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CCOO SEGUIM A L’OFENSIVA EN DEFENSA DELS DRETS SOCIALS I LABORALS
Gran mostra de força de CCOO

CAMPANYA SINDICAL PER ERRADICAR LA PRECARIETAT AL SECTOR CARNI

CCOO d’Indústria exigim al Ministeri d’Ocupació que retiri la llicència a
Servicarne, ja que es tracta d’una falsa cooperativa de treball associat

Més de 2.500 delegats i delegades de
CCOO de tot Catalunya han participat en
l’assemblea convocada el 7 de febrer
amb el lema “A l’ofensiva!”, en una gran
mostra de força de la nostra organització.
Entre el públic assistent hi ha hagut una
important presència de delegades i delegats dels sectors d’Indústria.
Totes les intervencions han destacat
que cal posar el sindicat a l’ofensiva i seguir treballant per aconseguir uns salaris
dignes, una ocupació de qualitat, lluitar
per la igualtat i per posar fi a la bretxa salarial, erradicar la violència masclista i seguir creixent com a sindicat per tenir més
força per afrontar aquests reptes.
També s’ha fet una crida a la vaga laboral del proper 8 de Març, convocada
amb el lema “Ens plantem contra la bretxa salarial, contra els salaris de misèria i
contra les violències masclistes a la feina”. Serà una vaga de 2 hores, 1 minut i
36 segons (el temps que una dona ha de
treballar més que un home en una jornada laboral per cobrar igual que ell).
En el decurs de l’assemblea, també
s’ha donat testimoni a les reivindicacions
i els conflictes que s’estan donant en diferents sectors i àmbits d’activitat, com a
exemples de lluita. Un d’aquests ha estat
el conflicte obert a Alliance Healthcare
per dignificar les condicions de la plantilla
del departament de Contacte Center.
GALERIA D’IMATGES DE L’ASSEMBLEA

CCOO seguim a l’ofensiva al sector de
les indústries càrnies per erradicar la
precarietat laboral existent i les males
praxis de les empreses del sector.
En aquest sentit, la federació estatal
d’Indústria s’ha reunit amb la directora
general de Treball Autònom, Economia
Social i Responsabilitat Social de les
Empreses per exigir al Ministeri d’Ocupació que retiri la llicència administrativa
a Servicarne, una falsa cooperativa de
treball associat en la qual operen més
de 5.000 falsos autònoms a tot l’Estat. A
Catalunya, Servicarne té 130 falsos autònoms contractats a l’escorxador Milsa,
de Lleida.
CCOO exigim que a aquests falsos
cooperativistes se’ls doni d’alta com a

personal assalariat en el règim general
de la Seguretat Social i passin a formar
part de les plantilles de les empreses
càrnies on presten els seus serveis. Per
això, CCOO d’Indústria seguim endavant amb la campanya sindical al sector
i impulsant accions per erradicar aquestes males pràctiques laborals per part
d’algunes de les principals empreses
càrnies.

La manca de voluntat de Movistar i les seves contractes per desenvolupar els
acords aboca el sector de muntatge i manteniment de telefonia al conflicte
CCOO d’Indústria comencem a concretar accions al subsector de muntatge i
manteniment de telefonia per als propers mesos per forçar Movistar i les
seves contractes a complir els acords
de la mesa paritària estatal del sector i
desenvolupar les meses específiques
de productivitat i de prevenció de riscos
laborals. CCOO denunciem que la manca de voluntat patronal està abocant el
sector al conflicte.
Un dels principals focus de discussió
és el reiterat incompliment dels percentatges de plantilla pròpia i plantilla subcontractada per gran part de les empreses contractistes. Sabem que Movistar
és coneixedora d’aquests incompliments, però fa cas omís a les reivindicacions plantejades pel sindicat en aquest

sentit a la mesa paritària estatal perquè
aquesta situació es resolgui.
En les pròximes setmanes s’ha de
fer efectiu el nou contracte entre empreses, que inclou mesures relacionades
amb la prevenció, com el reconeixement de la figura del recurs preventiu,
però CCOO considerem que encara està molt lluny del que creiem que hauria
de ser per garantir la seguretat dels treballadors i treballadores.

CCOO DE CATALUNYA POSA EN MARXA UN NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL MANCOMUNAT
A partir del dia 12 de febrer, CCOO de Catalunya posa en funcionament un nou servei d’assessorament laboral individual mancomunat per atendre les consultes i qüestions personals que tinguin a veure amb la feina. Aquest assessorament s’ha de fer de manera presencial i és gratuït per a les persones afiliades al sindicat. L’horari d’atenció al
públic és de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 28 48.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2018

S’obre un període de negociació a Alliance Healthcare
per donar resposta a la plantilla del Contact Center

Signades les taules salarials de diversos sectors industrials

Gràcies a la vaga convocada,
la direcció d’Alliance Healthcare ha arribat a un acord amb el
comitè d’empresa per obrir un
període de negociació aquest
febrer que permeti donar resposta a les reivindicacions de
la plantilla del Departament de
Contact Center i resoldre, així,
la problemàtica existent.
L’empresa accepta posar
sobre la taula algunes qüestions que fins ara no estaven
en la mesa de negociació,
com la possibilitat de noves
contractacions o l’aplicació de
mesures per condensar més
la jornada i facilitar la conciliació, entre altres temes. Per ai-

xò, el comitè d’empresa ha decidit desconvocar la vaga per
afavorir la negociació.
CCOO fem una valoració
positiva de l’obertura d’aquest
procés negociador i exigim a
l’empresa les mesures necessàries per garantir unes condicions laborals dignes per a les
treballadores i els treballadors
d’aquest departament.

CCOO demanem a Prysmian i General Cable que obrin un procés
de consulta europeu davant l’operació de compra anunciada

El 26 de gener es va constituir a Barcelona la coordinadora de delegades i delegats
de CCOO d’Indústria de les
empreses Prysmian i General
Cable, a la qual van assistir
representants de totes les
plantes productives de l’Estat
espanyol.
L’objectiu de la trobada va
ser coordinar l’acció sindical
en relació amb l’operació de
compra de General Cable per
part de Prysmian, anunciat

per les empreses al desembre. Per fer efectiva la transacció es requereixen encara
diversos tràmits, com l’informe
de la Comissió de la Competència Europea, l’aprovació
definitiva pels accionistes i els
processos d’informació i consulta als comitès d’empresa
europeus de les dues companyies.
CCOO hem instat les dues
empreses a obrir aquests processos d’informació i consulta
i hem creat un grup de treball
amb representació de cada
planta per analitzar la documentació tècnica del procés i
articular la defensa del model
industrial i l’ocupació.

Visita a les instal·lacions del simulador de TECNACOM
Una delegació de CCOO va
visitar el passat 29 de gener el
simulador de factors humans
de TECNACOM (Hospitalet de
l’Infant), que es fa servir per
millorar els processos de formació i qualificació del personal que presta els seus serveis

a les centrals nuclears d’Ascó
i Vandellòs. +

En els darrers dies, s’ha signat la revisió de les taules i
annexos salarials per a 2018
de diferents convenis sectorials d’Indústria, d’acord amb
els increments pactats en els
convenis corresponents. Amb
aquesta revisió, es garanteix
el poder adquisitiu del conjunt
dels treballadors i treballadores d’aquests sectors.

A continuació, us deixem
la relació de taules actualitzades i l’enllaç per accedir-hi:

- Taules 2018 del Conveni estatal
de la indústria adobera: 1,3%
d’increment (signades 01.02.18)
- Taules 2018 del Conveni de
metal·logràfiques de Catalunya:
1,8% d’increment (signades
30.01.18)
- Taules 2018 del Conveni estatal
de farines panificables i sèmoles: 2% d’increment, prèvia revi-

sió salarial (signades 22.01.18)
- Taules 2018 del Conveni estatal
de perfumeria: 1,3% d’increment (signades 18.01.18)
- Taules 2018 del Conveni estatal
de la indústria del calçat: 1,3%
d’increment (signades 17.01.18)
- Taules 2018 del Conveni estatal
d’estacions de servei: 1% d’increment (signades 10.01.18)

Signat el Conveni estatal de les indústries làcties i derivats
El 5 de febrer, CCOO, UGT i
la patronal hem signat el
Conveni estatal de les indústries làcties i els seus derivats
per al període 2017-2020, que
a Catalunya afecta al voltant
de 1.550 treballadores i treballadors i 92 empreses.
CCOO fem una valoració
positiva de l’acord, ja que reforça l’estabilitat laboral al
sector, incrementa els drets i
estableix mesures per lluitar
contra el masclisme als centres de treball. El conveni pre-

veu un increment salarial provisional de l’1% per als anys
2018, 2019 i 2020, i recupera
la clàusula de garantia salarial per assegurar el poder adquisitiu de les treballadores i
treballadors del sector. També
s’han augmentat les vacances en un dia.
El nou conveni també incorpora un protocol per a la
prevenció i actuació en casos
d’assetjament laboral, sexual
o per raó de sexe, que s’aplicarà a tot el sector.

Descarrega’t en aquest enllaç el TEXT DEL CONVENI

eleccions sindicals

ENGINYERIA TEKNICS SABADELL (Barberà del Vallès). CCOO
entrem amb força i ens situem
com a primera força sindical amb 3
dels 5 membres del comitè, mentre que UGT només n’obté 2 (abans
hi havia 3 delegats d’UGT).
L’ORÉAL (Barcelona). CCOO hem
aconseguit el delegat que s’escollia
i hem deixat UGT sense representació (abans hi havia 3 delegats,
tots d’UGT).

IGNASI CASTELLÓ (Tàrrega).
CCOO tornem a aconseguir la delegada que s’escollia i ens mantenim
com a única força sindical amb representació en aquesta pastisseria.

Consulta l’actualitat dels nostres sectors a www.industria.ccoo.cat
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