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SEGUIMENT DE MÉS DEL 70% DE LA VAGA DEL SECTOR TÈXTIL
L’èxit d’aquesta convocatòria posa de manifest el rebuig
del sector al conveni signat per UGT i la patronal

CCOO d’Indústria valorem positivament
l’èxit de la vaga al sector tèxtil i la confecció que CCOO hem dut a terme en
solitari i que ha estat secundada per
més del 70% de les treballadores i treballadors de les empreses del sector del
nostre territori, superant amb escreix
les expectatives que tenia la nostra contrapart. Cal destacar que aquest seguiment s’ha visualitzat de forma especial
en algunes de les empreses més significatives de Catalunya, com San Patrick,
Bandalux, Italco o Industrias Ponsa.
D’igual forma valorem i agraïm el
suport massiu de les més de 700 persones que van participar en la manifestació pel centre de Sabadell per reivindicar ben alt i clar davant la seu del Gremi
de Fabricants del Tèxtil que no es pot
donar per tancat el procés de negociació del conveni sense la necessària presència de CCOO.
CCOO d’Indústria demanem al conjunt dels actors que formen part de la
mesa negociadora que prenguin nota
del clam que ha representat aquesta
convocatòria i que tinguin present que

no deixarem que el conveni col·lectiu
sigui una moneda de canvi en contra
dels interessos de les treballadores i els
treballadors del sector. Per molt que
hagin intentat descavalcar aquesta
vaga amb missatges contradictoris, no
ho han aconseguit. Tot el contrari, han
fet que les treballadores i treballadors
del sector vegin encara més necessari el
fet de mobilitzar-se.
En aquest sentit, treballarem sense
parar amb l’objectiu d’assolir els nostres
compromisos amb les persones que treballen al sector i donar una resposta
satisfactòria a les nostres reivindicacions; en especial, que no es puguin situar els salaris per sota dels 14.000 € de
referència que els dos sindicats majoritaris i la patronal ens vam marcar com a
mínims en el recent AENC.
CCOO mantindrem la nostra estratègia mobilitzadora als centres de treball fins assolir un acord que garanteixi
la real recuperació salarial del conjunt
dels treballadores i treballadors del sector i l’aplicació general d’un conveni
que, a dia d’avui, no ho és.

Seguiment de la vaga a
les diferents comarques
A les comarques del Vallès Occidental
i el Bages, que agrupen el 30% de les
empreses del sector tèxtil de Catalunya, és on hi ha hagut un seguiment
més alt de la vaga, que ha estat al voltant del 80%. En empreses destacades
del sector com Italco (Sant Quirze del
Vallès) i Industrias Ponsa (Manresa) l’aturada ha estat del 100% de la plantilla
i pràcticament del 100% a Albasa (Sant
Vicenç de Castellet) i Grau (Castellar
del Vallès).
A la resta del territori, el seguiment
de la vaga ha estat més desigual. Al
Baix Llobregat i l’Anoia, on hi ha un
12% de les empreses del sector, el
seguiment de la vaga ha rondat el 50%
i ha estat especialment notori a l’empresa San Patrick (Cornellà), amb un
70% d’aturada.
El seguiment de la vaga també ha
estat important a la província de Tarragona, rondant el 60%, amb una aturada del 80% de la plantilla a l’empresa
més gran de la zona PGI Spain (la Selva
del Camp). La província concentra
només un 5% de les empreses tèxtils.
A les comarques del Vallès Oriental
i Maresme, que concentren prop del
30% de les empreses del sector, el
seguiment de la vaga ha estat més
fluix, tot i que cal destacar Bandalux
(Granollers), amb una aturada de pràcticament el 100%.
Al Barcelonès i a les províncies de
Girona i Lleida, amb el 13%, 10% i 5%
d’empreses tèxtils, respectivament, el
seguiment també ha estat similar, amb
aturades importants a Tintes Condal
(Barcelona) i Unitex (Massanes).

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE CCOO D’INDÚSTRIA DEL MES D’AGOST
Des del 30 de juliol fins al 31 d’agost, l’horari d’ATENCIÓ AL PÚBLIC de CCOO d’Indústria de Catalunya
serà el següent: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
Per a qualsevol qüestio o consulta, podeu contactar amb nosaltres trucant al telèfon 93 481 27 96
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#OFENSIVACCOO A LES CÀRNIES
Signat un acord laboral amb el Grupo Jorge que
permetrà laboralitzar més de 1.200 falsos autònoms

CCOO d’Indústria de Catalunya hem signat un acord laboral amb el Grupo Jorge, propietari dels escorxadors Le
Porc Gourmet (Santa Eugènia
de Berga) i The Fortune Pig
(Mollerussa), que permetrà
que més de 1.200 treballadores i treballadors que fins ara
eren falsos autònoms passin,
a partir del 31 de juliol, al règim
general de la Seguretat Social
i se’ls apliqui el Conveni collectiu de les indústries càrnies.
Aquest acord s’ha aconseguit
amb la mediació del Departament de Treball de la Generalitat.
L’acord estableix que des
d’ara i fins al 31 de desembre
d’aquest any, aquests treballadors i treballadores, que estaven associats a una falsa cooperativa, passaran a ser personal laboral de les empreses
del Grupo Jorge, amb la qual

cosa, a finals d’any, l’escorxador de Le Porc Gourmet passarà a ser una empresa amb
1.400 persones en plantilla i el
de The Fortune Pig tindrà més
de 200 treballadors i treballadores i la possibilitat de créixer
de manera important.
CCOO d’Indústria de Catalunya valorem molt positivament aquest acord, ja que suposa un punt d’inflexió en la
lluita per erradicar la precarietat i les males pràctiques laborals al sector carni. Un acord
que ens ha de servir d’exemple per seguir amb aquesta
lluita a la resta d’empreses,
com les del grup Vall Companys, que pretenen perpetuar aquest sistema de treball
propi de finals del segle XVIII
per seguir enriquint-se a costa
de les treballadores i treballadors d’aquestes falses cooperatives.
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CCOO exigim a Alliance Healthcare la readmissió dels
dos acomiadats i que s’assegui a negociar les
condicions laborals del col·lectiu de transportistes

CCOO d’Indústria denunciem
la situació que pateix el collectiu de treballadors autònoms dependents d’Alliance
Healthcare i el conflicte obert
davant la falta de reconeixement dels drets d’aquest
col·lectiu per part de la companyia, que no vol negociar
col·lectivament les seves condicions laborals. Així mateix,
denunciem la represàlia que
han patit dos d’aquests treballadors, quan han intentat
organitzar-se per defensar els
drets del col·lectiu de transportistes, ja que la companyia
els ha acomiadat.
Considerem que aquesta
situació és del tot inaccepta-

ble, sobretot en una multinacional que fa gala de la seva
política de responsabilitat social, i exigim a la direcció la
readmissió immediata dels
dos companys acomiadats i
que s’assegui a negociar un
acord professional que reguli
les condicions laborals del
col·lectiu de transportistes.
Per aquesta raó, CCOO
d’Indústria ens hem ofert com
a interlocutors davant la companyia per fer de mediadors
en aquest conflicte i hem
sol·licitat una reunió amb la
direcció d’Alliance Healthcare,
una petició de la qual estem
esperant una resposta formal
per part de l’empresa.

Analitzem la situació del sector ferroviari amb els
delegats de les empreses del sector a Catalunya

La Inspecció de Treball considera que Servicarne és
una falsa cooperativa i en demana la desqualificació
La lluita sense treva de CCOO
contra la precarietat laboral al
sector carni ha assolit una nova i important fita contra les
falses cooperatives de treball.
La Inspecció de Treball dona la raó a CCOO i considera
que Servicarne és una falsa
cooperativa. Per aquesta raó,
ha emès un informe en què
sol·licita a la Direcció General
d’Economia Social que li retiri
la llicència. Es tracta d’un
informe demolidor en el qual
confirma que Servicarne no té
estructura empresarial ni activitat societària, i assegura que
és una empresa pantalla que
utilitzen les empreses càrnies

per aconseguir mà d’obra barata i flexible, que expulsa les
treballadores i els treballadors
de les relacions laborals.
L’informe també determina
que existeix una relació laboral entre les empreses càrnies
i els falsos autònoms associats a Servicarne. Per aquesta raó, els dona d’alta d’ofici al
règim general de la Seguretat
Social i ha procedit a aixecar
actes de liquidació de les quotes dels últims 4 anys.
CCOO esperem que la
resta de denúncies presentades contra altres falses cooperatives segueixin el mateix camí que aquesta.

El 10 de juliol vam convocar
els delegats de les empreses
del sector ferroviari de Catalunya a una assemblea en la
qual es van plantejar tres qüestions que ens preocupen especialment i que podrien derivar
en una mobilització sectorial al
mes de setembre.
D’una banda, la liberalització que està patint el sector a
Europa, que està comportant

una sèrie de fusions empresarials que ens inquieta, per l’efecte que pot tenir sobre l’ocupació i les condicions laborals.
De l’altra, la política de contractacions de RENFE quant als
serveis de manteniment i la
futura reunió prevista amb el
Ministeri de Foment per tractar
aquestes qüestions i exigir mesures que ofereixin garanties
per a l’ocupació del sector.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2018
CCOO valorem molt positivament el principi d’acord del
Conveni del metall de la província de Tarragona
El 12 de juliol s’ha arribat a un
principi d’acord sobre el Conveni del metall de Tarragona,
gràcies a la pressió de la vaga
de 24 hores que s’havia convocat aquest mes.
CCOO valorem positivament el preacord assolit, ja
que finalment s’ha incorporat
una clàusula que garanteix
que no hi haurà compensació
ni absorció dels increments
durant la vigència del conveni,
de manera que els increments
seran reals, una qüestió que
per a nosaltres era fonamental
per poder tancar un acord.
El conveni preveu uns
increments salarials del 2,5%
per a cada un dels 2 anys de
vigència (2018-2019) i inclou
una clàusula de revisió salarial

si la suma dels IPC dels dos
anys supera el 5%. També estableix millores en els permisos retribuïts i incorpora 10
hores addicionals per acompanyar familiars de primer
grau a tractaments oncològics.
Un altre punt destacat és
l’ampliació de la clàusula de
subrogació al sector de manteniment de l’enllumenat públic i semàfors a les poblacions de més de 25.000 habitants. Fins ara només s’aplicava a les de més de 80.000
habitants.
També recull algunes de
les nostres principals reivindicacions en matèria d’igualtat,
col·lectiu LGTBI i protecció de
les víctimes de violència de
gènere.

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

Signat el Conveni de marroquineria de Catalunya
El 23 de juliol CCOO d’Indústria, FICA-UGT i el Gremi de
Fabricants de Marroquineria,
Articles de Viatge i similars de
Catalunya hem signat el
Conveni de marroquineria de
Catalunya 2018-2020, en els
termes del principi d’acord
assolit el passat 5 de juliol.
Un principi d’acord que ha
estat validat per la representa-

La plantilla de Tecnoclinic ha iniciat una vaga parcial
davant els canvis que pretén aplicar l’empresa

La plantilla de Tecnoclinic (Sabadell) ha iniciat una vaga parcial de 2 hores per torn, des
del passat 19 de juliol, per
manifestar el seu rebuig als
canvis que pretén aplicar la
direcció de l’empresa en algunes seccions, amb la implantació d’un quart torn de treball,
sense acord amb la representació de la plantilla.
CCOO d’Indústria donem
suport a aquesta vaga i lamentem la manca de voluntat
que ha demostrat la direcció
de Tecnoclinic per arribar a un
acord sobre les condicions de
treball de les persones afecta-

des per aquesta mesura. Des
del primer moment, la proposta de la direcció ha estat de
mínims i ha pretès que la
compensació estigui vinculada a la reducció de l’absentisme. Un absentisme que, segons ha pogut constatar el
comitè d’empresa, està provocat per l’alt nivell quantitatiu
que s’exigeix a la plantilla en
els processos productius.
CCOO exigim a l’empresa
que s’assegui a negociar amb
el comitè amb la voluntat d’arribar a un acord que garanteixi les condicions laborals i
permeti resoldre la situació.
eleccions sindicals

ció i afiliació del sector en l’assemblea i l’enquesta telemàtica realitzades per conèixer la
seva opinió en aquest sentit.

Pots consultar el text del conveni a www.industria.ccoo.cat

S’arriba a un preacord en el Conveni estatal del fred industrial
El passat 10 de juliol vam arribar a un principi d’acord sobre
el Conveni estatal de les indústries del fred industrial, que
CCOO valorem positivament.
El dia 25 de juliol, hem convocat l’afiliació i la representació
del sector per explicar-los els
termes de l’acord a fi que el
validin.
El preacord preveu una vigència de 3 anys (2018-2020),
estableix un increment salarial
del 2% per a cada un dels
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anys de vigència i inclou una
clàusula de revisió salarial l’últim any per assegurar el poder
adquisitiu de les treballadores
i treballadors del sector.
El preacord també incorpora millores quant al gaudi de
les vacances i en matèria de
permisos, amb 8 hores per
acompanyar familiars de primer grau de consanguinitat al
metge. A més, inclou un protocol d’assetjament sexual i per
raó de sexe.

FRISELVA (Riudellots de la Selva). Gran resultat de CCOO, que
ens situem com a primera força
sindical, amb 7 dels 13 membres
del comitè d’empresa i desbanquem UGT, que es queda amb 6,
com a força majoritària (abans 9
UGT i 4 CCOO).
MATADERO FRIGORÍFICO CARDONER (Sant Joan de Vilatorrada).
CCOO creixem en representació i
reforcem la nostra majoria absoluta amb 6 dels 9 membres del comitè; els altres 3 són d’UGT (abans 5
CCOO, 2 UGT i 2 CGT).
DENTAID (Llinars del Vallès).
CCOO guanyem les eleccions sindicals, aconseguim la majoria absoluta i desbanquem UGT. El comitè
d’empresa ha quedat repartit així:
4 CCOO i 1 UGT (abans hi havia 3
delegats d’UGT).
DORI DORI PASTELERÍA TRADICIONAL (Badalona). CCOO entrem
amb força i aconseguim els 3 delegats que s’escollien. Abans no hi
havia representació.

SAT N+ 9904 FRUTAITO (Aitona). CCOO ens consolidem com a
única força sindical amb representació, després d’aconseguir els 5
membres del comitè (abans hi havia 3 delegats, també de CCOO).
TRABAJOS METÁLICOS EGARENSES (Terrassa). CCOO hem
aconseguit els 3 delegats que s’escollien en aquesta empresa. Abans
no hi havia representació.
GUIMFA (Cervera). Bon resultat
de CCOO, que hem obtingut els 3
delegats que s’escollien. Abans no
hi havia representació.
SUMIPAR (Sant Boi de Llobregat). CCOO aconseguim el delegat
que s’escollia i deixem UGT sense
representació.

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

