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Seguim preparant els criteris de la
negociació col·lectiva de 2018 amb
els delegats i delegades d’Indústria

La primera quinzena de novembre hem
continuat amb les assemblees per informar i debatre amb els delegats i delegades d’Indústria els criteris que marcaran la
negociació col·lectiva de 2018 en aquells
sectors i empreses que renoven el conveni l’any que. Concretament s’han fet les
assemblees del Vallès Occidental i Catalunya central (dia 2); Baix Llobregat, Alt
Penedès, Anoia i Garraf (dia 3), i Tarragona (dia 10). També hem convocat els delegats i delegades de la química de tot Catalunya a dues assemblees específiques,
per informar-los sobre la constitució de la
mesa negociadora del conveni, prevista
per al 14 de desembre, i per començar a
definir les propostes de la plataforma reivindicativa.

Després de l’assemblea de Cornellà,
els delegats i delegades d’Indústria es van
concentrar junt amb la resta de federacions per reivindicar la recuperació salarial, una ocupació estable i unes pensions
dignes. A Tarragona també es farà avui
una concentració conjunta.

MOBILITZACIONS EN DEFENSA DE LES CONDICIONS LABORALS
Èxit de seguiment de la vaga a Alstom Manteniment per un conveni digne

Els treballadors i treballadores d’Alstom
Manteniment mantenen les mobilitzacions, després de la ruptura de les negociacions del conveni per part de l’empresa. Els dies 26 i 27 d’octubre i del
7 al 12 de novembre estan fent jornades de vaga en defensa d’un conveni
digne i una ocupació estable, davant les
retallades en les condicions laborals
que pretenia aplicar l’empresa.
CCOO d’Indústria donem suport a
les accions convocades i valorem positivament l’ampli seguiment de la vaga
per part de la plantilla, que, aprofitant la

vaga convocada, ha realitzat diverses
concentracions i accions informatives
als usuaris de metro, trens i tramvies,
davant les oficines del Trambaix i el
Trambesòs, a l’estació de Sants de Barcelona i a la fàbrica d’Alstom Transport
a Santa Perpètua.
La direcció d’Alstom proposava una
millora ridícula de les nòmines i la modificació substancial de les condicions
laborals i l’estructura salarial dels treballadors i treballadores. Unes propostes
que el sindicat considerem del tot inassumibles.

CCOO valorem l’acord assolit a Gear Solutions gràcies a la mobilització
Malgrat que lamentem que no hagi estat
possible la retirada de l’ERO presentat,
CCOO valorem positivament l’acord
assolit el passat 27 d’octubre, ja que ha
permès reduir considerablement el nombre de persones afectades per l’expedient i s’han millorat les condicions respecte de les plantejades inicialment per
l’empresa. L’acord ha estat ratificat pels
treballadors i treballadores, la mobilització dels quals va contribuir a la seva
consecusió.
Finalment, se salvaran 20 llocs de
treball, en comptes dels 6 que pretenia
inicialment Gear Solutions, i s’han pactat 15 recol·locacions a altres empreses

de la comarca. També preveu 16 prejubilacions, mitjançant un conveni especial amb la Seguretat Social, per als treballadors de més de 55 anys.
En matèria econòmica, l’acord estableix una indemnització de 29 dies per
any treballat, amb un màxim de 16 mensualitats, per als treballadors afectats
per l’ERO. Una xifra que supera les pretensions inicials de Gear Solutions.
També recull els serveis d’una
empresa de recol·locació per ajudar els
treballadors afectats a reincorporar-se al
mercat de treball durant un període de 9
mesos. Hem aconseguit, així, ampliar
els 6 mesos que marca la llei.

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
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JORNADES DE TREBALL SINDICAL PER APROFUNDIR EN L’ESTRATÈGIA SINDICAL EN DIVERSOS ÀMBITS I SECTORS
CCOO d’Indústria presentem, a la jornada “Stop violència, una guia de protocol de mesures
de millora de la llei integral contra la violència de gènere per negociar a les empreses

CCOO d’Indústria de Catalunya valorem molt positivament
la bona acollida de la jornada
“Stop violència. Combatre la
violència de les dones dins i
fora de l’empresa”, realitzada
el passat 9 de novembre, en
la qual van participar 140 dele-

gats i delegades dels nostres
sectors del conjunt del territori.
En el marc de la jornada,
Ana Bella, activista contra la
violència de gènere, va explicar el seu cas personal com a
víctima de violència masclista i
com va superar aquesta situa-

ció i va crear una fundació per
ajudar altres dones en les mateixes circumstàncies a refer
les seves vides.
Després d’aquest testimoni, es va presentar la guia que
s’ha preparat des de la Secretaria d’Igualtat de la federació
per definir protocols a les empreses per proposar millores
al que estableix la Llei orgànica de mesures de protecció
integral contra la violència de
gènere.
Un altre aspecte en el qual
es va incidir en la jornada és la
necessitat de formar i sensibilitzar les plantilles en aquesta
matèria.

Analitzem i debatem les estratègies d’acció sindical per afrontar la precarietat laboral al
sector carni i la negociació del conveni sectorial, que es renova l’any que ve
Les prioritats que han de centrar l’acció sindical al sector
carni i la negociació col·lectiva
del conveni sectorial, que es
renova l’any que ve, van centrar la jornada de treball organitzada conjuntament per la
federació estatal i de Catalunya el 6 de novembre.
La primera taula de debat
es va centrar en les fortaleses,
debilitats i causes de la precarietat en el sector, on malgrat
que creix el volum de treballadors, aquest increment es fa a
costa de falsos autònoms i fal-

ses cooperatives de treball. En
aquesta taula, es van explicar
les accions de l’Administració
per actuar en el sector per
resoldre aquesta situació i les
dificultats que s’han trobat en
el marc de la mesa sectorial,
així com les implicacions de la
modificació de la llei catalana
de cooperatives. En el debat
va quedar clar que aquesta
problemàtica del sector no és
exclusiva de Catalunya, sinó
que afecta tot l’Estat.
La segona taula de debat
es va dedicar a l’acció sindical

que cal dur a terme per erradicar les males praxis i la precarietat existent al sector. També
es van explicar i es van debatre amb els assistents els objectius que marcaran la negociació del Conveni estatal de la
indústria càrnia.

CCOO aprofundim en les especificitats pròpies del sector del camp a Catalunya

El 25 d’octubre CCOO d’Indústria vam fer una jornada
per aprofundir en el coneixe-

ment sobre el sector del camp
a Catalunya, les seves especificitats i principals problemàtiques, i per donar eines a l’estructura per poder dur a terme
una acció sindical amb garanties en aquest sector.
En la primera taula rodona
es van explicar les actuacions
que es duen a terme des de la
Inspecció de Treball per detectar els fraus que es donen

en les altes i cotitzacions a la
Seguretat Social, i en matèria
de contractació, i per abordar
els riscos laborals existents.
També es va incidir en la necessària regulació dels fluxos
migratoris, així com els canvis
que s’han produït en la legislació en els últims anys.
La segona taula rodona va
tractar com abordar el desenvolupament rural a Catalunya.

Analitzem com actuar des
dels comitès europeus en
els processos de compra,
venda, fusió, absorció o
reestructuració empresarial

Un centenar de delegats i delegades que són membres de
comitès d’empresa europeus
de més de 50 multinacionals
dels nostres sectors van participar en la jornada de treball
sindical que vam organitzar el
passat 27 d’octubre juntament amb CCOO de Catalunya.
L’objectiu de la jornada era
analitzar com actuar sindicalment davant de situacions de
compra, venda, fusió, absorció
o reestructuració de les empreses multinacionals, processos que en l’entorn econòmic
actual cada vegada són més
freqüents.
La jornada va tenir una
orientació eminentment pràctica, per la qual cosa es van fer
6 grups de treball per analitzar
diferents aspectes relacionats
amb aquests processos. En
cada grup es van exposar les
experiències d’empreses que
han passat per aquest tipus de
processos o estan abordantlos, en els quals és imprescindible exercir els drets d’informació i consulta per defensar
amb la major eficàcia els drets
dels treballadors i les treballadores, i articular la defensa
dels llocs de treball des d’una
perspectiva no només social,
sinó també industrial.
Aquesta jornada s’emmarcava en un cicle que es tancarà el proper 24 de novembre,
amb una tercera jornada en
la qual participarà el secretari general d’IndustriAll Europe, Luc Triangle.

Consulta les cròniques senceres i galeries d’imatges de les diferents jornades al nostre web www.industria.ccoo.cat

PARTICIPA AMB CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

