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#OFENSIVACCOO A LES CÀRNIES
CCOO d’Indústria preparem vaga al grup Vall Companys si
l’empresa no regularitza la situació dels falsos autònoms

CCOO d’Indústria convocarem vaga a
totes les empreses del grup Vall Companys si en les properes setmanes l’empresa no integra en les seves plantilles
els treballadors i treballadores de les falses cooperatives que operen al grup sota la figura de falsos autònoms. Així ho
han explicat en roda de premsa el responsable estatal de la Indústria Agroalimentària i els secretaris generals de
CCOO d’Indústria de Catalunya, Aragó i
Castella-la Manxa, les tres comunitats
on es concentren la majoria de plantes
del grup Vall Companys.

CCOO exigim a Vall Companys que
posi fi a aquestes situacions de frau i
explotació laboral i regularitzi la situació laboral de milers de falsos autònoms
que treballen a les seves plantes a través de falses cooperatives. L’empresa
s’hi resisteix, ha ignorat repetidament
els requeriments de la Inspecció de Treball i els ha judicialitzat.
CCOO denunciem que és el grup
carni que comet més frau amb l’ús de
falsos autònoms, en els quals sustenta
gairebé tota la seva activitat, cosa que
incrementa els seus beneficis a costa
dels treballadors i treballadores. En
aquest escenari, si la situació no es resol pròximament, anirem a la vaga a finals d’octubre o principis de novembre.
Les principals empreses del grup a
Catalunya són Avidel, Transegre i Nutrivall (província de Lleida); Patel, Torrent i Avicosan (província de Barcelona) i Costa (província de Girona).

Multitudinària protesta a Madrid per reclamar un conveni
digne per a les treballadores i treballadors del sector carni

Al voltant de 300 persones es van concentrar el dia 19 de setembre a Madrid,
davant la fira Meat Attraction, per reivindicar un conveni digne per a les tre-

balladores i treballadors de les càrnies,
així com la fi de les males pràctiques
laborals instal·lades al sector. Entre els
participants hi havia una representació
de CCOO d’Indústria de Catalunya.
Amb aquesta mobilització es va
denunciar la situació de bloqueig en
què es troba la negociació del Conveni
estatal de les indústries càrnies per part
de les patronals del sector, així com l’ús
fraudulent de les falses cooperatives i
els falsos autònoms. Si la negociació no
es desencalla en la pròxima reunió, s’incrementaran les mobilitzacions.

PERSECUCIÓ SINDICAL
Gran concentració de
suport per a la readmissió
dels acomiadats per SLM

Centenars de persones es van concentrar el passat dia 21 de setembre
davant la seu dels Serveis Territorials
de Treball de Barcelona per manifestar el seu rebuig a l’actitud antisindical de l’empresa SLM-T12 i per exigir
al Grup Sesé la readmissió immediata dels 4 companys acomiadats. Va
ser una gran mostra de suport als
afectats, que es va fer coincidint amb
l’acte de mediació de l’Administració
pels acomiadaments, que va finalitzar sense acord entre les parts.
El dia abans de la concentració,
els secretaris generals de CCOO d’Indústria estatal i de Catalunya es van
reunir amb els delegats acomiadats i
els van traslladar el suport total de
l’organització i el compromís de seguir lluitant contra el que considerem una greu vulneració de la llibertat sindical i els drets fonamentals
dels treballadors i les treballadores
d’SLM-T12.

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

N92

L’EINA DIGITAL

28 de setembre de 2018

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2018
Seguim treballant amb les empreses del sector tèxtil per
acordar pactes d’articulació al conveni sectorial vigent

eleccions sindicals

PUBLICACIÓ OFICIAL
DELS CONVENIS

CONVENI DE LA INDÚS-

TRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA DE GIRONA:
BOP de Girona, número 184, de
24 de setembre de 2018 +

CONVENI DE MAJORISTES

DE PRODUCTES QUÍMICS:
BOE número 229, de 21 de seCCOO d’Indústria seguim treballant des de diferents àmbits per
combatre l’acord extraestatutari
signat per les patronals del tèxtil
i UGT. Per això hem iniciat contactes amb les empreses del sector per negociar pactes articulats a cada centre de treball, on
es manifesta que el conveni aplicable serà el Conveni general de
la indústria tèxtil i de la confecció 2015-2017, que encara és vigent, i s’acorden uns increments
salarials per als pròxims 3 anys,

en la línia del que marca l’AENC,
a més d’altres mesures.
En aquesta línia, les darreres setmanes hem fet assemblees informatives amb els delegats i delegades i membres de
comitès de diferents empreses
del sector en diverses comarques per aclarir els seus dubtes i
explicar-los el detall i les implicacions d’aquests pactes d’articulació, que ens han de permetre
posar fi a la precarietat existent
actualment.

tembre de 2018

+

CONVENI GENERAL DE LA

INDÚSTRIA QUÍMICA:

BOE número 191, de 8 d’agost
de 2018 +

CONVENI DE CONFITERIA,

PASTISSERIA I BRIOIXERIA
DE BARCELONA:
BOP de Barcelona del 13 de juliol de 2018 +

La política industrial centra el nou bloc del Pla de qualificació de joves sindicalistes
Els dies 18 i 19 de setembre van
tenir lloc dues noves sessions del
Pla estatal de qualificació de joves sindicalistes d’Indústria, en
les quals van participar prop
d’una quinzena de joves delegats i delegades de Catalunya.
Aquest bloc es va centrar en
matèria de política industrial i es
va analitzar la situació de la indústria a Espanya i en cada un
dels sectors d’activitat que comprèn la federació, a més del marc
legal i de diàleg social europeu.
També es van exposar els diferents models d’empresa i els ele-

ments que poden influir en processos de reestructuració, com la
transició energètica, la digitalització o l’economia circular.

Tot això complementat amb
debats oberts i el plantejament
de supòsits pràctics per desenvolupar en grup.

El 6 d’octubre, t’esperem a la Festa del Treball Digne
El proper dissabte, 6 d’octubre, CCOO de Catalunya celebra una nova
edició de la Festa del Treball Digne, una jornada festiva i reivindicativa
que s'ha consolidat com un lloc de trobada de la gent de CCOO de tot
Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada Mundial pel Treball
Digne, que es commemora el dia 7 d’octubre.
Aquest any es farà a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat i disposarà de diferents espais lúdics, de food trucks, de l’animació
musical dels Xiula, d’un concert d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària. També hi haurà debats, taules rodones i exposicions sobre
temes d’actualitat al Centre Cultural Bellvitge-Gornal.
CCOO d’Indústria et convidem a participar a la festa i gaudir-ne!

ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS
ROVAL COSMÉTICA (Alcover). Molt bon resultat de CCOO,
que creixem en representació i
aconseguim tot el comitè (abans
3 CCOO i 2 independents).
NORTE-EUROCAO (Olesa de
Montserrat). CCOO repetim resultats i ens consolidem com a única
força sindical a l’empresa, amb els
5 membres del comitè.
ALUMINIUM PARTS (Montcada i Reixac). CCOO capgirem els
resultats i aconseguim la majoria
amb 3 dels 5 membres del comitè
d’empresa; els altres 2 són d’UGT
(abans 3 UGT i 2 CCOO).
CRUSTÓ (Hospitalet de Llobregat). CCOO entrem amb força i
obtenim la majoria del comitè
d’empresa, que ha quedat repartit així: 3 CCOO i 2 FAGSA. Abans
no hi havia representació.
CONSTRUCCIONES MECÁNICAS BADORC (Piera). CCOO
ens situem com a única força sindical, després d’aconseguir els 3
delegats que s’escollien. Abans
no hi havia representació.
IADA (Vilobí del Penedès). Els
3 delegats que s’escollien han estat per a CCOO. Abans no hi havia representació.
NERTUS MANTENIMIENTO
FERROVIARIO Y SERVICIOS
(Barcelona). Molt bon resultat de
CCOO, que hem aconseguit el
delegat que s’escollia i deixem SF
sense representació (abans hi havia 3 delegats d’SF).
ELECTRODISTRIBUCIÓ CENTELLES (Centelles). CCOO hem
aconseguit el delegat que s’escollia en aquesta empresa, on
abans no hi havia representació.

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

