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EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ I DE LES CONDICIONS LABORALS
La plantilla de Contact Center d’Alliance Healthcare exigeix uns horaris dignes

T’esperem a l’assemblea de
delegats i delegades de CCOO
de Catalunya: “A l’ofensiva!”
El proper 7 de febrer de 2018, CCOO
de Catalunya convoca el conjunt dels
seus delegats i delegades a una assemblea reivindicativa, amb el lema “A
l’ofensiva!”, que tindrà lloc al pavelló poliesportiu Marina Besòs, de Sant Adrià
de Besòs. A l’assemblea intervindran
els secretaris generals de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco, i d’Espanya, Unai Sordo.
L’assemblea pretén ser una mostra
de força de la nostra organització, que
ens posi a l’ofensiva, que entomi els
reptes de la negociació col·lectiva, la
concertació, la creació d’ocupació de
qualitat, la millora de la nostra organització i potenciï l’afiliació i la nostra força
per guanyar les eleccions sindicals.
CCOO d’Indústria de Catalunya fem
una crida als nostres delegats i delegades de totes les comarques a participar
en aquesta assemblea per poder traslladar, posteriorment, totes les qüestions que es plantegin tant a l’afiliació
com als centres de treball. Des dels territoris es posarà transport col·lectiu per
facilitar l’assistència a l’assemblea. Per
a més informació contacteu amb el vostre sindicat intercomarcal.

Les treballadores i treballadors del Departament de Contact Center d’Alliance
Healthcare España faran dues hores diàries de vaga durant dues setmanes, a
partir del proper dia 29 de gener, per
reclamar a l’empresa uns horaris dignes
i compatibles amb la protecció de la salut en el treball i amb la conciliació de la
vida laboral i la personal. CCOO d’Indústria donem suport a les aturades i
exigim a la direcció que posi mesures
per resoldre aquesta situació.
CCOO denunciem que el personal
d’aquest departament, majoritàriament
dones, que atén les consultes de les
farmàcies, realitza unes jornades que

exigeixen una presència de fins a onze
hores diàries per suplir la manca de personal necessari per donar cobertura a
aquest servei.
Es tracta d’una problemàtica que
s’arrossega des de fa anys i a la qual
l’empresa no dona solució, la qual cosa
comporta un greu risc per a la salut de
les persones que treballen en aquest
departament, ja que estan sotmeses a
una situació psicosocial reconeguda
com a molt negativa. Aquestes jornades
extremament llargues també dificulten
la conciliació de la vida laboral amb la
vida personal de les treballadores i treballadors.

Exigim a Nissan noves produccions que permetin garantir l’ocupació a Catalunya
Davant el recent anunci de Nissan sobre
la finalització de la producció dels models
Pulsar i NV200 Evalia a les plantes catalanes, CCOO exigim a la direcció europea
de Nissan que adjudiqui nous productes a
aquestes plantes per garantir l’ocupació
tant a l’empresa principal com a les seves
proveïdores i subcontractes. CCOO recorda que els treballadors i treballadores han
demostrat sobradament la seva competitivitat i l’alta qualitat dels vehicles.
La multinacional automobilística confia
que la nova e-NV200 i el Navara compensin la recent pèrdua dels dos models.
CCOO de Nissan ja ha advertit que el sindicat no s’asseurà a esperar que les pre-
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visions es compleixin. Exigeix a la direcció
el seu màxim compromís i dedicació per
assegurar l’arribada de nous productes a
les plantes catalanes, que permetin garantir l’ocupació actual i generar nous llocs
de treball, tal com es van comprometre en
l’acord signat l’any 2013.

CCOO d’Indústria en defensa de la mobilitat
sostenible i la indústria ferroviària
CCOO d’Indústria ens hem sumat a la manifestació celebrada el dia 20 de gener per reivindicar la
unió de les línies de tramvies Trambaix i Trambesòs en el tram de l’avinguda Diagonal, ja que això
permetria millorar la xarxa de transport públic i
afavorir una mobilitat més sostenible.
+

HORARIS D’ASSESSORAMENT SINDICAL DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
- ASSESSORAMENT PRIMARI: dimecres, de 16 a 19 h, i dijous, de 9 a 14 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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Les principals seccions sindicals d’Indústria debaten i
fan aportacions al Pla de treball de CCOO d’Indústria

CCOO d’Indústria valorem positivament el debat que es va
generar al voltant dels objectius i les accions previstes en
el Pla de treball de la federació, en el marc de la reunió
conjunta del nostre Consell i el
Consell de Seccions Sindicals
celebrada el 17 de gener. Hi
van participar unes 150 persones entre representants de les
seccions sindicals i membres
de l’estructura.
Després de presentar els
eixos del Pla de treball, el ple
es va dividir en cinc grups de
treball que van debatre més a
fons els objectius i accions per

blocs de matèries: organització
i representació; recursos i
comunicació; política sectorial i
comitès europeus; negociació
col·lectiva, assessorament i joves, i igualtat, salut laboral i organització del treball. Les conclusions i aportacions de cada
grup es van presentar després
al conjunt del ple.
Durant la sessió també es
van presentar les conclusions
de l’enquesta a l’afiliació que
ha realitzat la federació estatal, unes conclusions que ens
han de servir per desenvolupar també el nostre Pla de treball.

Les jornades sobre mútues desperten un gran interès
entre les delegades i delegats de CCOO d’Indústria

Al voltant de 220 delegats i delegades han participat en les
jornades sobre mútues realitzades aquest mes a Sabadell,
Manresa i Barcelona.
CCOO d’Indústria valorem
positivament l’interès que han
despertat entre els assistents,
ja que se’ls han donat eines
per actuar sindicalment davant

les mútues i l’SGAM en la gestió de les baixes. A més d’explicar els canvis recents en la
legislació, també es van donar
pautes sobre com actuar en
cas d’accident laboral o malaltia professional.
Al mes de febrer hi ha programades noves jornades en
altres comarques.

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem profundament
la pèrdua del nostre company Raimundo Rodríguez Vigil,
que ens va deixar el dia 12 de gener. Més conegut a la
fàbrica com a Pola, va ser delegat de CCOO des del 1982
fins a l’any 2012, primer a l’antiga Maquinista Terrestre i
Marítima i, posteriorment, a Alstom Transporte. CCOO
d’Indústria volem expressar el nostre condol i suport als
seus familiars, amistats, companyes i companys.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL
Preparem la plataforma dels convenis del vidre i la ceràmica
i el de masses congelades amb els delegats i delegades
El dia 24 de gener vam convocar els delegats i delegades
del sector del vidre i la ceràmica a una assemblea per preparar la plataforma reivindicativa del conveni estatal, que es
negocia aquest any.
El responsable estatal del
sector va explicar els objectius
que es volen assolir en aquesta negociació per millorar les
condicions laborals de les treballadores i treballadors de les
empreses del sector i garantir
el seu poder adquisitiu.
En la mateixa línia es va
fer amb els delegats i delegades del sector de masses congelades de Catalunya, en l’as-

semblea realitzada el passat
19 de gener, on també es van
debatre les propostes per a la
plataforma reivindicativa del
conveni.
L’objectiu és que les plataformes recullin les aportacions
de la representació del sector i
que aquesta se senti implicada en tot el procés de negociació, ja des de la construcció de
la proposta fins a la signatura
de l’acord.

Arrenca la negociació dels convenis estatals de la indústria
química i de majoristes de productes químics
Aquesta setmana ha arrencat
la negociació del Conveni general de la indústria química i
la del Conveni de majoristes
de productes químics, tots dos
d’àmbit estatal. En les respectives reunions, la representació sindical hem presentat les
nostres plataformes reivindicatives conjuntes.
La millora del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores, la reducció de la jornada laboral anual, la implementació de les polítiques d’igualtat i l’ampliació dels permi-

sos per afavorir la conciliació
són alguns dels aspectes destacats que marcaran la negociació dels dos convenis.
En el cas del Conveni general de la indústria química,
la patronal també ens va presentar la seva proposta i, després de debatre alguns dels
temes plantejats, vam acordar
dividir la negociació en blocs
de matèries. Quant al Conveni
de majoristes de productes
farmacèutics, la patronal ens
presentarà la seva proposta
en la pròxima reunió.

Pots consultar tota la informació relativa a la negociació
dels dos convenis a www.industria.ccoo.es

eleccions sindicals

CEDIPSA (Catalunya). CCOO creixem en representació i ens consolidem com a primera força sindical
amb 9 dels 13 membres del comitè, mentre que UGT es queda amb
4 delegats (abans 7 CCOO i 6 UGT).
HOUGHTON IBÉRICA (Barberà
del Vallès). CCOO ens situem com a
primera força sindical amb 3 dels 5
membres del comitè, i UGT només
només n’obté 2 (abans hi havia 4

d’independents i 1 d’UGT).
UTE PARERA-SISTEM (Molins de
Rei). CCOO guanyem les eleccions i
aconseguim 4 dels 5 delegats del
comitè, i USOC n’obté 1.

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