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EN DEFENSA DELS DRETS I LES CONDICIONS LABORALS A LA INDÚSTRIA
L’acord del conveni d’Alstom Manteniment millora els salaris i manté els drets

CCOO valorem positivament el
projecte de reindustrialització de
la planta de Valeo de Martorelles
Finalment, dos anys després que es
tanqués l’acord, la reindustrialització de
la planta de Valeo de Martorelles ja és
una realitat. L’empresa Class Plastics,
de Rubí, que es dedica a la injecció de
plàstics, es traslladarà a les instal·lacions de l’antiga Valeo, on començarà a
operar a partir de gener. Aquesta proposta industrial ha estat consensuada
per la direcció i pels treballadors i treballadores de Valeo.
El projecte industrial de Class Plastics preveu la incorporació inicial de fins
a 80 treballadors i treballadores de l’antiga Valeo i la creació d’una borsa de
treball.
A més d’aquesta mesura, l’acord incorporava la posada en marxa de processos de recol·locació i trasllat voluntari a la planta de Valeo de Saragossa i
baixes incentivades. D’aquesta manera, el pla social i el pla industrial han donat una solució a tota la plantilla i han
permès mantenir l’activitat industrial al
territori, amb l’objectiu que tots els treballadors i treballadores poguessin decidir el seu futur i que no fos l’empresa
qui el marqués amb la seva decisió.
CCOO d’Indústria i CCOO de Valeo
valorem positivament aquesta notícia,
ja que garanteix una solució a l’ocupació i a la continuïtat de l’activitat industrial a Martorelles, complint amb l’estratègia sindical que ens havíem marcat.
Aquest recorregut no hauria estat possible sense la lluita i tenacitat de tota la
plantilla, que han superat les inclemències d’un conflicte totalment injust i irresponsable per part de l’empresa.

El binomi negociació-mobilització ha
donat un cop més els seus fruits. En
aquesta ocasió, a Alstom Manteniment,
on, després de tres mesos de negociacions i vuit jornades de vaga, el passat
23 de novembre es va assolir un acord
sobre el conveni col·lectiu, amb la mediació de l’Administració.
CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord assolit, ja que es millora el
poder adquisitiu de la plantilla i es mantenen les condicions laborals que l’empresa pretenia retallar. El conveni preveu un increment salarial d’un 1% per a
cada un dels anys de vigència (20172020) i recupera la clàusula de revisió
salarial lligada a l’IPC, que van perdre
fa uns anys.
Segons es desprèn de l’acord assolit, el conveni passarà a ser estatutari i
aplicable a tota la plantilla d’Alstom Man-

teniment al conjunt de l’Estat. Les parts
també han acordat la creació d’una comissió de caràcter estatal per mirar de
trobar una solució, durant la vigència del
conveni, als diversos temes que no s’han
pogut resoldre en aquesta negociació,
com són les promocions i la prima de
produtivitat.
L’acord ha estat ratificat per una amplíssima majoria a tots els centres de
treball d’Alstom Manteniment.

S’inicia la 2a fase del pla de qualificació de joves sindicalistes de CCOO d’Indústria

A finals de novembre s’ha iniciat una nova
fase del pla de qualificació de joves sindicalistes, que organitza la federació estatal
de CCOO d’Indústria amb l’objectiu de formar els nous quadres sindicals per al futur.
En aquesta segona fase hi participen una
vintena de joves delegats i delegades dels
sectors d’indústria de Catalunya.

En les dues primeres sessions, realitzades els dies 27 i 28 de novembre, s’ha
aprofundit en el coneixement de la nostra
organització sindical, la seva configuració i
funcionament, a càrrec de diferents persones de l’Executiva de la federació estatal.
La pròxima sessió està prevista per al
febrer i se centrarà en l’acció sindical.

HORARIS D’ASSESSORAMENT SINDICAL DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
- ASSESSORAMENT PRIMARI: dimarts, de 9 a 14 h, i dimecres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
- ASSESSORAMENT DE SALUT LABORAL: dimarts i dijous, de 9 a 14 h
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AFRONTEM ELS REPTES DE FUTUR DE LA INDÚSTRIA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL

Gran èxit de la jornada sobre indústria i sindicalisme europeu

Comencem a preparar la plataforma reivindicativa del
Conveni estatal de la indústria tèxtil i de la confecció

Més de 200 delegats i delegades de 99 empreses multinacionals dels nostres sectors
van participar en la jornada
“Més Europa, més indústria:
sindicalisme europeu i acció
sindical”, celebrada el dia 24
de novembre, que va comptar amb dos ponents destacats: Luc Triangle, secretari
general d’IndustriAll Europe, i
Angélica Jiménez-Romo, responsable del Departament
d’Internacional d’IG Metall.
En el marc de la jornada
es va analitzar la importància
de reforçar el paper del sindicalisme europeu i fomentar
una acció sindical coordinada

a Europa per afrontar els reptes de futur de la indústria en
termes laborals, aprofitant la
figura dels comitès d’empresa
europeus. També es va plantejar la necessitat de buscar
fórmules per connectar el collectiu de joves amb els sindicats i de contribuir des del moviment obrer a construir una
Europa social i solidària.
La bona acollida de la jornada va quedar palesa en un
ampli torn de preguntes, majoritàriament centrades en les
competències dels comitès
europeus, els reptes de la digitalització i les claus per involucrar les persones joves.

Bona acollida de la jornada sobre la indústria 4.0 i el
Pacte nacional per a la indústria (PNI), al Baix Llobregat

Una important representació
de delegats i delegades dels
nostres sectors van participar
en la jornada “La indústria 4.0
i el Pacte nacional per a la

indústria al Baix Llobregat”, el
passat 23 de novembre.
En la primera part de la
jornada es va explicar el contingut del PNI i, després, les
persones assistents es van
dividir en diferents grups de
treball, en els quals es van debatre i plantejar propostes en
diferents àmbits relacionats
amb els reptes de futur de la
indústria.

CCOO d’Indústria ja hem començat a preparar la negociació col·lectiva del Conveni estatal de la indústria tèxtil i de la
confecció, que es renova l’any
que ve.
Per tal de debatre i definir
les propostes de la plataforma
reivindicativa del conveni més
participativament, el dia 14 de
desembre vam celebrar una
assemblea amb les delegades
i delegats de les empreses catalanes del sector. En aquesta
trobada es van plantejar els
reptes claus d’aquesta negociació, que consistiran a asso-

lir millores en matèria salarial,
de jornada i polítiques d’igualtat, entre altres qüestions.
Prèviament, el 29 de novembre, es va fer una jornada
a Barcelona sobre la negociació col·lectiva d’aquest conveni, amb la participació com a
ponents de representants de
la patronal, de CCOO d’Indústria i de FICA-UGT. Per part de
CCOO hi van assistir uns 60
delegats i delegades del sector del conjunt de l’Estat, entre
els quals hi havia els de les
principals empreses tèxtils catalanes.

Un final d’any intens per a la negociació col·lectiva sectorial
Arribem a finals d’any intensificant la negociació col·lectiva sectorial per acabar de
tancar els diferents convenis
que es renoven aquest any i
començar a preparar la negociació de 2018.
En els darrers dies hem
signat els convenis sectorials
següents:
4Conveni de preparats alimentaris i productes dietètics
de Catalunya 2017-2018 (14
desembre)

4Conveni del metall de Lleida 2017-2018 (4 desembre)
4Conveni de majoristes de
fruites i verdures de Barcelona 2017-2018 (30 novembre)
4Conveni de pastisseria de
Girona (28 novembre)
4Conveni de selecció de
fruites i verdures de Girona
2017-2019 (27 novembre)
Al tancament de l’edició,
estava pendent la signatura
del Conveni de la indústria de
l’oli de Barcelona 2017-2019.

Consulta en aquest enllaç les PROPOSTES DE CCOO

VIDA SINDICAL A LES EMPRESES: CONFERÈNCIA NISSAN
CCOO renova la Secció Sindical Intercentres de Nissan
Miguel Ángel Boiza ha estat reescollit secretari general i encapçala la nova executiva de la
Secció Sindical Intercentres de
CCOO de Nissan, sorgida de la
IV Conferència, celebrada el dia
25 de novembre, en la qual
també es va aprovar el Pla de

treball per als pròxims 4 anys.

eleccions sindicals

GRIFOLS (Parets del Vallès).
CCOO ens consolidem com a única
força sindical i ampliem la nostra
representació als 13 delegats del
comitè (abans era un comitè de 9,
tot de CCOO).
KAO CHEMIGRAF (Rubí). Gran
resultat de CCOO, que aconseguim
tot el comitè, format per 9 delegats
(abans 7 CCOO i 2 UGT).

ENTCO SOFTWARE (Barcelona).
CCOO entrem amb força en aquesta empresa i aconseguim tot el comitè, format per 5 delegats.

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

MÉS RESULTATS

