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#OFENSIVACCOO PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE
Instem els grups municipals de Barcelona a aprovar la unió dels tramvies
CCOO d’Indústria considerem que cal finalitzar els 3,8 quilòmetres de xarxa de
tramvia que manquen al tram central de
l’avinguda Diagonal de Barcelona, i que
permetrien connectar les dues línies de
tramvia de la ciutat.
Arreu del món, les ciutats adopten
mesures per millorar la qualitat de l’aire,
i creiem que Barcelona no pot ser-ne
una excepció. Per CCOO no hi ha excuses per no completar l’eix ferroviari més
important de la regió metropolitana i facilitar la mobilitat d’estudiants, persones
treballadores i ciutadania en general.
Cal tenir en compte els estudis sanitaris, que demostren l’afectació que la
contaminació de l’aire té sobre la salut. A
més, els estudis de mobilitat maximitzen
la importància d’aquest eix per l’accés a
un nucli de serveis com és el centre de la
ciutat.
També és del tot necessari connectar
mitjançant un transport públic d’alta ca-

pacitat no només Barcelona, sinó tota l’àrea metropolitana, amb espais de forta
projecció, com el polígon 22@ o els
campus universitaris, així com donar servei a més del 50% de la ciutadania, que
no té carnet de conduir.
Alhora, també hem de tenir present
que la indústria ferroviària és un sector
industrial mediambientalment sostenible,
clar exemple de la indústria amb projecció de futur que volem potenciar al nostre país. A Catalunya el componen, entre
d’altres, empreses com Alstom Transporte, Siemens, Fainsa, Faiveley-Wabtec,
Nertus i Irvia, amb 2.850 llocs de treball
directes, als quals cal afegir els llocs de
treball no industrials, vinculats a la prestació del servei públic.
CCOO convidem tots els grups municipals que s’oposen al projecte a abandonar el tacticisme polític i a prendre en
consideració aquests elements a l’hora
d’emetre el seu vot.

Al tancament d’aquesta edició, s’havia de debatre aquest tema al Ple de l’Ajuntament

+ EN POSITIU...
El TSJC considera discriminatòria la denegació del permís d’acumulació de
lactància a un treballador d’Acciona, la dona del qual estava aturada
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs presentat
per l’empresa Acciona Facility Services,
ja que considera discriminatòria la denegació del permís d’acumulació de les hores de lactància a un treballador, la parella del qual estava en situació d’atur en el
moment de sol·licitar aquest permís, i reconeix el dret del treballador a gaudir del
permís.
CCOO d’Indústria valorem molt positivament aquesta sentència, ja que no només dona la raó als arguments defensats
pel Gabinet Tècnic i Jurídic del sindicat,
que ha portat el cas, sinó que obre el

camí i assenta un precedent per a futures
causes similars. La sentència dictamina
que no és necessari que els dos progenitors treballin per poder accedir al permís,
tal com defensava l’empresa.
El treballador afectat, afiliat a CCOO,
havia sol·licitat el permís d’acumulació de
lactància, que Acciona li havia concedit, i
mentre l’estava gaudint l’empresa va contactar amb ell per dir-li que ho havia consultat i que no tenia dret a gaudir del permís perquè la seva parella no estava treballant, que s’havia de reincorporar i li va
descomptar de la nòmina l’import corresponent als dies de permís gaudits.

Familiars i extreballadors de
l’antiga AGMA sol·liciten a
l’INSS el reconeixement de
malaltia professional, amb el
suport de CCOO i la PCSMA

Un grup de familiars i extreballadors de
l’antiga fàbrica AGMA han presentat a
l’INSS, aquest 20 de març, una sol·licitud de revisió dels expedients de jubilació, pensions d’incapacitat permanent
per contingència comuna i pensions de
viduïtat, i que passin a ser reconegudes
com a contingències professionals. Ho
han fet acompanyats per CCOO d’Indústria i la Plataforma Cívica per la Salut i el
Medi Ambient (PCSMA).
La lluita d’aquests extreballadors,
afectats per càncer de bufeta, i dels seus
familiars es va iniciar fa prop de 20 anys,
després que l’empresa AGMA tanqués
les seves instal·lacions a Santa Margarita i els Monjos (setembre de 1992). La
PCSMA es va implicar des de l’inici en la
reparació dels danys a la salut i al medi
ambient causats pels residus d’AGMA i
va contactar amb CCOO per iniciar el
procés per determinar l’origen de la malaltia d’aquests treballadors.
La Universitat Pompeu Fabra va dur
a terme un estudi que relaciona el càncer de bufeta amb l’exposició a la fosa
secundària d’alumini, l’activitat de l’antiga AGMA, per això s’ha iniciat el procediment per sol·licitar a l’INSS el canvi de
contingències, el reconeixement com a
malaltia professional i, en conseqüència,
la revisió dels expedients.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA PER A SETMANA SANTA
CCOO d’Indústria de Catalunya us informem que hem ajustat el nostre horari d’atenció al públic, coincidint amb la
Setmana Santa, i que serà el següent: del dilluns 26 al dimecres 28 de març, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, i el dijous
29 de març, de 9 a 14 h. Per a qualsevol qüestió, podeu contactar amb nosaltres trucant al 93 481 27 96.
Podeu consultar els horaris dels nostres locals comarcals a la pàgina web: www.industria.ccoo.cat
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EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2018

CCOO exigim al grup Henkell garanties per a l’ocupació i
la consolidació del projecte industrial de futur de Freixenet

Analitzem la situació de la negociació del Conveni general de
la indústria química amb les delegades i delegats de Catalunya

Davant la compra de la majoria de capital del Grup Freixenet per part del grup alemany
Henkell, CCOO defensem que
aquesta operació ha de garantir l’ocupació del grup, així com
la consolidació d’un projecte
industrial de futur.
CCOO d’Indústria durem a
terme les accions oportunes
davant de l’Administració i en
el marc de coordinació sindical
europeu per garantir aquests
objectius. Després de renovar
tot el comitè de Freixenet, el
passat 21 de març, CCOO sumem 34 delegats i delegades

al conjunt del grup, que suposen el 92% de la representació
sindical. Aquesta majoria ens
avala per treballar en aquesta
línia en defensa dels interessos de tota la plantilla de les
diferents empreses del grup.
La nova situació de Freixenet, empresa líder del sector del cava hauria de situar la
DO en primera línia del mercat
de vins espumosos a escala
mundial, revitalitzar el sector i
generar oportunitats d’expansió i creixement de l’ocupació
a la resta d’empreses del sector del cava.

Més de 200 delegades i delegats del sector de la química
han participat en les diferents
assemblees que hem convocat les dues últimes setmanes a Catalunya per informarlos sobre la situació de la negociació del Conveni general
de la indústria química i analitzar l’estratègia a seguir en
aquest escenari.
Després de sis reunions,
les negociacions estan encallades. Els principals punts de
desacord es donen en matèria salarial, de jornada i flexibilitat, entre altres qüestions.

La resposta de la patronal a
les propostes de la nostra plataforma en aquests temes ha
estat negativa, i fa uns plantejaments que per a nosaltres
són del tot inacceptables.
Per fer un seguiment més
exhaustiu de totes aquestes
qüestions i entrar en el detall
de les propostes, hem creat
un grup de treball més reduït,
on estan representades les
principals empreses del sector a Catalunya.
La comissió negociadora
del conveni es tornarà reunir
el proper 19 d’abril.

Pots seguir l’avenç de les negociacions a www.industria.ccoo.es

Treballadors i treballadores d’Endesa de tot l’Estat es
mobilitzen a Madrid per exigir un conveni laboral digne

Consulta els resultats de les eleccions a www.industria.ccoo.cat

CCOO reclamem al fons Apax Partners que garanteixi la
viabilitat i l’estabilitat de l’ocupació al grup NuPharm
CCOO d’Indústria denunciem
que la nova direcció del grup
NuPharm, nomenada pel Consell d’Administració del fons inversor Apax Partners, està incomplint els compromisos assumits amb la representació
legal de la plantilla del grup. La
nova direcció ha iniciat un procés de reestructuració que està comportant la pèrdua de
llocs de treball.
Davant d’aquest escenari,
CCOO exigim a Apax Partners
que aturi el degoteig d’acomiadaments i que es tanqui un
acord que garanteixi la viabilitat futura del grup i l’estabilitat
de l’ocupació, ja que es tracta

d’un grup de prestigi en el sector de la indústria farmacèutica a Catalunya. Aquest fons
va adquirir l’antic grup Invent
Farma (ara NuPharm), format
per les empreses Invent Farma, Laboratorios Lesvi, Inke i
Qualigen.
CCOO manifestem el nostre suport a les treballadores i
treballadors del grup NuPharm
i rebutgem l’estratègia que està duent a terme Apax Partners, que només busca rendibilitzar a curt termini la inversió
realitzada, com ja ha succeït
amb altres adquisicions del
fons, com és el cas de Panrico
o Electro Stocks.

En plena negociació del conveni marc d’Endesa, una nombrosa representació de treballadors i treballadores del conjunt de l’Estat s’han concentrat
el 21 de març a Madrid, davant l’ambaixada italiana.
Si la situació no canvia, el
proper 23 d’abril tornaran a
mobilitzar-se contra les intencions d’Enel de posar fi als beneficis socials de la plantilla,
retallar salaris i precaritzar la
feina diària a la companyia; tot

això en un marc de beneficis
econòmics i augment de les
retribucions als directius.
Els treballadors denuncien
l’espoli d’Enel, que s’està emportant tots els beneficis de la
companyia elèctrica a Itàlia.

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem la pèrdua del
nostre company Josep M. Climent, que ens va deixar el
19 de març. Va ser secretari general de la Secció Sindical de CCOO de Lear a Valls i membre del Comitè
Europeu del Grup Lear en representació de CCOO. Va
ocupar diferents responsabilitats al Sindicat Minerometal·lúrgic de CCOO de Tarragona i va ser membre de
la Comissió Executiva. Volem expressar el nostre condol
i suport als seus familiars, companyes i companys.

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

