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#OFENSIVACCOO ALS SECTORS DE LES INDÚSTRIES CÀRNIES I DEL METALL
Obrim nous fronts contra la precarietat laboral a les càrnies per posar fi a
les falses cooperatives de treball i regularitzar els falsos autònoms
Les diferents accions que estem duent a terme
CCOO d’Indústria en el marc de la campanya sindical contra la precarietat laboral al sector carni
ens han permès obrir nous fronts per erradicar
les falses cooperatives de treball que operen a les
indústries càrnies i avançar cap a la regularització
dels falsos autònoms. Una feina que va en parallel a les propostes que estem defensant en la negociació del Conveni de les indústries càrnies.

Els delegats i delegades del
metall de Tarragona exigeixen a
la patronal que desbloquegi la
negociació del conveni sectorial

Obert un procés de negociació amb el Grupo Jorge
La pressió de la vaga indefinida convocada als centres de treball que el Grupo Jorge té
a Catalunya va obligar l’empresa a reconsiderar els seus plantejaments i assumir el compromís, davant el Departament de Treball, de passar tots els treballadors de cooperativa
al règim general de la Seguretat Social i a aplicar-los el conveni del sector. Aquest escenari ha permès obrir un procés de negociació amb l’empresa, amb la mediació de
l’Administració, i la constitució d’un comitè de negociació integrat per CCOO, UGT i 4 treballadors i treballadores dels escorxadors de Le Porc Gourmet i The Fortune Pig per
intentar resoldre el conflicte i vetllar perquè l’empresa compleixi els compromisos assumits amb les garanties necessàries per als treballadors i treballadores.
Aquest pot esdevenir un camí a seguir per a altres empreses del sector on es donen
les mateixes circumstàncies, la qual cosa permetria dotar el sector d’una major estabilitat, amb una competitivitat basada en la innovació del servei i l’optimització de les produccions, i no incrementant els beneficis a costa de precaritzar les condicions laborals i eliminar els drets aconseguits en la negociació col·lectiva.

Intervenció de la Inspecció de Treball a Patel per l’ús de falses cooperatives
Fruit de les denúncies presentades per CCOO d’Indústria contra la falsa cooperativa de
treball Servicarne, el dia 21 de juny, la Inspecció de Treball va dur a terme una intervenció a l’escorxador Patel, al poble de l’Esquirol, que és propietat del Grup Vall Companys
per comprovar si l’empresa fa ús de les falses cooperatives. En aquesta empresa hi presta els seus serveis la falsa cooperativa Servicarne, com ja havíem denunciat.

Assemblea amb els treballadors i treballadores de l’empresa Avidel
El passat 17 de juny vam fer una assemblea a
la qual van assistir 70 treballadores i treballadors de l’empresa Avidel a Lleida, que van denunciar les males condicions de treball que
pateixen. En realitat es tracta de falsos autònoms de la cooperativa Servicarne que presten
els seus serveis a Avidel. Estem treballant per
donar resposta a la situació que pateixen.

La negociació del Conveni del metall de
la província de Tarragona es troba en un
punt mort a causa de l’immobilisme de la
patronal APEMTA i la seva manca de voluntat per avançar en les negociacions,
amb una negativa reiterada a totes les
propostes de la plataforma sindical que
ens aboca irremeiablement al conflicte.
En aquest escenari, el 20 de juny, al
voltant d’un centenar de delegats i delegades de CCOO i UGT dels sectors del
metall de la província de Tarragona es
van concentrar davant la seu patronal
d’APEMTA per exigir-li un canvi de plantejament que permeti desbloquejar les
negociacions del conveni. Però la patronal va fer cas omís a aquesta petició i va
mantenir la mateixa actitud desafiant i
immobilista en la reunió de la comissió
negociadora del conveni celebrada el
mateix dia.
Arribats a aquest punt, la patronal no
ens deixa altra opció que incrementar la
mobilització i convocar una vaga al sector del metall de la província de Tarragona per al mes de juliol.

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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Jornada formativa sobre drogodependències en l’àmbit laboral

S’arriba a un preacord sobre el Conveni de la química
El 20 de juny s’ha arribat a un
principi d’acord sobre el Conveni general de la indústria
química, que haurà de ser ratificat en els propers dies per
les federacions d’Indústria de
CCOO i UGT.
CCOO valorem positivament l’acord assolit, ja que garanteix el poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores del
sector i suposa un avenç important en matèria d’igualtat. A
més, s’han desestimat alguns
temes que pretenia imposar la
patronal, com el control d’alcoholèmia i drogues o la supressió de l’antiguitat i la reducció
del plus de conveni.
L’acord preveu una vigència de 3 anys (2018-2020) i es-

tableix un increment salarial
del 2,5% per a cada any, i una
clàusula de garantia salarial
basada en l’IPC acumulat als
3 anys de vigència, aplicable
l’any 2021.
Un altre dels punts destacats és la creació del delegat o
delegada d’igualtat i la reducció a les empreses de 150 treballadors i treballadores de l’obligació per part de l’empresa
d’elaborar els plans d’igualtat.
També caldrà tenir en compte
la perspectiva de gènere en la
prevenció de riscos laborals.
D’altra banda, s’avança en
matèria de permisos retribuïts i
llicències i es millora la participació de la RLT en matèria de
formació.

Pots consultar l’acta del principi d’acord a www.industria.ccoo.es

Preacord en el Conveni de majoristes de productes químics
El 21 de juny també s’ha tancat un principi d’acord sobre el
Conveni de majoristes de productes químics, que haurà de
ser ratificat en els propers dies per la federació estatal.
CCOO fem una valoració
positiva de l’acord, ja que recull les principals propostes de
la plataforma sindical.
El conveni tindrà una vigència de 3 anys (2018-2020)
i garanteix el poder adquisitiu
dels treballadors i treballadores del sector, amb un incre-

ment del 2,2% per cada any i
una clàusula de revisió salarial
basada en l’IPC acumulat dels
3 anys en finalitzar la vigència.
Un altre aspecte destacat
és l’ampliació de les jornades
en les contractacions a temps
parcial i la inclusió del teletreball en el conveni. També es
limita l’encadenament de contractes temporals. En matèria
d’igualtat es redueix a empreses de 150 treballadors/es el
requisit mínim per elaborar els
plans d’igualtat.

Al voltant de 30 delegats i delegades d’Indústria van participar els dies 12 i 13 de juny en
la jornada formativa sobre drogodependències, en la qual es
va tractar aquesta problemàtica en l’àmbit laboral des de
diferents perspectives. També
es va plantejar com actuar sindicalment davant les propostes de la patronal en aquesta
matèria, que prioritzen els elements sancionadors i de control, i no la prevenció.
La jornada va combinar intervencions dels ponents del
Gabinet Tècnic d’Estudis Jurídics d’Albacete i de la Secre-

taria de Salut Laboral de la CS
CCOO, amb tallers pràctics en
grups més reduïts i més participatius. Es van treballar l’Estratègia Nacional d’Addiccions
2017-2024 i el projecte “Prevenció del consum d’alcohol i
altres drogues i dels problemes relacionats en l’àmbit laboral” de la Generalitat.
Entre les conclusions de la
jornada, cal destacar la necessitat de vincular les propostes
en aquesta matèria a les avaluacions de riscos existents a
les empreses, així com reforçar la finalitat preventiva d’aquestes.

VIDA SINDICAL A L’EMPRESA: AFILIACIÓ GRIFOLS

CCOO fa un reconeixement a l’afiliació del Grup Grifols

Pots consultar l’acta del principi d’acord a www.industria.ccoo.es

Els sectors tèxtil, de marroquineria i del cava es mobilitzaran si
les patronals no desbloquegen la negociació dels convenis
El bloqueig de les respectives
patronals en les negociacions
dels convenis de la indústria
tèxtil i de la confecció, de marroquineria i de vins escumosos i cava fa preveure un estiu
i una tardor de mobilitzacions
en els tres sectors.
En les assemblees de delegats i delegades del tèxtil i
marroquineria del 12 de juny

es va acordar convocar vaga
sectorial el mes de juliol, si les
patronals mantenen l’estratègia de seguir precaritzant les
condicions laborals i cronificar
la pèrdua de poder adquisitiu.
El sector del cava també
es veurà abocat al conflicte si
la patronal insisteix en la seva
negativa a totes les propostes
de la plataforma sindical.

El 14 de juny, CCOO va fer un
acte de reconeixement al compromís i la militància de l’afiliació del Grup Grifols. En el decurs de l’acte es va fer entrega
d’una insígnia de plata del sin-

dicat i un detall personalitzat a
11 treballadors que fa més de
25 anys que estan afiliats a
CCOO. Hi van assistir els secretaris generals d’Indústria de
Catalunya i estatal.

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem la pèrdua del
nostre company Antoni Camara Martos, que ens ha
deixat el 9 de juny. Sindicalista històric de l’empresa
SOME (Sant Quirze de Besora), va ser membre i president del comitè d’empresa durant molts anys. També
va col·laborar voluntàriament durant diversos anys
com a assessor del metall i d’indústria a CCOO d’Osona.
Volem expressar el nostre sincer condol i suport als
seus familiars, amistats, companyes i companys.
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