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#OFENSIVACCOO CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL ALS SECTORS INDUSTRIALS
Convoquem vaga indefinida a tots els centres del Grupo Jorge davant
l’anunci de l’empresa de trasllat de l’activitat productiva fora de Catalunya

CCOO d’Indústria i FICA-UGT de Catalunya hem convocat vaga indefinida a tots
els centres de treball del Grupo Jorge a
partir del proper dia 18 de juny, després
que l’empresa hagi anunciat aquesta setmana la seva intenció de traslladar l’activitat productiva fora de Catalunya, fet que
podria comportar la pèrdua d’entre 1.300 i
1.500 llocs de treball.
CCOO considerem que no es pot cedir al xantatge de l’empresa, que només
busca incrementar els seus beneficis a
costa de vulnerar els drets i continuar precaritzant les condicions laborals dels treballadors i treballadores a l’empresa. Per
això demanem la implicació del Departament de Treball i de la Inspecció de Treball en defensa de l’ocupació i per unes
condicions laborals dignes al Grupo Jorge

i al sector de les indústries càrnies.
Fa més d’un any que CCOO estem
denunciant a la Inspecció de Treball que
les falses cooperatives de treball que operen al Grupo Jorge no compleixen la llei
catalana de cooperatives, que sotmeten
els treballadors i treballadores a unes condicions laborals més que precàries, amb
ritmes de treball inhumans, amb salaris de
misèria, molt per sota del que marca el
conveni, sense observar les mesures de
prevenció i seguretat laboral necessàries.
També hem denunciat reiteradament
el Grupo Jorge, propietària dels escorxadors Le Porc Gourmet (Santa Eugènia de
Berga) i The Fortune Pig (Mollerussa) per
valdre’s d’aquestes falses cooperatives i
falsos autònoms per seguir augmentant el
seu marge de beneficis.

Gran mobilització del sector
d’elevació per la regularització
de les condicions laborals

El sector d’elevació està en peu de lluita
contra la creixent sinistralitat laboral i
precarització de les condicions laborals,
que posen en risc la seguretat de treballadors i persones usuàries. Per aquesta
raó, el passat 29 de maig més de 300
delegats i delegades del sector del conjunt de l’Estat, entre els quals hi havia
una representació de Catalunya, es van
concentrar a Madrid davant el Ministeri
d’Indústria per exigir la regulació de les
condicions laborals dels treballadors i
treballadores del sector.
CCOO denunciem l’elevada sobrecàrrega de treball que pateixen els operaris del sector, arran de l’aprovació del
RD 88/2013, que provoca que no puguin
realitzar la seva feina amb les garanties
necessàries, cosa que afecta la seguretat dels treballadors i treballadores, aparells elevadors i persones usuàries. Si
aquesta problemàtica no es resol aviat,
convocarem noves mobilitzacions.

Apostem per l’estabilitat de l’ocupació a les auxiliars i proveïdores de l’automòbil
L’estabilitat de l’ocupació al sector de les
empreses auxiliars de l’automòbil va ser
un dels temes centrals que es van tractar
en la reunió de delegats i delegades de
les empreses proveïdores Seat del 28 de
maig, amb la participació del responsable del sector de la federació i membres

de la secció sindical de Seat.
També es va analitzar la situació actual i de futur de les previsions de producció per definir i coordinar les estratègies
d’acció en funció de l’evolució dels mercats, així com els temes relacionats amb
la coordinació en matèria de salut laboral.

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
S’arriba a un acord sobre el Pacte d’empresa d’SLM
CCOO d’Indústria valorem positivament el Pacte d’empresa
acordat el dia 1 de juny per la
direcció i el comitè d’empresa
de Servicios Logísticos Martorell (SLM), amb la mediació de
l’Administració. La plantilla ha
ratificat l’acord assolit per una
àmplia majoria.
El pacte acordat recull les
principals reivindicacions de la
representació de la plantilla i
suposa una millora de les condicions laborals per al conjunt
de treballadors i treballadores.
Tindrà una vigència de 3 anys
i garanteix la revaloració dels
salaris amb l’IPC més un 0,8%
anual. També incorpora millores en els permisos retribuïts,
per tal d’afavorir la conciliació

de la vida laboral i personal de
la plantilla.
Un altre dels punts importants de l’acord és que finalment no s’externalitzarà un
quart torn de treball, com pretenia inicialment l’empresa,
que s’encarrega de la logística
de Seat.
Cal destacar el paper que
ha tingut CCOO, com a força
majoritària del comitè d’empresa, renovat fa només dues
setmanes, que ha liderat tot el
procés de negociació i ha
sabut exercir la pressió necessària per poder desbloquejar
la situació. Amb la consecució
de l’acord, va quedar desconvocada la vaga prevista per
als caps de setmana de juny.

La plantilla de Farggi - la Menorquina es planta davant
l’endarreriment en el pagament de les nòmines de maig
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Seguim formant els i les nostres joves sindicalistes per donarlos eines per desenvolupar l’acció sindical en els seus àmbits

Els dies 5 i 6 de juny es van
fer dues noves sessions del
Pla estatal de qualificació de
joves sindicalistes d’Indústria,
en les quals van participar una
quinzena de joves delegats i
delegades de Catalunya.
Aquest bloc formatiu es va
centrar en matèria de gènere i
igualtat, joventut, salut laboral,
medi ambient, formació per a
l’ocupació i migracions, impartit pels responsables de la fe-

deració estatal de cada un d’aquests àmbits. La idea va ser
posar en pràctica els coneixements adquirits amb exercicis i
supòsits pràctics que ens trobem en el dia a dia sindical.
El gruix d’aquests joves ja
estan fent acció sindical en els
seus respectius àmbits d’origen (seccions sindicals, territoris, etc.) amb la tutorització
de companys i companyes de
la nostra estructura.
eleccions sindicals

El passat 1 de juny els treballadors i treballadores de l’empresa Farggi - la Menorquina
van fer una jornada de vaga
en protesta per l’endarreriment
en el pagament de les nòmines del mes de maig. L’empresa incomplia, així, l’acord as-

solit al Tribunal Laboral de Catalunya per pagar puntualment
les nòmines.
Fruit d’aquesta acció de
protesta, que comptava amb
el suport de CCOO, l’empresa
va abonar a tota la plantilla el
salari del mes de maig.

Jornada d’acció europea a Siemens-Alstom per exigir
garanties d’ocupació i plans industrials de futur
El passat 30 de maig una representació del comitè d’empresa d’Alstom Transporte de
Santa Perpètua es va sumar a
la jornada d’acció de SiemensAlstom convocada a tot Europa per reivindicar projectes i
plans industrials que garanteixin l’ocupació a tots els països.

NESTLÉ (Esplugues de Llobregat). Resultat històric de CCOO,
que hem capgirat el comitè, que
ha quedat així: 14 CCOO i 9 CSIF,
i desbanquem CSIF com a primera força (abans era un comitè de
21 membres: 15 CSIF i 6 CCOO).
MANUEL BUNDÓ MARQUÈS
(Arboç). Gran resultat de CCOO,
que hem aconseguit tot el comitè, format per 9 membres. Abans
no hi havia representació.
ELIX POLYMERS (Tarragona).
CCOO reforcem la nostra representació i ens consolidem com a
força majoritària amb 8 dels 13
delegats del comitè i UGT es queda amb 5 (abans el comitè era de
9 membres: 5 CCOO i 4 UGT).
RITRAMA (Barberà del Vallès).
CCOO ens consolidem com a única força sindical amb 6 delegats
dels 9 que s’escollien (abans hi
havia 3 delegats, tots de CCOO).
SILGAN DISPENSING SYSTEMS
(Barcelona). CCOO ens mantenim
com a primera força amb 7 dels

13 membres del comitè, la resta
són d’UGT (abans el comitè era
de 9 membres: 5 CCOO i 4 UGT).
COBRA (Barcelona). CCOO entrem amb força i obtenim la majoria del comitè: 3 CCOO i 2 UGT.
Abans no hi havia representació.
SOLENIS HISPANIA (Esplugues
de Llobregat). CCOO hem aconseguit els 3 delegats que s’escollien en aquesta empresa blanca.
GEDEON RICHTER IBÉRICA
(Barcelona). CCOO ens situem
com a primera força sindical en
aquesta empresa blanca i aconseguim 2 delegats, mentre que
UGT només n’obté 1.
DEIMA INGENIEROS (Manresa). CCOO hem aconseguit el delegat que s’escollia. Abans no hi
havia representació a l’empresa.
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