L’EINA DIGITAL
N19

17 d’abril de 2015

www.industria.ccoo.cat - www.ccoo.cat/agroalimentaria

EN DEFENSA DELS DRETS ALS SECTORS INDUSTRIALS

eleccions sindicals

Bon seguiment de la vaga de les empreses subcontractades per
Telefónica per exigir una millora de les condicions laborals

CCOO d’Indústria valora positivament el
seguiment de les dues primeres jornades
de vaga d’àmbit estatal de les empreses
subcontractades per Telefónica-Movistar
que es dediquen a la instal·lació de telefonia, que a Catalunya s’ha situat al voltant
del 85% a les principals empreses.
CCOO d’Indústria denuncia l’excessiva precarietat de les condicions laborals

dels treballadors i treballadores del sector
i la competència deslleial entre empreses
per la via de les retallades salarials. Per
aquesta raó, fa temps que reclama la
necessitat d’establir un marc regulador de
les condicions laborals del sector en tots
els seus àmbits i també la creació d’un
mecanisme de control de la cadena de
subcontractació per resoldre la precarització creixent de les condicions laborals que
pateixen els autònoms del sector, en la
majoria de casos falsos autònoms i autònoms dependents.
Si no s’aconsegueix tancar un acord
amb les empreses del sector que permeti
superar la precarietat existent, es mantindran les jornades de vaga dels propers
dies 22, 23, 29 i 30 d’abril.

La plantilla d’EMMSA es mobilitza en defensa dels llocs de treball
Davant l’ERO d’acomiadament col·lectiu
que ha plantejat la direcció d’EMMSA per
a tota la plantilla, CCOO d’Indústria de
Catalunya exigeix a l’empresa que abandoni la postura d’indefinició que ha mantingut fins al moment i s’assegui a negociar amb la voluntat de trobar una solució
que aclareixi el futur del centre de treball i
garanteixi l’ocupació.
CCOO d’Indústria dóna total suport als
treballadors i treballadores, que el passat
10 d’abril es van manifestar en defensa
dels seus llocs de treball i per denunciar la

Els més destacats per territoris i sectors:
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GAS NATURAL FENOSA (Catalunya).
CCOO guanya les eleccions, amb 29 delegats escollits i el 43,28% dels vots, i dobla
en representació la segona força sindical.
Manté així la seva majoria.
VALEO CLIMATIZACIÓN (Martorelles).
CCOO revalida i amplia la majoria del comitè, que queda: 9 CCOO, 2 SIV, 1 UGT i 1 CGT.
OMEGA PHARMA ESPAÑA (Sant Cugat
del Vallès). No hi havia representació i
CCOO ha entrat amb força i ha aconseguit
tot el comitè, integrat per 9 delegats.
MOLÍ VELL (Sant Joan Despí). CCOO
amplia la majoria del comitè amb 8 dels 9
delegats (abans 5 de CCOO i 1 d’UGT).
PROCTER & GAMBLE (Mataró). CCOO
capgira els resultats i aconsegueix la majoria absoluta del comitè amb 7 delegats de
CCOO, 1 d’UGT i 5 independents (abans 2
de CCOO i 11 independents).
BEULAS (Arbúcies). CCOO dóna la volta
al comitè: aconsegueix els 7 delegats i deixa la UGT sense representació, que en
l’anterior mandat tenia tot el comitè.
CAMPI Y JOVE (Barcelona). CCOO aconsegueix els 5 membres del comitè (abans
només tenia 2 delegats).
UNITEX (les Borges Blanques). CCOO
repeteix resultats i manté els 5 delegats
del comitè.
FUNMAK (Valls). CCOO aconsegueix el
delegat que s’escollia i esdevé l’única força
sindical amb representació (abans 1 UGT).
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situació que estan patint, ja que l’empresa
està en preconcurs de creditors i des del
mes de gener estan sense cobrar i pràcticament sense feina.

CCOO rebutja els nous acomiadaments anunciats per Unilever
CCOO rebutja els 7 nous acomiadaments
anunciats per Unilever a les oficines de
Viladecans, ja que considera que no responen a cap causa objectiva, i denuncia
que s’ha pres de manera unilateral, sense
obrir cap marc de negociació amb la
representació dels treballadors.

Continuen els bons resultats en
les eleccions sindicals

Per CCOO i el comitè, l’única pretensió de l’empresa és continuar amb la seva
política de retallada de costos laborals,
empitjorant les condicions laborals de la
plantilla, i canviant ocupació fixa i experta
per nous contractes amb sous més baixos
i condicions de treball més precàries.
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HORARIS D’ASSESSORAMENT A CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
I A LA FEDERACIÓ AGROALIMENTÀRIA DE CCOO DE CATALUNYA
Dilluns i divendres, de 9.30 a 14 h, dimarts i dicmecres, de 16 a 19 h, i dijous, de 17.30 a 19 h
Per garantir un millor funcionament del servei, cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 27 96

N19 17 d’abril de 2015

L’EINA DIGITAL

CAMPANYA INFORMATIVA AL SECTOR DEL MANTENIMENT ELÈCTRIC
CCOO d’Indústria insta l’Administració a continuar
intercedint per resoldre el conflicte existent al
sector de manteniment de la xarxa elèctrica

Trobada de CCOO d’Indústria amb l’alcalde de Tarragona (09.04.15)

Una representació de CCOO
d'Indústria de Catalunya s’ha
reunit aquesta setmana amb
la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya per exposar-li en quin
punt es troba la situació del
sector de manteniment de la
xarxa elèctrica i les mobilitzacions que s’estan preparant.
De moment, els treballadors i
treballadores de les subcontractes d’Endesa continuaran
amb la campanya informativa
als alcaldes de les principals
capitals catalanes i a la ciutadania sobre els riscos que
implica tenir unes instal·la-

cions elèctriques amb dèficits
importants en el manteniment
de la xarxa.
CCOO ha instat l’Administració a continuar intercedint davant Endesa perquè
es facin les inversions necessàries en la xarxa elèctrica
catalana per garantir la qualitat del servei i la seguretat
dels treballadors, i per demanar a l’elèctrica i a les seves
contractes un canvi en les
polítiques de retallades, que
han comportat una important
destrucció d’ocupació al sector i un empitjorament de les
condicions laborals.

CCOO i UGT es reuneixen
amb les patronals del sector
CCOO d’Indústria de Catalunya i l’MCA-UGT s’han reunit
aquesta setmana amb les patronals del sector, amb la
mediació de la Secretaria de
Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, per
intentar constituir una mesa
de negociació per arribar a
un acord en matèries com
plantilles, condicions laborals, jornada i prevenció de
riscos, que permeti superar la
problemàtica existent al sector.
Les parts s’han emplaçat
a una nova reunió en la qual
la patronal ha de donar resposta a les sol·licituds dels
treballadors del sector.

+ EN POSITIU...
Una sentència dóna la raó a
CCOO en un cas de discriminació sindical a SINARD

El Tribunal Suprem declara nul
l’ERO de Coca Cola per
vulneració del dret de vaga

El Jutjat Social número 2 de
Sabadell ha declarat nul·la la
sanció imposada per l’empresa SINARD a un delegat de
CCOO, perquè considera provat que hi ha hagut una vulneració del dret de llibertat sindical de l’afectat. Així mateix,
condemna l’empresa a indemnitzar-lo amb 2.000 euros
per danys morals.
CCOO d’Indústria valora
positivament aquesta sentència, ja que dóna la raó als
plantejaments defensats pel
sindicat, que va denunciar
que la sanció no tenia causes
objectives, sinó que responia
a una persecució sindical.

CCOO valora satisfactòriament la decisió del Tribunal
Suprem, que ha declarat la
nul·litat de l’acomiadament
col·lectiu del grup Coca Cola
per vulneració del dret de
vaga, ja que reconeix les demandes del sindicat i dels treballadors i treballadores.
El tribunal entén que durant la vaga convocada contra
els acomiadaments pel tancament del centre de Fuenlabrada, l’empresa va substituir la
producció que es va deixar de
realitzar per la d’altres embotelladores del grup, perjudicant així el desenvolupament
del període de consultes.

CCOO celebra l'adjudicació
de dos nous models a
Nissan de la Zona Franca
CCOO d’Indústria valora positivament l’anunci de la fabricació del nou model “pick-up”
per a les marques Nissan,
Daimler i Renault, a la planta
que la multinacional té a la
Zona Franca de Barcelona,
una decisió que la situarà per
sobre de les 120.000 unitats
de producció. Per CCOO,
aquest anunci consolida de
manera definitiva la planta
barcelonina i la de Montcada,
així com la de l’empresa proveïdora Emtisa.
CCOO d’Indústria vetllarà
pel compliment dels compromisos acordats en les diferents negociacions en termes
d’inversions, creació d’ocupació i volums de producció,
entre d’altres qüestions.

Omplim els carrers
contra el TTIP
CCOO d’Indústria i la Federació Agroalimentària de
CCOO fan una crida als
treballadors i les treballadores dels seus sectors a sumar-se a la manifestació
convocada el dissabte 18
d’abril contra el tractat de
lliure comerç anomenat
TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership).
Aquest acord suposa
un perill per a la democràcia i per a la ciutadania. Pot
afeblir els drets laborals de
les treballadores i treballadors europeus, ja que els
EUA no han signat 6 de les
8 normes bàsiques de l’Organització Internacional del
Treball, com la negociació
col·lectiva, la igualtat en els
salaris o la llibertat de reunió. També pot suposar un
retrocés i una degradació
de la legislació laboral, social i mediambiental de la
UE i afavorir la privatització
dels sistemes públics.
La pressió més forta del
TTIP és amb l’amenaça als
serveis públics d’educació i
sanitat i a la gestió de recursos com l’aigua, ja que
aquest acord afavoreix la
seva privatització.
Més informació sobre les implicacions del TTIP en aquest enllaç
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