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#OFENSIVACCOO A LES CÀRNIES
S’acaben les falses cooperatives al Grupo Jorge a Catalunya

Des del passat 1 de setembre ja estan
donats d’alta en el règim general de la
Seguretat Social la totalitat dels falsos
autònoms que fins a aquesta data prestaven els seus serveis als escorxadors
del Grupo Jorge a Catalunya a través de
falses cooperatives de treball. En els darrers dies han signat el nou contracte de
treball amb una empresa pont que pertany al mateix grup i la previsió és que
abans que acabi l’any passin a ser personal laboral directe dels dos escorxadors
del Grupo Jorge.
Aquest acord implica una millora
substancial de les seves condicions de
treball, ja que ara se’ls aplica el conveni
de les indústries càrnies, tenen estabilitat laboral, permisos retribuïts, vacances pagades, baixes laborals i, a més,
l’empresa els facilita les eines de treball.
Unes condicions i uns drets laborals
que no tenien amb les falses cooperatives.
Amb l’objectiu d’aclarir els dubtes
d’aquests treballadors i treballadores i
explicar-los les millores que suposa
aquest acord, el passat 6 de setembre
vam fer una nova ronda d’assemblees

informatives als escorxadors de Le Porc
Gourmet (Santa Eugènia de Berga) i
The Fortune Pig (Mollerussa), que van
tenir molt bona acollida. Les properes
setmanes tornarem a fer assemblees a
tots dos centres de treball per atendre
les consultes d’aquestes treballadores i
treballadors.
CCOO d’Indústria seguirem fent seguiment del compliment i desenvolupament d’aquest acord laboral, que
assenta un precedent important per a
altres empreses del sector, així com per
a altres sectors d’activitat que també
utilitzen falses cooperatives de treball
o empreses multiservei per incrementar els seus beneficis a costa dels treballadors i treballadores.
Aquest acord no sorgeix del no-res,
sinó que és fruit del treball sindical que
CCOO estem duent a terme al sector
des de fa anys. Des de 1998 la llavors
Federació Agroalimentària ja denunciava les males praxis laborals i la precarietat que es donaven al sector. A
partir de l’estiu de 2016, després de la
fusió amb la federació d’Indústria, vam
do-nar un nou impuls a aquesta lluita.

Consulta a www.industria.ccoo.cat les principals accions i fites d’aquesta lluita

PERSECUCIÓ SINDICAL
CCOO exigim a SLM-T12
la readmissió dels 4
companys acomiadats

El passat 2 d’agost, la direcció d’SLMT12, empresa del Grup Sesé que s’encarrega de la logística a la planta de
Seat de Martorell, va acomiadar 4
treballadors, 3 dels quals són delegats de CCOO. Aquests acomiadaments són un fet molt greu que es
produeix després de l’últim conflicte
per l’ocupació que va lliurar la Secció
Sindical de CCOO en solitari i després de diversos intents de la direcció d’SLM-T12 de comprar amb diners la sortida d’aquests delegats de
l’empresa.
CCOO exigim al Grup Sesé la readmissió immediata dels companys
acomiadats i denunciem l’actitud antisindical d’SLM-T12, que suposa una
greu vulneració a la llibertat sindical
i als drets fonamentals dels treballadors i treballadores, als quals la direcció de l’empresa ha deixat sense representació.
Per això, el 21 de setembre, hem
convocat una gran concentració en
suport dels delegats acomiadats i
per demanar la seva readmissió. Serà
davant la seu dels Serveis Territorials
de Treball de Barcelona, de 8.30 a
10.30 h. CCOO fem una crida a la
màxima participació en aquesta mobilització.

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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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2018

eleccions sindicals

Engeguem una ofensiva al sector tèxtil i de la confecció per un conveni digne
L’assemblea de delegades i delegats del sector tèxtil i de la confecció de Catalunya, celebrada
el dia 14 de setembre, ha donat
ampli suport a l’ofensiva sindical
que estem impulsant per aconseguir un conveni digne per a
les treballadores i treballadors
del sector.
En el marc d’aquesta ofensiva, CCOO d’Indústria hem obert
tres línies d’actuació per combatre l’acord extraestatutari signat per les patronals del tèxtil i
UGT, que no té la majoria al sector, malgrat la recuperació econòmica dels últims anys. Un
acord que, a més, incompleix
allò pactat en l’AENC per la
mateixa patronal i UGT.
Tenint en compte que el
conveni actual segueix vigent,
hem iniciat contactes amb les
empreses del sector per negociar pactes articulats a cada cen-

ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS

tre de treball en els quals es
manifesta que el conveni aplicable serà el Conveni general de
la indústria tèxtil i de la confecció 2015-2017 i s’acorden uns
increments salarials per als pròxims 3 anys, en la línia del que
marca l’AENC, a més d’altres
mesures.
També s’ha obert la via judicial, mitjançant el gabinet tècnic i jurídic confederal, ja que
l’acord signat per UGT, com que

es tracta d’un pacte d’eficàcia limitada, no pot regular determinades matèries i, a més, contradiu un dels articles del conveni
actual.
En paral·lel, seguirem mobilitzant-nos amb les treballadores i treballadors del sector fins
que aconseguim millores que
suposin un avenç significatiu.
CCOO exigim més salari, millors
condicions de treball i més
igualtat.

Signat el conveni estatal del vidre i la ceràmica per al període 2018-2020
El 14 de setembre, CCOO d’Indústria, FICA-UGT i la patronal
CONFEVICEX hem signat el
Conveni estatal de les indústries
del vidre i indústries ceràmiques
en els termes del preacord assolit el passat 27 de juliol. Prèviament a la signatura, vam explicar l’acord a la representació del
sector de Catalunya per a la seva validació.
Aquest conveni tindrà una
vigència de 3 anys (2018-2020).
En matèria econòmica, estableix uns increments salarials
del 2,25% per al 2018 i del 2%

per als anys 2019 i 2020. A més,
inclou una clàusula de revisió
salarial anual vinculada a l’IPC
que garanteix el poder adquisi-

tiu de les treballadores i treballadors del sector. També incorpora algunes millores en matèria d’igualtat i formació.

Seguim treballant per a la readmissió dels acomiadats a Alliance Healthcare

Imatge de l’emissió d’El Prat TV del Ple municipal de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat (13.09.18)

El Ple municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat per unanimitat una moció de suport
als treballadors acomiadats per Alliance Healthcare
presentada per CCOO i ha manifestat el seu suport
als afectats i al sindicat en aquesta lluita.
CCOO d’Indústria seguim treballant per aconseguir la readmissió dels dos transportistes acomiadats per Alliance Healthcare com a represàlia per
intentar organitzar-se per defensar els drets del
col·lectiu de treballadors autònoms dependents. En
aquest sentit, estem preparant una denúncia a la
Inspecció de Treball perquè la multinacional s’assegui a negociar les condicions d’aquest col·lectiu.

LEFTIES (Palafolls). Gran resultat de CCOO, que hem aconseguit els 7 delegats que s’escollien
i hem deixat UGT sense representació (abans 7 UGT).
FRISELVA (Riudellots de la Selva). CCOO capgirem la correlació
de forces i ens situem com a primera força sindical amb 7 dels 13
membres del comitè, mentre que
UGT es queda amb 6 (abans hi
havia 4 CCOO i 9 UGT).
GIRBAU (Vic). CCOO ens consolidem com a única força sindical amb representació, després
d’aconseguir els 4 delegats que
s’escollien en les eleccions parcials. CCOO tenim els 17 membres que conformen el comitè.
APLIC. ELÉCTRICAS INSTAL.
Y MANTENIMIENTO IJT (Barcelona). CCOO entrem amb força i
aconseguim la majoria absoluta,
amb 4 dels 5 membres del comitè, mentre UGT n’obté només 1.
Abans no hi havia representació.
PREVAL (Barberà del Vallès).
CCOO ampliem la nostra representació i ens consolidem com a
única força sindical a l’empresa,
amb els 3 delegats que s’escollien. Abans només hi havia 1 delegat de CCOO.
OGAPAN (Santa Coloma de
Gramenet). CCOO creixem en representació i aconseguim els 3
delegats que s’escollien. Ens consolidem, així, com a únic sindicat.
Abans només hi havia 1 delegat
de CCOO.
MUNTFA (Cervera). CCOO
hem aconseguit el delegat que
s’escollia. Abans no hi havia representació a l’empresa.
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