Núm. 73

L’EINA DIGITAL
www.industria.ccoo.cat

27 d’octubre de 2017

ÚLTIMA HORA!

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ I LES CONDICIONS LABORALS
La plantilla de Gear Solutions inicia una vaga indefinida contra l’ERO

CCOO d’Indústria valorem molt
positivament l’acord assolit
amb ANAV i les empreses
auxiliars de les centrals
nuclears d’Ascó i Vandellòs
Avui s’ha materialitzat un acord sense
precedents al sector de les empreses
auxiliars que desenvolupen la seva activitat a les instal·lacions de les centrals
nuclears d’Ascó i Vandellòs, després
que el resultat de la mediació celebrada dimecres fos validat ahir en les diferents assemblees de treballadors i treballadores del sector.
L’acord recull reivindicacions històriques, com són el reconeixement de
les empreses auxiliars com a col·laboradores; deixar constància dels processos de subrogació com a fórmula de
manteniment de l’ocupació, i certificació de les pràctiques actuals en matèria de retribució en els períodes de recàrrega, blindant-les.
També es preveu la creació d’una
comissió paritària integrada per CCOO
d’Indústria i FICA-UGT i l’empresa principal, on participaran com a membres
les companyes i companys de les empreses auxiliars, que serà un precedent com a espai d’intervenció sindical
entre l’empresa principal i les contractes, més enllà de la prevenció de riscos
laborals.
Les dues jornades de vaga dels treballadors i treballadores de les auxiliars de les nuclears amb un seguiment
del 100%, al mes de juny, i la possible
convocatòria de noves aturades prevista per a aquest octubre, han fet que
l’empresa principal hagi modificat la
seva posició immobilista inicial i s’hagi
pogut assolir aquest acord.

CCOO d’Indústria de Catalunya donem
suport a la vaga indefinida que han iniciat els treballadors i treballadores de
Gear Solutions (Sant Fruitós de Bages)
el dia 26 d’octubre contra l’ERO d’extincions plantejat per l’empresa.
Després que en la reunió celebrada
aquesta setmana, amb la mediació del
Tribunal Laboral de Catalunya, no hagi
estat possible avançar cap a un acord
que permeti desbloquejar el conflicte,

CCOO seguim demanant la retirada de
l’expedient i una sortida que garanteixi
la continuïtat de l’activitat i la màxima
ocupació possible.
CCOO denunciem que amb aquest
expedient, que afecta més de dos terços
de la plantilla, l’empresa pretén posar fi
a l’activitat productiva i mantenir només
el departament comercial. CCOO advertim a la direcció que no pot fer pagar als
treballadors la seva mala gestió.

Vaga a Alstom Manteniment per un conveni digne i una ocupació estable

Davant el bloqueig de les negociacions
del conveni, després de mesos d’infructuoses negociacions, i les intencions de
la multinacional francesa d’introduir retallades en les condicions laborals de la
plantilla, CCOO i UGT hem convocat
vaga de 24 hores als centres de treball
d’Alstom Manteniment de tot l’Estat per
als dies 26 i 27 d’octubre i del 6 al 12
de novembre.

En el cas dels centres de la província de Barcelona, coincidint amb els dos
primers dies de vaga, els treballadors
han fet concentracions davant les oficienes del Trambaix i el Trambesòs, un
dels seus clients, per exigir un conveni
digne i una ocupació estable. També
tenen previst concentrar-se avui al vestíbul de l’estació de Sants, davant les
portes d’accés a l’AVE.
CCOO d’Indústria de Catalunya donem suport a la mobilització dels treballadors i treballadores i exigim a la multinacional un canvi d’actitud que permeti assolir un conveni digne i una ocupació estable. Alstom proposa una millora
ridícula de les nòmines i la modificació
substancial de les condicions laborals i
l’estructura salarial de la plantilla.

HORARIS D’ASSESSORAMENT SINDICAL DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
- ASSESSORAMENT PRIMARI: dimarts i dijous, de 9 a 14 h, i dimecres, de 16 a 19 h
- ASSESSORAMENT DE SALUT LABORAL: dimarts i dijous, de 9 a 14 h

ostat!

sempre al teu c

Per garantir un millor funcionament del servei, cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 27 96
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2017
CCOO d’Indústria valorem positivament el preacord del
Conveni estatal del sector de pastes alimentàries

CCOO recorda un any més la figura d’Antonio Ruiz Villalba
El 18 d’octubre, CCOO de
Seat es va sumar un any més
a l’acte en memòria d’Antonio
Ruiz Villalba, treballador de la
Seat que va morir fa 46 anys
assassinat per la policia franquista, que va irrompre a la fàbrica on els treballadors s’ha-

vien tancat per reivindicar la
readmissió dels companys
acomiadats.
L’any passat es va posar el
seu nom a un passatge del districte de Sants-Montjuïc, al
costat de les antigues cases
dels treballadors de la Seat.

CONTRA LA PRECARIETAT ALS SECTORS INDUSTRIALS
La coordinadora de delegats d’empreses ferroviàries
analitza la situació i les problemàtiques del sector
El passat 19 d’octubre es va
reunir la Coordinadora del
Sector Ferroviari de CCOO
d’Indústria de Catalunya, en la
qual van participar els delegats de les principals empreses del sector. En aquesta
reunió es van exposar la situació del sector, el mapa
d’implantació territorial de les
empreses, així com la representació sindical i les dades
d’afiliació.
Els assistents van proposar la creació d’una coordina-

estableix un increment salarial equivalent a l’IPC real d’aquest any, amb caràcter retroactiu. Per als anys 2018 i
2019, preveu un increment
provisional d’un 1,3%, que es
revisarà d’acord amb l’IPC
real de cada un dels anys.
En matèria econòmica
també s’incrementa el plus
de cap de setmana de 60 a
75 €. Segons el text acordat,
durant les vacances s’incorporarà en les nòmines la part
proporcional dels complements regulats per conveni o
pacte d’empresa.

Consulta en aquest enllaç L’ACTA DEL PRINCIPI D’ACORD

Gran participació en la concentració per a la recuperació
salarial, l’ocupació de qualitat i per garantir les pensions

dora sectorial d’àmbit estatal
per centralitzar les gestions de
les problemàtiques actuals,
fonamentalment les derivades
de les darreres notícies sobre
fusions de diverses companyies del sector, i també la
resolució de l’impacte de les
licitacions del quart paquet
ferroviari.

La coordinadora de delegats d’empreses d’elevació es
reuneix per analitzar les problemàtiques del sector

El 18 d’octubre es va reunir
la Coordinadora del Sector
d’Elevació de CCOO d’Indústria, a la qual van assistir els
delegats de les empreses

El dia 19 d’octubre, CCOO,
UGT i l’Associació Espanyola
de Fabricants de Pastes Alimentàries vam arribar a un
principi d’acord sobre el Conveni estatal de pastes alimentàries, que haurà de ser ratificat per la representació de
les empreses del sector.
CCOO valorem positivament l’acord assolit, que tindrà una vigència de tres anys
(2017-2019), ja que garanteix
el poder adquisitiu i incorpora
millores en matèria de permisos i igualtat.
Per a l’any 2017 l’acord

més importants del sector.
En la reunió es van analitzar les principals problemàtiques que afecten el sector,
especialment en matèria de
contractació, prevenció de riscos laborals i externalització
de serveis. Així mateix, es va
presentar el Pla de treball que
aquesta coordinadora haurà
de desenvolupar.

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem profundament la
pèrdua del nostre company Manuel Torres Guerrero, que ens
va deixar el dia 18 d’octubre. Torres era delegat de CCOO i
membre del Comitè d’Empresa de Quality Espresso (Barcelona). CCOO d’Indústria volem expressar el nostre condol i suport als seus familiars, amics, companyes i companys.

El passat 17 d’octubre, centenars de delegats i delegades
de CCOO, entre els quals hi
havia una nombrosa representació dels sectors d’Indústria,
es van concentrar davant la
seu de CCOO de Catalunya en
defensa de la negociació collectiva i per reivindicar la recuperació salarial i una ocupació
de qualitat, i per garantir les
pensions. El secretari general
de CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco, va destacar que el
sindicat segueix a l’ofensiva i
que cal seguir fent front a les
retallades i lluitar per la dignitat
del treball i les condicions de
vida de la classe treballadora.
Prèviament a la concentració, els delegats i delegades

d’Indústria del Barcelonès van
participar en una assemblea en
la qual es van plantejar i debatre els criteris que marcaran la
negociació col·lectiva de 2018,
quan es renoven els principals
convenis dels nostres sectors
(química, tèxtil, metall, càrnies), i es van presentar també
els criteris per a la negociació
en l’àmbit confederal. D’aquesta manera, es compleix el mandat congressual d’implicar la
nostra representació en tot el
procés de negociació, des de
la definició de la plataforma fins
a la ratificació dels acords.
El mes de novembre hi ha
previstes noves assemblees a
Sabadell, Cornellà, Tarragona i
Lleida.
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