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#OFENSIVACCOO EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA A LA INDÚSTRIA
Preparem l’estratègia sindical per desencallar la negociació dels convenis
que tenim oberts amb les delegades i delegats dels diferents sectors
Marroquineria 07.05.18

Metall Girona 08.05.18
Metall Vormaros 08.05.18

El 22 de maig, jornada de lluita
per la negociació col·lectiva
CCOO d’Indústria de Catalunya fem una
crida a les delegades i delegats dels nostres sectors a participar activament en la
jornada de mobilització del proper 22 de
maig, que convoquen CCOO i UGT en
defensa de la negociació col·lectiva i dels
convenis com a eina per garantir la recuperació del poder adquisitiu dels salaris.
En el marc d’aquesta jornada de lluita i davant la situació de bloqueig de la
negociació d’alguns dels principals convenis dels nostres sectors, CCOO d’Indústria farem una assemblea a la plaça
del Rei de Barcelona, en la qual estan
cridats a participar els treballadors i treballadores dels sectors del metall, la química, el tèxtil, l’agropecuari i la marroquineria. Tot seguit, sortirem en manifestació fins a la seu de Foment del Treball, on
confluirem en una gran concentració amb
companys i companyes d’altres sectors
que també estan en lluita.

RECORDA: 22 de maig
- 10 h. Assemblea (plaça del Rei)
- 11.30 h. Manifestació a Foment
T’HI ESPEREM!

Tèxtil 09.05.18

Amb la voluntat de definir l’estratègia sindical a seguir i començar a tensar els sectors per desencallar la negociació d’alguns dels convenis sectorials que tenim
oberts, aquest mes de maig hem iniciat
un procés d’assemblees a les diferents
comarques i sectors.
L’objectiu és informar les delegades i
delegats de la situació en què es troben
les negociacions, del posicionament de la
patronal en relació amb les propostes de
la plataforma sindical i plantejar les possibles accions de pressió i mobilització per
desencallar la negociació d’aquells con-

venis en els quals la patronal manté una
actitud immobilista que no permet avançar en les negociacions. D’aquesta manera donem resposta al mandat assumit en
l’últim congrés d’implicar i fer partícip la
nostra representació en tot el procés de
negociació.
CALENDARI PRÒXIMES ASSEMBLEES
2
2
2
2
2

15 de maig. Metall. Cornellà
16 de maig. Agropecuari. BCN
17 de maig. Metall. Sabadell
21 de maig. Metall. Manresa
24 de maig. Metall. Tarragona

La negociació sectorial, molt present en les manifestacions de l’1 de Maig
Milers de persones van participar en les diferents
manifestacions convocades l’1 de Maig a Catalunya, en les quals la gent de CCOO d’Indústria vam
ser-hi amb pancarta pròpia i vam reivindicar la negociació col·lectiva com a eina per defensar els
nostres drets com a treballadors i treballadores i
erradicar la precarietat laboral instal·lada als nostres sectors.
GALERIA D’IMATGES

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.

fem
CCOO

N85

L’EINA DIGITAL

CAMPANYA SINDICAL AL SECTOR CARNI

+ EN POSITIU...
Condemna a Panrico per
vulneració dels drets de
vaga i de llibertat sindical

El treball sindical de denúncia contra la precarietat i les
falses cooperatives a les càrnies comença a donar fruits

Després de mesos de treball
sindical contra la precarietat
laboral al sector carni, en els
quals hem denunciat els abusos laborals, les males pràctiques laborals i les condicions
de treball de les persones associades a les falses cooperatives de treball, tant amb accions directes i accions informatives com amb denúncies
contra algunes d’aquestes falses cooperatives i de les empreses principals del sector,
aquestes accions comencen a
donar nous fruits.
CCOO d’Indústria valorem
positivament l’actuació de la
Inspecció de Treball, que ha
obligat la falsa cooperativa
Clavial a regularitzar 500 treballadors i treballadores que
fins ara tenia com a falsos
autònoms i han passat a ser
personal assalariat de la mateixa cooperativa. Això implica

que han de tenir els mateixos
drets i condicions laborals que
la resta de treballadors i treballadores del sector.
En la mateixa línia, aquesta setmana hem presentat una
nova denúncia a la Inspecció
de Treball per a la desqualificació de la falsa cooperativa
de treball Coaldes, que presta
servei a la Corporació Alimentària Guissona, i la regularització de la situació laboral dels
500 falsos autònoms que té
aquesta cooperativa.
CCOO d’Indústria seguirem treballant en aquesta línia
de denúncia per a la desqualificació de les falses cooperatives de treball, com en l’expedient a Terfrisa, i que s’apliqui
el conveni del sector al conjunt
de treballadors i treballadores,
per posar fi a la precarietat i
les males praxis existents actualment.

El sector d’elevació prepara mobilitzacions per exigir una
regularització que acabi amb la precarietat i la sinistralitat
El sector de muntatge i manteniment d’elevació està preparant una mobilització d’àmbit
estatal, que tindrà lloc el proper 29 de maig, per exigir una
regularització del sector que
permeti posar fi a l’excessiva
precarització de les condicions
laborals i a la creixent sinistralitat que pateix el sector.
Les elevades càrregues
de treball i la desregulació ac-

CCOO d’Indústria ens
sumem a la mobilització
del dia 16 contra les
violències masclistes
CCOO d’Indústria ens sumem a les mobilitzacions
convocades el proper dia
16 de maig pel moviment
feminista amb el lema “No
a les rebaixes del Pacte
d’Estat contra la violència
masclista”.
Amb aquesta mobilització es vol manifestar el
rebuig absolut a l’incompliment del Pacte d’Estat
contra la violència de gènere, que demostra que
el Govern no prioritza la
lluita per garantir una vida
lliure de violències masclistes.
Descarrega’t aquí el
CARTELL i MANIFEST

En la sentència dictada a mitjan mes d’abril, el Jutjat Social
núm. 1 de Sabadell condemna Panrico (actualment Bakery Donuts Iberia) per vulneració del dret a la llibertat sindical i el dret de vaga dels seus
treballadors i del sindicat
CCOO de Catalunya.
CCOO d’Indústria valorem
molt positivament la sentència, ja que el tribunal condemna l’empresa per vulnerar no
només el dret de vaga dels
treballadors, sinó també el
dret de CCOO com a sindicat
majoritari i amb un clar interès
en la defensa dels treballadors i treballadores.
Segons es desprèn de la
sentència del Jutjat Social de
Sabadell, queda provat que la
vaga dels treballadors de l’antiga Panrico, que es va iniciar
l’octubre de 2013, va ser legal
i existeixen indicis suficients
per considerar que l’empresa
va vulnerar aquests drets fonamentals.
Per a més informació:
Butlletí d’actualitat jurídica
i sindical de CCOO

eleccions sindicals



LACADOS DEL VALLÉS (Palausolità i Plegamans). Gran resultat
de CCOO, que aconseguim els 3
delegats que s’escollien i deixem
UGT sense representació (abans
2 UGT i 1 CCOO).
ALEXION PHARMA (Barcelona). CCOO ens situem com a primera força sindical amb 3 dels 5
membres del comitè, mentre que
UGT només n’obté 2 (abans no hi
havia representació).
PHILIPS IBÉRICA (Barcelona).
CCOO entrem amb força i aconseguim els 3 delegats que s’escollien (no hi havia representació).
CALDERERÍA Y MANTENIMIENTOS MAYMO (Tarragona).
CCOO renovem els 3 delegats






tuals posen en risc la seguretat de treballadors i usuaris.
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que teníem i ens mantenim com
a única força sindical amb representació a l’empresa.
TALLERS VIDAL AMILL (Anglesola). Bon resultat de CCOO, que
tenim el delegat que s’escollia i
deixem UGT sense representació
(abans 1 UGT).
ARTIC INDUSTRIAL QUÍMICA
(Balaguer). CCOO hem aconseguit el delegat que s’escollia en
aquesta empresa (abans no hi
havia representació).
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