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#ofensivaCCOO PER UNES CONDICIONS SALARIALS I LABORALS DIGNES
2018, un any intens en negociació col·lectiva als sectors industrials

L’any que ve CCOO d’Indústria de Catalunya afrontem un gran repte en matèria
de negociació col·lectiva, ja que hem de
renovar un nombre important de convenis sectorials dels àmbits industrials i del
camp, entre els quals hi ha els principals
convenis dels nostres sectors: indústria
química, indústria tèxtil i de la confecció,
indústries siderometal·lúrgiques, indústries càrnies, etc.
Per aquesta raó hem començat a treballar per definir els criteris que marca-

ran la negociació col·lectiva de 2018 als
nostres sectors i des del mes d’octubre
hem engegat un calendari d’assemblees
d’àmbit territorial i sectorial per debatre
aquests criteris i començar a preparar
les propostes per a les plataformes reivindicatives dels diferents convenis.
Tal com vam aprovar en el nostre 2n
Congrés, afrontem aquests processos
de negociació amb un canvi important de
plantejament, amb la clara voluntat de
fomentar la participació dels delegats i
delegades i de la nostra afiliació en tot el
procés negociador, des de la definició de
la plataforma, passant pel seguiment de
l’avanç de les negociacions i la decisió
de possibles mobilitzacions en cas de
bloqueig de les negociacions, a la ratificació de l’acord. D’aquesta manera, sentiran més propera la negociació i s’hi
implicaran per garantir-ne l’èxit.

Iniciem les assemblees comarcals
per preparar les plataformes dels
convenis provincials del metall

Salaris i condicions laborals seran
aspectes destacats de la negociació
del Conveni de la indústria flequera

Durant les pròximes setmanes, CCOO
d’Indústria hem convocat diferents assemblees a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona per començar a
definir les plataformes sindicals dels 3
convenis provincials del metall.
Afrontem aquesta negociació, entre
d’altres, amb els objectius següents:
Recuperar poder adquisitiu.
Reduir el temps de treball i millorar la
conciliació.
Avançar en ocupació estable i de
qualitat.
La formació com a element clau per
afrontar els reptes de la indústria 4.0.
Continuar treballant per la millora de
la igualtat, la salut laboral, etc.







Consulta el CALENDARI D’ASSEMBLEES

El 23 de novembre vam convocar la
nostra representació i afiliació del sector de fleques de Barcelona per debatre
les propostes de la plataforma reivindicativa del conveni. Els objectius principals d’aquesta negociació passen per
un increment salarial que garanteixi el
poder adquisitiu, regular la flexibilitat de
jornada actual i millorar les mesures de
conciliació, entre altres propostes.

CCOO valorem positivament el
preacord sobre el Conveni de
majoristes de fruites i verdures BCN

El dia 9 de novembre vam arribar a un
principi d’acord sobre el Conveni de majoristes de fruites i verdures de la província de Barcelona. CCOO d’Indústria valorem positivament el preacord ja que estableix uns increments que garanteixen el
poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del sector i incorpora millores
importants en matèria de flexibilitat i permisos.
El conveni tindrà una vigència de dos
anys (2017-2018) i preveu un increment
salarial del 2% per a cada un dels anys.
També inclou una clàusula de revisió tècnica a la finalització del conveni. Quant a
flexibilitat, trimestralment es regularitzaran les hores treballades i, en cas de saldo favorable al treballador, aquest podrà
optar entre compensar-les econòmicament o amb temps lliure.
El dia 27 de novembre, hem convocat una assemblea d’afiliats i afiliades del
sector per explicar-los el detall del principi d’acord per a la seva ratificació.
Signat el Conveni estatal del sector
d’escorxadors d’aus i conills 2016-2018
El 21 de novembre CCOO, UGT i les
patronals del sector vam signar el
Conveni estatal d’escorxadors d’aus i
conills per al període 2016-2018.
Consulta les TEXT DEL CONVENI

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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Per garantir un millor funcionament del servei, cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 27 96
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VIDA SINDICAL A LES EMPRESES: SEAT I NISSAN

Rebutgem l’ERO presentat per Bros per tancar la fàbrica
CCOO d’Indústria rebutgem
l’ERO presentat per l’empresa Bros, de Sabadell, per tancar la fàbrica i acomiadar les
25 persones que hi treballen.
CCOO considerem que l’empresa té viabilitat i que les
causes econòmiques que addueix la direcció no justifiquen l’expedient.

Per aquesta raó, CCOO
exigim a Bros la retirada de
l’ERO i que s’assegui a negociar una sortida que garanteixi la continuïtat de l’activitat i
dels llocs de treball.
Bros és una empresa tèxtil històrica de la comarca del
Vallès Occidental, que es dedica a tints i filatures.

COMITÈ ESTATAL DE SECCIONS SINDICALS
Delegats i delegades de tot l’Estat debaten sobre la participació
de les seccions sindicals en les estructures federals

Els dies 14 i 15 de novembre es va celebrar a Madrid
una nova reunió del Comité
de Secciones Sindicales de
la federació estatal en el qual
van participar 130 delegats i
delegades d’empreses amb
més de 200 persones afiliades. Entre els assistents n’hi
havia al voltant de 15 de Catalunya.
En el marc de la trobada
van debatre sobre la seva
participació en les estructures federals i van compartir
experiències sobre l’organització del sindicat a l’empre-

sa. En els grups de treball es
van abordar el tema de les
eleccions sindicals, l’afiliació,
el dret d’informació, la formació, la salut laboral i la negociació col·lectiva, entre d’altres. Les conclusions del debat s’integraran en un text
que el Consejo federal aprovarà a finals d’any.
El Comité de Secciones
Sindicales es va constituir fa
dos anys com un espai de
participació i debat, amb la
idea que serveixi per construir i generar nous àmbits de
treball.
eleccions sindicals

Últims resultats destacats:
HUAYI COMPRESSOR (Sant
Quirze del Vallès). CCOO revalidem
la majoria i ens mantenim com a
primera força sindical. El comitè ha
quedat repartit així: 6 CCOO, 5
ASIH, 1 UGT i 1 USOC (abans era 6
CCOO, 3 ASIH, 2 UGT i 2 USOC).
LIMET (Barcelona). CCOO repetim resultats i ens consolidem com
a primera força sindical amb 7 de-

CCOO del Grup Seat renova els seus òrgans de direcció
i aprova el Pla de treball per als pròxims 4 anys

Rafa Guerrero ha sortit reelegit com a secretari general de
la Secció Sindical Intercentres de CCOO del Grup Seat
en la 8a Conferència, celebrada el passat 18 de novembre
amb el lema “De la consolidación a la ofensiva. El reto de
crecer”. A més de renovar els
òrgans de direcció de CCOO,
es van rendir comptes a l’afiliació de la feina feta per la
direcció sortint i es van aprovar els documents d’Acció
Sindical i Organització per als

pròxims quatre anys.
Amb aquesta conferència,
CCOO de Seat va tancar el
seu procés congressual, en el
marc del qual ha renovat els
seus òrgans de direcció als
diferents centres de treball de
l’empresa. Les executives de
cada centre estan encapçalades per Rafa Guerrero a Martorell, Ricard Juan a la Zona
Franca, Cristina Pérez a Recanvis, Carlos Montías a Seat
Componentes i Sergi Gomila
al Centre Tècnic.

Visita de CCOO a les instal·lacions de Seat a Martorell

Com a preàmbul de la conferència una àmplia delegació de
CCOO, encapçalada pels secretaris generals confederals i
d’Indústria estatals i de Catalunya, va visitar les instal·lacions
de Seat a Martorell i es va reu-

nir amb la Secció Sindical Intercentres per valorar la situació industrial del sector i de
l’empresa i posar en comú les
propostes de futur per afrontar
els reptes que es plantegen en
els propers anys.

CCOO renova les seccions sindicals de Nissan als centres
de Zona Franca, Montcada, Sant Andreu i Recanvis

legats, mentre que UGT n’obté 2.
SAL VESTA IBERIA (Súria). Gran
feina de CCOO en aquesta empresa
blanca, on hem aconseguit el delegat que s’escollia, amb un 100% de
participació i suport.

En els últims dies, CCOO de
Nissan ha celebrat les conferències per renovar els òrgans
de direcció de les seccions
sindicals dels centres de Zona
Franca, Montcada i Reixac,
Sant Andreu i Recanvis, rendir
comptes a l’afiliació de la feina
feta el darrer mandat i aprovar
els plans de treball per als
pròxims 4 anys.

En aquest procés han estat reescollits com a secretaris
generals Miguel Ángel Boiza a
la Zona Franca, Juan Carlos
de la Torre a Recanvis i Fernando Jiménez a Sant Andreu, i s’ha elegit el company
Pompeyo Cruz com a portaveu a Montcada. El 25 de
novembre es farà la Conferència de la SS Intercentres.
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