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Reconeixement a la lluita sindical de milers de treballadors i
treballadores al llarg de la història a Nissan
En el marc de la commemoració del
50è aniversari de Comissions Obreres
de Catalunya, els afiliats i afiliades de
CCOO de Nissan van celebrar, el passat
7 de febrer, un acte commemoratiu de la
seva lluita sindical històrica.
L’acte va reunir prop de 200 companys i companyes, actuals i jubilats,
en un retrobament molt emotiu per a la
majoria. Alguns van venir d’altres parts
de l’Estat espanyol i, uns altres, fins i tot
des d’Itàlia, per recordar i reivindicar la
seva lluita obrera en les diferents etapes
viscudes en la història de l’empresa.
L’acte va comptar amb les intervencions de referents sindicals de les diferents etapes viscudes, des de la clandestinitat fins a l’actualitat, passant pel
relat de fites històriques i de referents
de la lluita sindical, com la vaga del 1976
o la lluita de la doble escala salarial, el
2000, entre moltes altres.
Van participar-hi referents sindicals
històrics de l’empresa, així com els secretaris generals de la secció sindical,
la federació i CCOO de Catalunya. Va
intervenir-hi Joan Coscubiela, anterior
secretari general de CCOO de Catalun-

• Manipulados Escribá, SA, de Bellpuig
(Lleida), on CCOO dóna la volta al resultat
i passa a ser la primera i única força sindical amb 3 delegats/ades (abans: CCOO, 1
i UGT, 2).

ya, que va recordar amb molta emotivitat les lluites viscudes pels treballadors
i treballadores de Nissan per reivindicar
un model sindical referent de la lluita de
classe, en el passat i en l’actualitat.
La iniciativa va comptar també amb
una exposició fotogràfica que permetia
realitzar un recorregut visual per la història sindical de CCOO a Nissan, des de
l’antiga Ebro, passant per Motor Ibérica,
fins avui.
Reforçar el sindicalisme de classe i el
paper de Comissions Obreres així com
recuperar la lluita sindical van ser els
principals valors que van traslladar els
companys i companyes històrics de Nissan al present i al futur dels treballadors
i treballadores de l’empresa.

CCOO torna a guanyar les eleccions a ENDESA
CCOO Endesa Catalunya ha tornat
a guanyar les eleccions sindicals revalidant una vegada més la seva condició
majoritària en els centres de treball que
la companyia té a arreu del territori.
El passat 16 de febrer es van celebrar les eleccions sindicals a totes les
empreses i centres de treball que el
grup Endesa té a Catalunya. CCOO
revalida la seva majoria sindical guanyant una vegada més les eleccions

Bons resultats en les eleccions
sindicals, destacats per comarques
i territoris (15-02-2015)

sindicals amb 55 delegats i delegades
elegits, per 54 d’UGT i 1 del SIE.
CCOO Indústria volem reconèixer la
confiança dipositada pels treballadors
i treballadores d’Endesa a les nostres
candidatures i el compromís de la nostra secció sindical per complir amb els
objectius establerts durant els propers
4 anys de mandat en els diferents comitès d’empresa, amb treball, compromís
i honestedat.

• Diversey España de Viladecans (Baix Llobregat), on CCOO millora els seus resultats
i es fa amb tota la representació sindical: 5
delegats/ades (abans: CCOO, 3 i USO, 2).
• Cooper Crouse Hinds, SA, de Terrassa
(Vallès Occidental), on CCOO dóna la volta al resultat i passa a ser la primera força
sindical amb 4 delegats/ades i 1 de la UGT
(abans: CCOO, 2 i UGT, 3).
• Construcciones Mecánicas Caballé, SA,
de Badalona (Barcelonès), on CCOO manté
i millora la majoria del comitè amb 4 delegats/ades per 1 de la UGT (abans: CCOO,
3 i UGT, 2).
• Pinturas M. Vich, SA, de Palol de Revardit (Girona), on CCOO manté i millora la
representació sindical amb 3 delegats/ades
(abans: CCOO, 1).
• ITW España, SA, de les Franqueses del
Vallès (Vallès Oriental), on CCOO treu de
nou tota la representació amb 9 delegats i
delegades.
• Europastry, SA, de Vallmoll (Tarragona),
on milloren força els resultats electorals;
CCOO treu 4 delegats/ades i la UGT, 5
(abans: CCOO, 2 i UGT, 7).
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CONFLICTIVITAT A LES EMPRESES
Explotació laboral
en el sector de les
indústries càrnies

Segueix la lluita de la plantilla d’Euroterminal per aconseguir la continuïtat
de la planta de l’Hospitalet
En ple període de consultes per l’ERO d’extinció, els
treballadors i treballadores
d’Euroterminal
continuen
en lluita per aconseguir la
continuïtat de la planta de
l’Hospitalet.
A la mesa de negociació,
el comitè d’empresa i els assessors de CCOO d’Indústria
segueixen corroborant que
Anovo Madrid i Euroterminal
realitzen la mateixa activitat,
per la qual cosa és possible

realitzar part de produccions
de Madrid al centre de Barcelona i, d’aquesta manera, fer viable el centre de
l’Hospitalet.
Els treballadors i treballadores d’Euroterminal i el
comitè d’empresa, amb el
suport i la gestió de CCOO
d’Indústria, han dut a terme
una sèrie de mobilitzacions.
Així, el 4 de febrer, es van
concentrar davant del Parlament de Catalunya amb
l’assistència de tota la plantilla. Al final de la concentració
van mantenir una reunió amb
els grups parlamentaris, els
quals es van comprometre a
remetre un escrit a Anovo i a
Orange per sol·licitar-los una
reunió.
El 6 de febrer, el comitè
d’empresa i una representació de CCOO d’Indústria van
ser rebuts pel director general de Relacions Laborals i
pel subdirector de Política
Industrial. En aquesta reunió
se’ls va explicar l’arbitrarietat

de la mesura d’Anovo i se’ls
va sol·licitar una mediació
amb l’empresa per buscar un
pla de continuïtat d’aquesta.
Cal destacar també la
concentració i la manifestació del 9 de febrer davant el
centre d’Orange de Barcelona o la concentració davant
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Així mateix, cal ressaltar l’esforç de mobilització
que estan duent a terme els
treballadors i treballadores
d’Euroterminal durant tot
aquest procés, amb concentracions i manifestacions, totes elles dutes a terme amb
el suport i la participació de la
totalitat de la plantilla.
Des de CCOO d’Indústria
de Catalunya seguirem donant tot el suport al comitè d’empresa i a la plantilla
d’Euroterminal, i continuarem duent a terme totes les
gestions institucionals i les
mobilitzacions necessàries
per aconseguir la viabilitat de
la planta de l’Hospitalet.

La Federació Agroalimentària de CCOO de
Catalunya manifesta la
més rotunda repulsa davant de certes pràctiques
en la contractació laboral que es desenvolupa
en el sector; aquesta
s’escapa del control sindical i des de CCOO ja
fa uns quants anys que
s’està denunciant.
Concretament ens referim a la mala praxi que,
en molts casos, es fa de
la utilització de les cooperatives de treball associat per a finalitats molt
diferents d’aquelles per
a les quals van ser creades, ja que en molts casos actuen de tapadora
per obligar treballadors
a fer-se cooperativistes
autònoms en comptes de
ser treballadors i treballadores de les empreses
que contracten els serveis a aquestes “cooperatives”. Es tracta, sovint,
de cessió il·legal de treballadors i treballadores.

CCOO denuncia acomiadaments injustificats a Alliance Healthcare Espanya
La Secció Sindical de
CCOO d’Alliance Healthcare
Espanya (AHE), filial de la
primera multinacional farmacèutica mundial Walgreens
Boots Alliance (WBA), denuncia que l’empresa ha
acomiadat treballadors i treballadores injustificadament.
AHE, amb uns beneficis
de 9.755.000 euros, ha fet

aquests
acomiadaments
de manera individualitzada, un d’ells mentre el treballador estava de baixa
per malaltia i un altre a una
treballadora amb una reducció de jornada per tenir
cura dels fills. Aquest tipus
d’acomiadaments es fan per
no negociar amb els representants dels treballadors

i treballadores, malgrat els
beneficis de l’empresa.
La Secció Sindical de
CCOO d’AHE, amb planta
a Polinyà, denuncia i critica
aquestes pràctiques antisindicals que semblen més
pròpies de les empreses
nord-americanes i que ara
es comencen a aplicar a
Europa.

CCOO de SEAT aferma el vot de la seva afiliació en les eleccions sindicals
Les eleccions sindicals
celebrades el 12 de febrer
a SEAT han permès garantir la confiança dels afiliats i
afiliades en el sindicat, i recuperar així la representació
en els comitès d’empresa en
relació amb el volum de persones afiliades que CCOO té
a l’empresa.
CCOO es consolida com a
segona força a tots els cen-

tres i també al comitè intercentres.
D’altra banda, valorem
positivament el gran esforç
realitzat per la direcció actual
de la secció sindical a l’hora
d’articular la cohesió interna,
de recuperar la participació
dels afiliats en les decisions
més importants del treball sindical, i d’afermar el suport de
l’afiliació en els comicis elec-

torals, superant així una de
les etapes més complexes de
la seva activitat sindical.
La valoració de caire més
intern ens permet encarar una
nova etapa, fixant com a objectiu, en l’horitzó proper, la recuperació de la nostra representativitat històrica a SEAT, com a
sindicat majoritari a l’empresa.
Exemple d’això va ser la participació d’un important actiu

històric de sindicalistes jubilats
de CCOO, que va participar en
la campanya electoral amb un
manifest, en el qual explicaven
que se sentien reconeguts en
el treball de la nova direcció
de la secció sindical. Aquestes
comissions obreres són més
aquelles comissions obreres
que van conquerir uns drets i
que van ser referència del moviment obrer.
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