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El 24 d’octubre, concentració pel
conveni del tèxtil i de la confecció a
Ontinyent (València), coincidint amb
la convenció del sector Euratex 2018
El proper 24 d’octubre, delegats i delegades de CCOO del sector tèxtil de tot
l’Estat es desplaçaran fins a la localitat
valenciana d’Ontinyent per concentrarse davant les portes d’Euratex 2018, la
convenció anual de la Confederació Europea de la Indústria del Tèxtil i la Confecció, en la qual està prevista la participació de més de 200 empreses del sector de tot Europa.
L’objectiu de la mobilització és pressionar patronals i empreses perquè es
reobri la mesa de negociació del Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció, i deixar sense efectes el pacte d’eficàcia limitada signat el passat mes de
setembre per UGT i la patronal del sector. Un pacte que perpetua la precarietat al sector i que incompleix l’AENC.

CCOO d’Indústria de Catalunya estem mobilitzant les delegades i delegats
del tèxtil del nostre territori per participar en aquesta concentració, i la previsió és poder traslladar-hi unes 165 persones, que exigiran un conveni digne
per a les treballadores i treballadors del
sector.
Paral·lelament a la via de la mobilització, cal destacar que es comencen a
materialitzar pactes articulats en algunes de les principals empreses del sector tèxtil a Catalunya per superar la inseguretat jurídica que suposa el pacte
extraestatutari subscrit per la patronal i
UGT. CCOO d’Indústria seguirem treballant en aquesta línia per fer extensius
aquests pactes articulats al conjunt
d’empreses del sector.

CCOO advertim la patronal del cava que si no es desencalla
la negociació del conveni sectorial hi haurà mobilització
Després d’un any de tenses reunions,
seguim sense avenços significatius en la
mesa negociadora del Conveni del cava
i vins escumosos de Catalunya. Lluny de
buscar punts d’acord, la patronal continua plantejant propostes desproporcionades i inassumibles. Si en les properes
reunions no es desencalla la negociació,
convocarem una assemblea per concretar un calendari de mobilitzacions per a
la campanya de Nadal.
CCOO defensem un conveni que
permeti donar estabilitat al sector per
afrontar els reptes que planteja l’escenari actual, on ens trobem amb una entrada important de capital estranger a

les principals empreses del sector. Precisament, aquest tema es va tractar en
la reunió que van mantenir el passat 5
d’octubre un grup de delegades i delegats del sector amb els secretaris generals de CCOO estatal i de Catalunya,
Unai Sordo i Javier Pacheco.

PERSECUCIÓ SINDICAL
Noves mobilitzacions
per a la readmissió dels
acomiadats d’SLM-T12
CCOO preparem noves mobilitzacions els pròxims dies per pressionar la
direcció d’SLM-T12 perquè readmeti
els companys acomiadats. Del 17 al
19 d’octubre, els afectats tornaran a
concentrar-se a la rotonda d’accés a
la planta de Seat de Martorell per denunciar la persecució sindical de la
qual han estat víctimes, i faran diverses accions reivindicatives.
CCOO exigim al Grup Sesé que
posi fi a aquesta lamentable situació,
que suposa una greu vulneració dels
drets fonamentals i de la llibertat sindical de la plantilla. Si la situació no
es resol aviat, convocarem noves accions el mes de novembre.

CCOO seguim exigint a
Alliance Healthcare la
readmissió dels acomiadats
La darrera setmana, els transportistes
acomiadats per Alliance Healthcare
han traslladat l’acampada reivindicativa davant la planta de Polinyà per
continuar denunciant la situació que
pateix el col·lectiu de treballadors autònoms dependents d’Alliance i el
conflicte obert davant la falta de
reconeixement dels drets d’aquest
col·lectiu per part de la companyia.
CCOO hem estat al seu costat per
donar-los suport i exigir a la direcció
de la multinacional la seva readmissió, així com que s’assegui a negociar
un acord professional que reguli les
condicions laborals del col·lectiu de
transportistes.

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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eleccions sindicals

Centenars de persones participen en la Festa del Treball Digne de CCOO

El passat 6 d’octubre, CCOO va
celebrar una nova edició de la
Festa del Treball Digne, que va
reunir centenars de persones a
la plaça de la Cultura i al Centre
Cultural Bellvitge-Gornal a l’Hospitalet de Llobregat.
Durant la diada es va fer un
reconeixement a la tasca sindical dels delegats i delegades de
diferents empreses i sectors per
la defensa i millora dels drets laborals. Cal destacar el que van
rebre les companyes i companys

de la Secció Sindical de Bershka
per la seva gran implicació en la
defensa de les condicions laborals del conjunt de la plantilla.
La Secció Sindical de Naturgy
també va rebre una menció especial del premi Aurora Gómez
per la revista que publiquen cada 8 de març des de fa 28 anys.
També es va fer un esment
especial als delegats i delegades
que estan patint la repressió sindical a les seves empreses, com
és el cas d’SLM-T12.

VIDA SINDICAL A LES EMPRESES
CCOO renova la Secció Sindical Interempreses de Grifols

Carles Casanova ha estat escollit nou secretari general i encapçala la nova comissió executiva de la Secció Sindical Interempreses del Grup Grifols sorgida en la II Conferència, cele-

brada el dia 9 d’octubre.
En el marc de la conferència també es van aprovar per
unanimitat el balanç del darrer
mandat i el Pla de treball per
als pròxims 4 anys.

Transparència Indústria 2018
Ja teniu a la vostra disposició una
nova edició del document “Els comptes clars”, on us detallem la dimensió
de la nostra organització i el que
representem, us expliquem l’activitat
sindical que hem dut a terme en diferents àmbits durant el primer semestre de 2018 i us presentem els nostres comptes i recursos. També hem
actualitzat el cartell resum, amb les
dades més destacades d’aquest primer semestre de 2018.

Aprofitant la seva estada a
Catalunya per participar en la
Festa del Treball Digne, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, es va reunir amb companyes
i companys d’empreses i sectors
que estan en conflicte, entre els
quals els transportistes acomiadats per Alliance Healthcare, els
companys acomiadats per SLMT12 i els delegats i delegades
del sector del cava.

Galeria d’imatges de la festa

Acord a Mantenimiento
de Infraestructuras
Baleares que suposa la
millora de les condicions
laborals de la plantilla
CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord assolit pel
comitè d’empresa i la direcció
de Mantenimiento de Infraestructuras Baleares, ja que suposa una millora important
per a la plantilla en matèria de
jornada i horaris.
Aquest acord permet posar fi al sistema de productivitat negativa, que fins ara aplicava l’empresa i que penalitzava la plantilla, obligant-los
a treballar en caps de setmana sense compensació. També regularitza els horaris dels
torns partit i de tarda, i estableix que les guàrdies de cap
de setmana seran voluntàries. Els treballadors que facin
aquestes guàrdies cobraran
un plus de 65 € els dissabtes i
un de 100 € els diumenges, i
si treballen els dos dies tindran, a més, un dia de festa.
Les parts es tornaran a
reunir el 18 d’octubre per acabar de tancar el tema de les
dietes, entre altres matèries.

ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS
AGROMILLORA (Subirats).
Molt bon resultat de CCOO, que
aconseguim la majoria i ens situem com a primera força sindical amb 8 dels 13 membres del
comitè d’empresa; els altres 5 són
d’UGT (abans 6 CCOO i 7 independents).
RIVISA IND. DE CERRAMIENTOS METÁLICOS (Santa Margarida de Montbui). Gran victòria
de CCOO, que capgirem els resultats i aconseguim la majoria absoluta amb 4 dels 5 delegats del comitè d’empresa, mentre UGT es
queda amb 1 sol delegat (abans
3 UGT, 1 CCOO i 1 CGT).
GEDESCO (Montcada i Reixac). CCOO revalidem la nostra
hegemonia a l’empresa (antiga
Maheso) i renovem tot el comitè,
format per 13 membres.
ELECNOR NORD (Tarragona). CCOO hem aconseguit els 5
membres del comitè i ens consolidem com a única força sindical
(abans 3 de CCOO).
MARSET IL·LUMINACIÓ (Badalona). CCOO reforcem la nostra hegemonia, després d’aconseguir els 5 membres del comitè
d’empresa (abans hi havia 3 delegats de CCOO).
KRYPTON CHEMICAL (Hospitalet de l’Infant). Bon resultat de
CCOO en les eleccions parcials,
que ens ha permès capgirar els
resultats i desbancar UGT com a
primera força. Ara tenim 2 CCOO
i 1 UGT (abans 2 UGT i 1 CCOO).
FERRER INTERNACIONAL
(Barcelona). CCOO hem aconseguit el delegat que s’escollia a
l’empresa, que era blanca.

Enllaç al document i cartell
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