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#OFENSIVACCOO ALS SECTORS DEL METALL I LES CÀRNIES
Comencem a tensar els sectors metal·lúrgics, davant l’immobilisme patronal

L’1 de Maig sortim al carrer per
exigir més igualtat, més ocupació,
més salaris i més pensions!
CCOO d’Indústria fem una crida al conjunt de treballadors i treballadores dels
sectors industrials i del camp a participar
en les manifestacions convocades a Catalunya amb motiu de l’1 de Maig, amb el
lema “Ara ens toca a nosaltres!, + igualtat, + ocupació, + salaris, + pensions”.
CCOO d’Indústria participarem en les
manifestacions de les quatre capitals de
província amb pancarta pròpia, per reivindicar la negociació col·lectiva com a eina
per defensar els nostres drets i erradicar
la precarietat laboral instal·lada als nostres sectors. Enguany tenim oberta la negociació dels principals convenis d’empresa i dels nostres sectors (metall, química, tèxtil, càrnies, agropecuari...) i seguim a l’ofensiva contra les falses cooperatives de treball, al sector d’elevació, al
d’instal·ladors de telefonia, elèctric...
MANIFEST I CARTELLS 1 DE MAIG

T’HI ESPEREM!

Després de diverses reunions de les meses negociadores dels convenis provincials del metall de Barcelona, Tarragona
i Girona, ha quedat palesa la poca sensibilitat de les patronals envers les propostes de la plataforma sindical conjunta. En
algunes matèries no han donat resposta
a les nostres propostes o aquesta ha estat negativa, i en d’altres s’han limitat a
demanar la concreció de la redacció,
sense manifestar en cap moment la seva
disposició a discutir-les.
Davant d’aquesta actitud immobilista,
que només persegueix dilatar les negociacions i no avançar en res, no tenim
altra opció que començar a tensar el sector i fer una crida a la mobilització si en
les pròximes reunions no es desbloqueja aquesta situació. Per aquesta raó, durant el mes de maig convocarem assemblees als diferents territoris per informar
els delegats i delegades sobre l’estat en
què es troben les negociacions i plantejar l’estratègia a seguir.

CALENDARI D’ASSEMBLEES
2
2
2
2
2
2
2
2

3 de maig. Vilafranca del Penedès
7 de maig. Barcelona
8 de maig. Les Franqueses del V.
8 de maig. Girona
15 de maig. Cornellà
17 de maig. Sabadell
21 de maig. Manresa
24 de maig. Tarragona

Pots consultar els horaris i llocs de les
assemblees a l’agenda de la pàgina web:
www.industria.ccoo.cat

CCOO d’Indústria incidim que en un
escenari on la recuperació econòmica i
productiva dels sectors industrials és
una realitat, no hi ha cap justificació per
no avançar en la negociació i erradicar
les discriminacions i la precarietat existents als sectors metal·lúrgics.

Reforcem la campanya sindical al sector carni davant les males praxis
d’algunes empreses per eludir l’acció de la Inspecció de Treball
En les darreres setmanes, CCOO d’Indústria estem reforçant la campanya sindical
contra la precarietat laboral al sector carni
amb noves denúncies a la Inspecció de Treball contra falses cooperatives de treball associat i posant en el seu coneixement les
males praxis d’algunes de les empreses del
sector on operen aquestes cooperatives,
que estan passant treballadors i treballadores d’una cooperativa a una altra o a empreses multiservei per eludir l’actuació de la Inspecció de Treball.
També hem engegat noves accions informatives per assessorar aquests falsos autònoms sobre els seus drets i oferir-los suport
sindical i jurídic.

HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL INDIVIDUAL DE CCOO DE CATALUNYA
CCOO de Catalunya té un 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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ACTUALITAT A LES EMPRESES DELS NOSTRES SECTORS

ACTES AMB MOTIU DEL 28 D’ABRIL

Les plantilles de Seat i Acciona s’aturen per exigir més
seguretat, després de l’accident laboral mortal de dilluns

CCOO reivindiquem un treball segur i prou morts a la feina!

Les treballadores i treballadors
de Seat i Acciona han fet aturades en els diferents torns de
treball, el dia 25 d’abril, com a
mostra de condol pel company
que va morir en accident laboral el 23 d’abril i per reivindicar
més seguretat per al conjunt
de treballadors i treballadores
que desenvolupen la seva activitat a les instal·lacions de
Seat.
CCOO lamentem profundament l’accident i exigim celeritat a la Inspecció de Treball
en la investigació oberta per
aclarir-ne les circumstàncies i
determinar si es complien les
mesures de seguretat necessàries. Així mateix, prendrem
les accions oportunes per depurar responsabilitats i evitar

nous accidents.
La víctima era treballador
de l’empresa Estudios y Contratas Silvícolas, subcontractada per Acciona, i l’accident es
va produir en precipitar-se la
màquina segadora que conduïa per un terraplè a les instal·lacions de Seat a Martorell.
CCOO denunciem la política de subcontractació en cadena, que sovint suposa una
precarització de les condicions
laborals que afecta la seguretat i salut dels treballadors i
treballadores. Per això reivindiquem que es constitueixi un
comitè intercontractes per coordinar sindicalment l’empresa
principal i les seves contractes, sobretot en temes de seguretat i prevenció.

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

CCOO d’Indústria ens hem sumat un any més als actes amb
motiu del Dia Internacional de
la Salut i la Seguretat en el
Treball, enguany amb el lema
“Treball segur: és la teva salut,
és el teu dret”.
CCOO reivindiquem el treball segur com a forma de garantir el dret a la salut de les

persones treballadores, i ens
posem a l’ofensiva per combatre la precarietat, prevenir els
accidents laborals, declarar
les malalties professionals,
etc. Per això, les diferents assemblees d’aquest any s’han
centrat en la vigilància de la
salut, com a eina per garantir
un treball segur.

Trobada sindical d’IGM, CCOO i UGT sobre política industrial
Els dies 18 i 19 d’abril, vam
participar en una trobada
sindical amb representants
d’IGMetall i de les federacions estatals de CCOO d’Indústria i FICA-UGT.
En aquesta trobada es va debatre, entre altres qüestions, sobre les
perspectives del procés de transició energètica en la indústria manufacturera i els reptes de futur de la indústria automobilística. També
es van analitzar els reptes sindicals a Alemanya i Espanya.
eleccions sindicals

UQUIFA (Lliçà de Vall). Gran re-

sultat de CCOO, que hem aconseguit tot el comitè, de 9 membres,
i hem deixat UGT sense representació (abans 7 CCOO i 2 UGT).
SEMI (Tarragona). CCOO aconseguim els 8 delegats que s’escollien en eleccions parcials, fruit
de la subrogació d’Elecnor. Ara
tot el comitè, format per 9 membres, és de CCOO.
BAXI CALEFACCIÓN (Hospitalet de Llobregat). CCOO repetim
resultats i ens mantenim com a
força majoritària del comitè, que
es queda així: 5 CCOO i 4 UGT.
SYMRISE IBÉRICA (Parets del
Vallès), RECAM LASER (Caldes de
Montbui) i BENVIC (Montornès



Uns quatre mil treballadors i
treballadores d’Endesa de tot
l’Estat es van tornar a concentrar a Madrid el dia 23 d’abril
davant la situació d’incertesa
derivada de les polítiques de
la multinacional italiana Enel,
que té el 70% del capital d’Endesa. Aquest cop ho van fer
davant la seu principal de l’elèctrica, coincidint amb la reu-

nió de la Junta General d’Accionistes d’Endesa.
CCOO denunciem que, en
la negociació oberta del Conveni marc d’Endesa, Enel pretén continuar precaritzant les
condicions laborals i augmentar les retallades de la plantilla,
en un marc de beneficis econòmics i increment de les retribucions dels directius.




del Vallès). CCOO hem renovat
els tres comitès, tots de 5 membres, i ens mantenim com a única
força sindical a les tres empreses.
BAYCAR (Tarragona). CCOO
hem aconseguit els 3 delegats
que s’escollien (abans només hi
havia 1 delegat, també de CCOO).
RANSTAD PROJECT SERVICES
(Montornès del Vallès). CCOO entrem amb força i aconseguim el
delegat que s’escollia (abans no
hi havia representació).
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