de vegades, ho paguen amb la
seva pròpia vida.
En democràcies consolidades,
s’està produint una profunda recessió
dels drets sindicals i de la participació dels treballadors i treballadores
a les empreses. La desregulació de
les regles del treball i la precarització
de la negociació col·lectiva han estat
algunes de les receptes que s’han
instal·lat a Europa, amb la voluntat
d’equiparar-se al marc laboral nordamericà. Espanya ha estat un alumne
avantatjat d’aquestes polítiques, i les
reformes laborals han aprofundit en
aquest sentit.
Per coartar la capacitat organitzativa dels treballadors i treballadores
sindicats, les retallades en les lleis laborals han anat acompanyades de retallades en les llibertats fonamentals;
la “llei mordassa” del Govern del PP
pretén tenallar la capacitat de mobilització del moviment sindical i de la
societat en general.
Més de 200 sindicalistes estan processats, i d’altres estan condemnats
a penes de presó per la seva participació en processos de mobilització
i en piquets durant les vagues, en
l’exercici de la defensa dels drets dels
treballadors i treballadores.
Aquesta
campanya
anima
l’empresariat sense responsabilitat
social a pensar que el millor és en-

derrocar el moviment sindical, i es
permeten atacar directament els
sindicalistes acomiadant, exercint la
discriminació sindical com a pràctica
empresarial. Ho hem de rebutjar!
Aquest és el cas de la Laia, una
companya delegada de CCOO a
Castellar Vidre (Vidrala). El passat
15 de gener, el Consell de CCOO
d’Indústria de Catalunya va aprovar una resolució, per unanimitat,
emplaçant l’actiu del sindicat a
mobilitzar-se per exigir el reingrés i
la restitució dels seus drets com a
representant de CCOO a l’empresa.
Hem de denunciar i mobilitzar-nos
per posar punt i final a aquesta xacra
i forçar que la democràcia traspassi
els llindars de les empreses, exercint el reconeixement ple dels drets
sindicals. Per això el 18 de febrer
es realitzarà un acte de mobilització
mundial, convocat per la Confederació Sindical Internacional (CSI), que
tindrà com a lema “En defensa de
les llibertats i el dret de vaga”.

eleccions sindicals
Bons resultats en les eleccions sindicals
durant el gener del 2015:
• BARCELONA PREMIUM de Sant Adrià de Besos,
on es fan eleccions sindicals per primer cop; s’ha escollit un comitè de 5 delegats i delegades, 4 de CCOO
i 1 d’UGT.
•CALSONIC de Sta. Margarida i els Monjos, on CCOO
dóna la volta al resultat i passa a ser la primera força sindical amb 3 delegats i delegades de CCOO i 2
d’UGT (abans CCOO: 1, UGT: 4).
•DURR SYSTEM ESPAIN, SA, de Viladecans, on es
fan eleccions sindicals per primer cop i on CCOO treu
tota la representació: resulten escollits 3 delegats i delegades de CCOO.
•ABELLO LINDE, SA, de Parets del Vallès, on CCOO,
en unes eleccions parcials, treu els 2 delegats/ades
que s’escollien i passa a augmentar la representació
sindical amb 2 delegats/ades de CCOO
•MILSA de Lleida, empresa on CCOO passa a tenir la
majoria del comitè amb 3 delegats per 2 d’UGT (abans
CCOO: 2, UGT: 2 i independents: 1).
•PEPSICO FOODS AIE de Barcelona, on CCOO dóna
la volta al resultat i passa a ser la primera força sindical amb 3 delegats i delegades de CCOO i 2 d’UGT
(abans CCOO: 2 i UGT: 3).
•MTO. DE INFRAESTRUCTURAS BALEARES de
Badalona, empresa on CCOO manté i millora la majoria del comitè amb 4 delegats i delegades de CCOO
per 1 d’UGT (abans CCOO: 3 i UGT: 2).
•MECALUX, SA, de Cornellà de Llobregat, empresa
on CCOO treu de nou tota la representació: 13 delegats i delegades de CCOO.
•PANASONIC ESPAÑA, SA, de Cornellà de Llobregat, empresa on CCOO treu de nou tota la representació: 9 delegats i delegades de CCOO.
•NESTLÉ PURINA PETCARE ESPAÑA de Castellbisbal, empresa on CCOO treu de nou tota la representació: 9 delegats i delegades de CCOO.
BLATPA, SA, de Cornellà de Llobregat, empresa on
CCOO treu de nou tota la representació: 3 delegats i
delegades de CCOO.
•GONZÁLEZ Y MANZANO, SL, de Vallirana, empresa
on CCOO treu de nou tota la representació: 3 delegats
i delegades de CCOO.
•SIMÓN, SA, de Canovelles, empresa on CCOO
treu tota la representació sindical: 3 delega/ades de
CCOO, i puja la seva representació (abans CCOO: 1).
•IND. GARCIA GRAU, SA, de Barcelona, on CCOO
treu de nou tota la representació: 3 delegats/ades.
• IND. PLADEMIQUEL, SA, de Barcelona, on CCOO
treu de nou tota la representació: 3 delegats/ades.
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Segon manifest del Pacte + Indústria
El Pacte + Indústria camina
cap al seu rellançament en
forma d’un segon manifest.
Aquest busca donar major
impuls als objectius inicials
del pacte mitjançant l’anàlisi
en profunditat de les 138 propostes sorgides a la primera
fase, amb l’objectiu de poder
definir quina és la millor fórmula per poder lliurar l’eina
final a tot l’àmbit industrial
català.
És la Generalitat —ja que
té les competències per poder posar en marxa la política
industrial— la que ha de fer

seves les propostes de la societat civil. Per aquest motiu,
el contingut d’aquest manifest s’ha de referir a com és
capaç l’Administració de fer
seves aquestes propostes
amb la intenció real de posarles en marxa.
És indispensable que la
Generalitat relacioni la implantació de les propostes
del Pacte + Indústria més estratègiques amb les partides
pressupostàries necessàries
per fer-les realitat. Haurem
d’aconseguir que la visió del
futur industrial del país que

té el Govern transiti amb molt
poc marge de temps del curt
termini actual a una visió que
no variï en funció de les dates electorals. I, per últim, tots
plegats hem de ser capaços
de convèncer la Generalitat
des de la societat civil, i en
especial amb la tasca del sindicat, que la política industrial
que es dibuixa a partir del
Pacte + Indústria no és, en
absolut, incompatible amb
l’Estratègia 2020 que té en
ment el Govern.

Assemblees per debatre la plataforma reivindicativa en el XVIII Conveni
general de la indústria química

Entre el 22 de gener i el 5 de
febrer, hem realitzat assemblees, amb els delegats i delegades del sector, per informar
de la situació del procés i debatre les propostes que han
de donar forma a la plataforma reivindicativa que CCOO
d’Indústria portarà a la mesa

negociadora del Conveni general de la indústria química.
Quant al procés de negociació, s’ha informat l’actiu
de CCOO d’Indústria en els
sectors químics de les tres reunions realitzades de la mesa
negociadora. En la primera,
hem constituït la Comissió
Negociadora; en la segona,
hem situat els elements que
han de centrar la negociació
del XVIII Conveni general de
la indústria química per part
de cada organització, i, en

l’última, la patronal Feique ha
presentat per escrit la seva
plataforma de negociació. Així
mateix, hem informat de les
quatre reunions programades
de la mesa de negociació del
conveni, en les quals, després
de presentar la plataforma
reivindicativa debatuda a les
assemblees per la part sindical el proper 18 de febrer, entrarem a discutir i negociar les
diferents matèries objecte de
negociació per blocs que prèviament hem acordat.

CCOO d’Indústria de Catalunya rebutja el tancament de la planta
d’Euroterminal del Grup Anovo
L’empresa
Euroterminal
de l’Hospitalet de Llobregat,
dedicada a la reparació de telefonia mòbil per a l’operador
Orange, ha presentat un
ERO d’extinció que afectarà
la totalitat de la plantilla (106
treballadors i treballadores).
La direcció esgrimeix que
és la política de l’operador
de telefonia Orange, la que
exigeix a les noves licitadores de reparació i logística la
seva ubicació a la Comunitat
de Madrid per atendre tot el
mercat nacional. El comitè
d’empresa ja havia denunciat
al Grup Anovo la deslocalització gradual de serveis realitzats a Barcelona que es dirigien a Anovo Madrid. El 2013,

la direcció del grup decideix
no presentar Euroterminal a
la licitació de reparacions de
mòbils de l’operador Orange,
però la direcció d’Anovo ha
matisat al comitè d’empresa
que Orange és qui va decidir
no convidar Euroterminal al
concurs de licitació, el que
ens dóna una mostra clara
i intencionada de la convivència estratègica del Grup
Anovo i l’operador Orange de
voler apartar Euroterminal de
l’activitat productiva.
Per aquest motiu, la Federació de CCOO d’Indústria
i el comitè d’empresa han
mantingut una reunió amb
l’alcaldessa de l’Hospitalet,
Núria Marín, la qual, després

de donar tot el seu suport a
les reivindicacions del comitè, s’ha compromès a gestionar una reunió amb Orange.
En el mateix sentit, es va
celebrar una reunió del comitè d’empresa i el secretari
general de CCOO d’Indústria
de Catalunya amb els grups
parlamentaris, el passat 4
de febrer, en què es va traslladar la indignació de tots
els treballadors i treballadores d’Euroteminal, i es va
sol·licitar el suport a la plantilla i la seva intervenció per
aconseguir instar l’empresa
a buscar una solució negociada que garanteixi la continuïtat de la planta i els llocs
de treball.

6 de febrer de 2015
Revisió de taules
salarials 2015 en els
diferents convenis
sectorials de CCOO
d’Indústria

Com és preceptiu, en els diferents convenis dels sectors
industrials que estan en vigor,
durant aquest mes de gener
de 2015 s’estan revisant les
taules salarials en aplicació
dels acords d’increment i revisió establerts en els articulats
dels propis convenis.
D’aquesta manera el passat
18 de gener van ser revisades les taules salarials del
Conveni Provincial per a la
Indústria Siderometal·lúrgica
de la província de Girona amb
un increment total del 1,73%
sobre tots els conceptes. De
la mateixa manera el 28 de
gener es van revisar les taules
del Conveni Provincial per a la
Indústria Siderometal·lúrgica
de Tarragona amb un increment total del 1 % sobre tots
els conceptes econòmics.
Ja a nivell estatal han estat revisades les taules del Convenio Estatal de Estaciones de
Servicio en reunió de la Comissió Mixta del Conveni amb
un increment del 0,6% sobre
tots els conceptes econòmics
i també la revisió de les taules
del Convenio General de la
Industria Química en la que
no hi ha revisió donat que el
nivell d’inflació corresponent al
2014 (-1%) fa que la clàusula
de revisió salarial que conté el
conveni no actui i encara hem
de resoldre l’increment per al
2015 en la negociació del propi conveni.
Els/les Representants dels
treballadors/es de CCOO
d’Indústria a les diferents empreses dels sectors industrials
tenen en els propers mesos
la tasca, entre d’altres, de garantir que aquests increments
es traslladen a les nòmines en
els termes pactats.
Teniu a la vostra disposició
tota la informació sobre les revisions i increments salarials a
l’apartat de documentació de
cada conveni a la pàgina de
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