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Primer de Maig reivindicatiu: contra la
precarietat i per la igualtat
Aquest Primer de Maig podrem
fer la primera lectura política del
resultat de les eleccions generals
del 28 d’abril. Una lectura, al carrer,
feta pel moviment sindical, pels treballadors i treballadores, que ha de
significar un clam important a les
nostres principals reivindicacions:
la lluita contra la precarietat i per la
igualtat.
És urgent fer front a la reforma
laboral, reconstruint el caràcter social de l’Estatut dels treballadors, i
demanar la derogació de les lleis i
les normes que limiten les llibertats
i els drets civils.
Cal reforçar els espais de negociació col·lectiva, recuperant les

plenes garanties dels convenis
col·lectius, recuperar els salaris més
baixos i desenvolupar les polítiques d’igualtat.
El Primer de Maig ha de ser un
esclat de les nostres reivindicacions: hem d’omplir els carrers
més que mai per dir clarament als
partits que, si no deroguen els aspectes més lesius de les reformes
laborals, trobaran davant els treballadors i treballadores.
És el moment de recuperar
drets, de posar fi a la precarietat i
de construir els espais d’igualtat
real.
Per això, farem les assemblees
informatives següents:

Dilluns, 1 d’abril: les Franqueses - Granollers
(Centre Agrari, camí Antic de Vic, 30), 10 hores.
Dimarts, 2 d’abril: Barcelona (CCOO, Via Laietana, 16), 10 hores.
Dimecres, 3 d’abril: Sabadell (Casal Pere IV, c. de
Lacy, 11), 10 hores.
Divendres, 5 d’abril: Cornellà (CCOO, ctra.
d’Esplugues, 68), 10 hores.
Dilluns, 8 d’abril: la Pobla de Mafumet - Tarragona - Reus (av. Generalitat, 20), 10 hores.
Dimarts, 9 d’abril: Girona (CCOO, c. de Miquel
Blay, 1), 10 hores.
Dimecres, 10 d’abril: Manresa (CCOO, pg. de Pere
III, 60), 10 hores.
Dimecres, 10 d’abril: Lleida (CCOO, c. d’Enric
Granados, 3-5), 10 hores.

CONFLICTIVITAT A LES EMPRESES

CCOO, contra el tancament de l’empresa
Control y Montajes Industriales a Gavà

Concentració per denunciar la persecució
sindical a Alliance Healthcare
El passat dimarts, 19 de
març, es va inaugurar la fira
Infarma Barcelona 2019. La
Secció Sindical de CCOO a
Alliance Healthcare España,
SA, va aprofitar aquest esdeveniment per reivindicar la regularització dels transportistes
que l’empresa té contractats
com a falsos autònoms i per
denunciar la persecució sindical que estan patint els companys d’aquest col·lectiu afiliats
a CCOO, els quals fa mesos que
estan en lluita.
Aquests repartidors, que
haurien de treballar en règim
laboral, ho fan a través de
subcontractacions en cadena

i amb contractes mercantils
d’autònom abusius.
Aquesta fórmula abusiva de
contractació genera precarietat i inseguretat en la cadena
de subministrament de productes molt sensibles per a la
salut de la població.
Alliance Healthcare aplica represàlies i acomiada aquells repartidors que pretenen exercir el
dret a la lliure associació i sindicació per millorar aquesta realitat a
través de la negociació col·lectiva.
Un representant d’aquest
col·lectiu represaliat fa 8 mesos
que està acampat a la porta de
la delegació de l’empresa en
senyal de protesta.

CCOO d’Indústria vol manifestar
el seu rebuig i la solidaritat amb
les treballadores i treballadors de
Control y Montajes Industriales
(CYMI, SA), davant la comunicació
realitzada per part de la direcció
de l’empresa, en què es decideix
la desaparició de l’activitat productiva que es realitza al centre ubicat
a Gavà i que actualment ocupa
unes 65 persones.
CYMI es dedica al muntatge
de quadres elèctrics, produccions que majoritàriament
s’exporten a l’estranger, i el
producte és apreciat pels
clients per la seva qualitat, per
la qual cosa continuaven fent
comandes fins al passat mes
de juliol, en què la direcció va
deixar-ne d’admetre de noves.
La direcció de l’empresa, que
pertany al Grup ACS, de Florentino Pérez, pretén camuflar el
que és un tancament del centre
al·legant que és una mobilitat
geogràfica i que pot distribuir la
plantilla a altres centres ubicats

a Espanya i a l’estranger.
L’empresa al·lega la falta de
competitivitat del centre per justificar la seva pretesa falta de viabilitat i es nega a fer cap proposta a la representació legal dels
treballadors i treballadores, que
està buscant mesures per donar
continuïtat al centre.
Els treballadors i treballadores
han convocat aturades parcials
des de les 7 h fins a les 10 h
els dies 14, 19, 21, 26 i 28
de març i el 2 d’abril, en un
primer moment, per intentar
forçar la direcció de la empresa a asseure’s en una taula de
negociació per buscar alternatives que garanteixin la continuïtat del centre, ja que entenen que pot tenir viabilitat.

HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL INDIVIDUAL DE CCOO DE CATALUNYA
CCOO de Catalunya té un servei d’assessorament laboral individual mancomunat per atendre les
consultes i qüestions personals que tinguin a veure amb la feina. Aquest assessorament s’ha de fer
de manera presencial i és gratuït per a les persones afiliades al sindicat. L’horari d’atenció al públic
és de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 28 48.
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CCOO rebutja l’anunci de Codorníu de fer un ERO
La direcció de Codorníu
va presentar una reestructuració de l’empresa que
afectaria 79 treballadors i
treballadores, i que, a més, suposaria el trasllat de les oficines d’Esplugues de Llobregat
a les instal·lacions de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès).
Des de CCOO rebutgem
aquesta mesura perquè entenem que ja al maig del 2017

Codorníu i els sindicats van
pactar un ERO que va afectar
71 treballadors i treballadores.
Així mateix, com a principal reivindicació, CCOO
d’Indústria demana, a la
companyia, un pla industrial
que garanteixi l’activitat de
l’empresa i els seus llocs de
treball. Per fer-ho cal posar
sobre la taula les mesures
que garanteixin el futur de

la companyia i que qualsevol
mesura que afecti la plantilla
no sigui traumàtica.
Si aquests paràmetres no es
compleixen, CCOO d’Indústria
iniciarà una campanya de mobilitzacions que permeti desbloquejar la situació i, alhora,
permeti una negociació creïble
i ajustada a les necessitats dels
treballadors i treballadores
que formen part de Codorníu.

Reunió de la Coordinadora Ferroviària per
informar sobre la problemàtica de l’amiant
El passat 19 de març la
Coordinadora Ferroviària de
CCOO d’Indústria de Catalunya es va reunir per informar,
entre altres qüestions, sobre
la problemàtica de l’amiant,
que des de fa mesos es treballa coordinadament amb la
confederació estatal i amb les
diferents seccions sindicals.
En aquest sentit, el responsable de Salut Laboral i Medi
Ambient de la federació ha
presentat el Pla de treball de
l’amiant per a aquest 2019.
Aquest pla, que planteja un
seguit de directrius, un calendari de treball i uns objectius,
consisteix bàsicament en:
1. Una primera fase de registre i catalogació dels ma-

terials, les instal·lacions i
les operacions de treball
amb presència d’amiant.
2. Una segona fase
d’identificació i registre
de treballadors i treballadores
exposats a l’amiant en els darrers anys.
3.
Una
tercera
fase
d’actuació per als treballadors i treballadores ocupacionals (aplicació del protocol d’exposició a l’amiant del
Ministeri de Sanitat) i per als
postocupacionals (derivació,
registre i seguiment per part
de les unitats de salut laboral).
Aquesta coordinació, ja iniciada en algunes empreses de
manteniment i reparació del

22 de març de 2019
RESULTATS DE
MARÇ
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA (Sant
Cugat del Vallès). Abans:
16 delegats i delegades
per a CCOO i 5 per a
la UGT. Ara: 17 per a
CCOO i 6 per a la UGT.
TRAMECA, SA (Reus).
Abans CCOO tenia 1
delegat i ara en té 5.
MANUFACTURAS
METÁLICAS CANALS,
SA (Martorell). Abans
CCOO en tenia 4 i UGT,
1. Ara CCOO passa a
tenir-ne 5.

sector, s’emmarca dins dels
objectius congressuals en salut laboral i prevenció de la
federació, alhora que pretén
donar continuïtat a la feina
feta dins del marc institucional del Consell de Relacions
Laborals (Comissió Tècnica de
l’Amiant). L’objectiu sindical
prioritari és la protecció preventiva dels treballadors i treballadores exposats a l’amiant
en lloc del recàrrec de prestacions per a uns danys que, en
la immensa majoria dels casos,
són de caràcter irreversible.

GIVAUDAN IBÉRICA,
SA (la Batllòria). Abans:
7 delegats i delegades
per a CCOO i 2 per a la
UGT. Ara: 8 per a CCOO
i 1 per a la UGT.
ZEDIS, SL (Lliçà
d’Amunt). CCOO revalida els 9 delegats que
tenia.
EPIDOR SEALS AND
RUBBER TECHNOLOGY,
SLU (Lliçà de Vall): 1
delegat per a CCOO.

JORNADES

Intervenció Sindical per a la Formació a l’Empresa
El 21 de març s’ha celebrat la jornada Intervenció
Sindical per a la Formació a
l’Empresa, en la qual s’han
analitzat les propostes de treball relatives a l’acció sindical
en temes de formació.
En aquesta jornada han
participat Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia
de CCOO de Catalunya, que
ha presentat la guia Eines
per intervenir en la formació
a l’empresa, i Lola Santillana,
de la Secretaria d’Ocupació
i Qualificació Professional
confederal, que ha parlat
sobre un full de ruta per a la
intervenció sindical.
També hi han intervingut
Irene Ortiz, coordinadora
d’Acció Jove, que ha presentat diferents experiències de
males pràctiques a l’empresa,
i Severo Insausti, coordinador de Formació Sindical de

CCOO de Catalunya, que ha
donat a conèixer el curs presencial i telemàtic Formació
a l’empresa.
La segona part de la jornada ha versat sobre una anàlisi de com treballem la formació a l’empresa, amb una
taula rodona que ha moderat Emilia Macías, responsable de Formació de CCOO
de Catalunya , i en la qual
han participat Isabel García,
responsable de Formació de
CCOO d’Indústria de Cata-

lunya; Toni Moya, responsable de Formació de la Unió
Intercomarcal de les Terres
de Lleida; Manuel Santos,
responsable de Formació de
la Secció Sindical de l’Hotel
W; Dani Pérez, responsable
del Departament de Recursos Humans de La Farga, i
Maite Palau, cap de l’Àrea de
Programes de la Fundació
Paco Puerto.. La jornada ha
estat clausurada per Javier
Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya.

Jornada d’igualtat a
Girona, el 25 de març
de 10 a 14 h
Temes per tractar:
— Implantació del pla d’igualtat
a les empreses.
— Creació i implantació del protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe i contra la
violència de gènere.
— Explicació dels nous decrets
llei aprovats pel Govern referents a les polítiques d’igualtat.
— Sensibilització LGTBI als centres de treball.
La jornada anirà a càrrec de
Yolanda Navarro, responsable de la Secretaria d’Igualtat
de CCOO d’Indústria, i de Félix Muruzábal, responsable de
la Secretaria LGTBI de CCOO
d’Indústria.
Lloc: sala d’actes de CCOO de
les Comarques Gironines

www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
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