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El consell de la federació analitza el compliment del Pla
de treball 2018-2019 i insta l’actiu sindical a donar un
darrer impuls a les eleccions sindicals en els pròxims mesos

En la reunió del Consell de CCOO d’Indústria de Catalunya celebrada aquest
s’ha presentat el balanç del
Pla de treball 2018-2019, en el qual s’analitza el grau de compliment del pla i
es valora la feina feta en els diferents
àmbits, fent visibles els resultats i els
temes que han quedat pendents. La valoració global és positiva, ja que s’ha
demostrat com una eina que ens permet abordar de manera permanent els
diferents objectius recollits en el Pla
d’acció aprovat pel 2n Congrés.

4 de juliol

També s’ha dedicat una part important del consell a l’estat de situació de
les eleccions sindicals, fent repàs dels
resultats i la feina feta des de l’anterior
consell. I s’ha instat el conjunt de l’actiu sindical de la federació a donar un
impuls important als processos electorals en els pròxims mesos, per tal de
tancar el període de concentració electoral amb els millors resultats, ja que
això és el que ens permetrà reforçar i
consolidar la nostra representació sindical a les empreses.

Molt bona acollida de la jornada formativa sobre igualtat
CCOO d’Indústria valorem positivament
el resultat i la bona acollida de la jornada formativa sobre igualtat celebrada el
dia 3 de juliol, en la qual van participar
24 delegades i delegats de 19 empreses
dels nostres sectors.
Va ser una jornada molt pràctica i
participativa, en la qual els assistents es
van repartir en 4 grups de treball que
van anar desenvolupant diferents activitats i van debatre i analitzar casos concrets a partir de casos pràctics.
L’objectiu d’aquesta jornada, que

s’emmarca en el Pla estatal de qualificació en igualtat, és donar eines als delegats i delegades per implantar plans d’igualtat efectius a les empreses i sensibilitzar-los en matèria LGTBI.

+ EN POSITIU...
La Inspecció de Treball
dona la raó a CCOO sobre
el salari dels temporers
La Inspecció de Treball coincideix
plenament amb la interpretació de
CCOO sobre la quantia i la fórmula
per determinar el salari mínim interprofessional (SMI) dels treballadors i
treballadores aixoplugats pel Conveni agropecuari de Catalunya i el Conveni de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i
verdures de Lleida.
CCOO ens vam reunir el passat
mes de juny amb la Inspecció de
Treball de Lleida per posar en comú
la manera com s’havia d’aplicar l’SMI
als sectors agrícoles i per posar límit
a les interpretacions que algunes
patronals feien del Reial decret
1462/2018, de 21 de desembre, pel
qual es fixa l’SMI per a 2019. Concretament, la patronal de la fruita
manifestava que l’SMI de 900 euros
mensuals per 14 pagues no era aplicable als treballadors i treballadores
temporers amb menys de 120 jornades treballades.
La decisió de la Inspecció dona la
raó al sindicat i estableix que només
hi ha un salari mínim interprofessional, que és 12.600 euros anuals, i no
hi pot haver discriminació entre treballadores i treballadors fixos i eventuals. El preu per hora dels treballadors temporers, a tots dos convenis,
s’ha de calcular dividint els 12.600
euros entre les hores de treball efectiu establertes en els convenis de referència (7,02 €/hora en el conveni
agropecuari i 7,07 €/hora en el conveni de magatzemistes de fruites i
verdures de Lleida).

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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ACTUALITAT ALS SECTORS D’INDÚSTRIA
Javier Pacheco i José Antonio Hernández assisteixen
a l’acte de tancament del dipòsit salí del Cogulló

El passat 29 de juny va tenir lloc
a Sallent l’acte de tancament del
dipòsit salí del Cogulló per part
de l’empresa ICL Iberia (Iberpotash). L’acte es va fer al cim del
Cogulló i per part de CCOO hi

van assistir els secretaris generals d’Indústria, José Antonio
Hernández; de la Unió Intercomarcal del Vallès Occidental Catalunya Central, Enrique Rodríguez, i de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
Amb aquest acte s’escenifica la fi de l’abocament de residus salins al runam del Cogulló
a Sallent (48 milions de tones
de sal), que l’empresa ICL Iberia
haurà de retirar en els pròxims
50 anys.

CCOO reforcem les coordinadores dels polígons
petroquímics nord i sud de Tarragona per donar
resposta a les problemàtiques que afecten el sector
En la reunió del passat 3 de juny
les coordinadores dels polígons
petroquímics nord i sud de Tarragona han integrat la totalitat
dels delegats i delegades de
CCOO de les empreses auxiliars
que presten els seus serveis en
aquests polígons, independentment de l’activitat o ram al qual
pertanyen. Aquesta integració
suposa un pas endavant, ja que
consolida i reforça les coordinadores per afrontar els reptes i
les problemàtiques que afecten
el sector.
També es va avaluar el resultat de les accions empreses
que es van acordar en la darrera reunió, arran del lamentable
accident ocorregut a Carburos
Metálicos el passat 31 de maig.
La falta de concreció per part
de l’AEQT evidencia el seu poc

interès per atendre les propostes plantejades per CCOO i una
clara intenció de dilatar la resposta.
CCOO seguim denunciant
que les condicions laborals de
les persones que treballen als
polígons petroquímics s’han
anat precaritzant en els darrers
anys i que aquesta precarietat
afecta de manera directa la
seguretat. Per tant, erradicar
aquesta precarietat serà un
objectiu primordial d’aquestes
coordinadores.

La plantilla de Ferrovial fa vaga contra l’ERO

Els treballadors i treballadores
de l’empresa Ferrovial han fet
tres jornades de vaga els dies 1,
2 i 3 de juliol en defensa dels
llocs de treball i contra l’ERO
presentat per l’empresa per aco-

miadar 36 persones. CCOO d’Indústria donem suport a la plantilla i els hem acompanyat en
aquesta mobilització, ja que
entenem que la mesura que
planteja la companyia és desmesurada i desproporcionada, i
li exigim mesures alternatives.
Al tancament d’aquest número la direcció i la representació sindical de Ferrovial es troben reunides, amb la mediació
del Departament de Treball de
la Generalitat.
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eleccions sindicals
ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS
AUTOMÒBILS PRUNA (Granollers). Resultat històric de CCOO, que
aconseguim els 9 membres del comitè i deixem UGT sense representació
(abans 5 CCOO i 4 UGT).
NUTRIPACK IBERICA (Banyeres
del Penedès). CCOO capgirem els resultats i ens situem al capdavant del
comitè amb 4 dels 5 membres, men-

dels 5 membres del comitè, mentre

tre que UGT es queda amb només 1
(abans 4 UGT i 1 CCOO).

que UGT es queda amb 1 (abans hi
havia 3 delegats: 2 CCOO i 1 UGT).

SYNTHON HISPANIA (Sant Boi
de Llobregat). CCOO repetim resul-

CASA SANTIVERI (Barcelona),
CSM IBERIA (Llorenç del Penedès),

tats i renovem els 13 membres del comitè d’empresa.

METALDYNE INTERNATIONAL
SPAIN (Gavà) i AMES (Montblanc).

CONTINENTAL AUTOMOTIVE
SPAIN (Rubí). CCOO creixem en re-

En els quatre casos, CCOO renovem
tot el comitè d’empresa, de 9 mem-

presentació i aconseguim 6 delegats
al comitè d’empresa, UGT també

bres, i ens consolidem com a única
força sindical amb representació.

n’obté 6 i FTC, 5 (abans hi havia un
comitè de 13 repartit així: 4 CCOO, 4
UGT i 5 FTC).
MECÁNICAS GARROTXA (Olot).
CCOO ens consolidem com a primera força sindical a l’empresa, amb 4

VAN DE VELDE IBÉRICA (Barcelona). CCOO creixem en representació i ens mantenim com a única força
sindical a l’empresa: hem aconseguit
els 3 delegats que s’escollien, abans
en teníem 1.

CCOO d’Indústria participem en el Dia de l’Orgull LGTBI

CCOO d’Indústria de Catalunya
ens hem sumat a la commemoració del Dia de l’Orgull LGTBI i
refermem el nostre rebuig contra qualsevol tipus de discriminació o violència contra el col·lectiu
LGTBI, tant en l’àmbit laboral
com en la societat en general.
El passat 29 de juny, una
representació de la federació va
participar en la manifestació uni-

tària convocada a Barcelona i el
dia 28 de juny el Comitè Federal
també es va sumar a aquesta
commemoració en el marc de la
seva reunió ampliada.
CCOO forma part de la Comissió Unitària 28 de Juny per
l’Alliberament de Lesbianes,
Gais, Bisexuals, Persones Trans i
Intersexuals, i dona suport a tots
els actes convocats.

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem la pèrdua del nostre
company Juan Segura Acacio, que ens va deixar el passat 23 de
juny. Històric sindicalista de Seat, que va ser secretari general de
CCOO a l’empresa entre els anys 1979 i 1989. CCOO li agraïm i no
oblidem la seva lluita en defensa dels drets dels treballadors i treballadores, i volem expressar el nostre sincer condol i suport als seus
familiars i amistats.
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