
Dos nous incidents posen 
de manifest que cal millorar
els protocols de seguretat 
als polígons petroquímics

Pocs dies després de la vaga a la petro-
química de Tarragona, s’han produït
dos nous incidents al sector que, afor-
tunadament, no han posat en risc la
seguretat i la salut dels treballadors i
treballadores ni de la ciutadania del
Camp de Tarragona, però sí que han
evidenciat noves situacions de desco-
ordinació i manca d’informació.

El primer es va produir just el dia
després de la vaga, a Repsol Petróleo
(la Pobla de Mafumet), on s’estava
fent una maniobra de purga d’un tanc
i hi va haver una emissió de gas sulfhí-
dric que va provocar que saltessin les
alarmes dels detectors del municipi de
Constantí. Això va suposar l’activació
del PLASEQCAT i el confinament de la
població. Al migdia ja es va desactivar
el pla d’emergència exterior. 

Davant d’aquest incident, CCOO
vam sol·licitar una reunió d’urgència
del Comitè de Seguretat i Salut Inter-
contractes de Repsol Petróleo per al
dia següent per aclarir-ne les causes,
els efectes i les mesures preventives
que cal prendre. 

El segon incident va tenir lloc una
setmana després de la vaga, a Carbu-
ros Metálicos (Tarragona), on es va
produir una fuita de gas peròxid ni-
trós. En aquest cas es va activar el pla
d’autoprotecció intern de l’empresa,
tot i que inicialment es va especular
sobre si es tractava de vapor d’aigua.

Aquests dos nous incidents posen
de manifest que cal seguir treballant
per aconseguir els objectius que ens
hem marcat amb la vaga. CCOO exi-
gim la participació del sindicat en la
revisió del pla d’emergència exterior,
així com la creació d’un pla d’autopro-
tecció conjunt gestionat per la Gene-
ralitat, amb la participació dels sindi-
cats més representatius. 
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VAGA HISTÒRICA A LA PETROQUÍMICA DE TARRAGONA

La vaga general convocada a la petro-
química de Tarragona el 19 de febrer
va ser tot un èxit, amb un seguiment
pràcticament total i sense incidents des-
tacables. Ha estat el primer cop, més en-
llà de les vagues generals, que s’atura
totalment el sector petroquímic de Tar-
ragona, una fita que es pot considerar
històrica i que posa de manifest el que
es reclama des del sector: més segure-
tat i menys precarietat.

Al migdia es va fer una concentra-
ció dels diferents piquets informatius
davant de les instal·lacions d’IQOXE,
on es va fer un minut de silenci en
record de les 3 víctimes mortals de l’ac-
cident ocorregut el passat 14 de gener
i un reconeixement als companys que
encara s’estan recuperant.

CCOO d’Indústria de Catalunya va-
lorem molt positivament el desenvolu-
pament de la jornada de vaga, que va
tenir com a colofó una massiva mani-

festació ciutadana, en la qual van par-
ticipar milers de persones sota el lema
“Volem seguretat, informació i coordi-
nació”. La mobilització va finalitzar da-
vant la delegació del Govern de la Ge-
neralitat a Tarragona, on es va llegir
un manifest conjunt signat pels sindi-
cats CCOO i UGT, entitats veïnals i so-
cials de la ciutat i diversos ajuntaments
del Camp de Tarragona.

Després de l’èxit de la convocatò-
ria, CCOO d’Indústria esperem que
empresaris i responsables polítics ha-
gin pres nota del missatge  que es des-
prèn d’aquesta gran mobilització. Així
mateix, CCOO alertem que si en els
propers dies la patronal i l’Administra-
ció no prenen mesures per millorar la
seguretat, tant de les persones que tre-
ballen a la petroquímica com de la ciu-
tadania, i contra la precarietat laboral
al sector, es convocaran noves mobilit-
zacions. 

El seguiment pràcticament total de la vaga i la massiva
manifestació ciutadana deixen clar que la gent vol més

seguretat i menys precarietat a la petroquímica 

Vídeo: 
“Mas seguridad, menos precariedad”

Resum: crònica de la jornada de
vaga als polígons petroquímics de
Tarragona, amb la valoració dels
secretaris generals de CCOO de
Catalunya i de CCOO d’Indústria
estatal i de Catalunya

Enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=INA
vhFb-_GU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=INAvhFb-_GU&feature=youtu.be
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EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

CCOO rebutgem el nou ERO que planteja IQOXE

CCOO d’Indústria rebutgem el
nou ERO que ha presentat la
direcció d’IQOXE després que
el Departament de Treball de la
Generalitat rebutgés el que van
presentar al·legant causes de
força major.

CCOO reiterem, com també
va reconèixer la Inspecció de
Treball en el seu informe, que
en aquests moments tota la
plantilla està ocupada en les fei-
nes de reactivació de l'empresa
i l’ocupació és plena.

En aquest context, CCOO
denunciem que la mesura que
planteja l’empresa és la més le-

siva per a la plantilla i que ha
obviat altres opcions alternati-
ves recollides en el conveni.

Així mateix, condemnem
que l’empresa hagi rescindit el
contracte d’una de les víctimes
de l’accident, quan n’ha tingut
ocasió, sense ni tan sols esperar
que li hagin donat l’alta a l’hos-
pital.

Ambdues mesures demos-
tren, un cop més, una manca
total d’empatia per part de
l’empresa, que, en tot moment,
prima els seus beneficis i inte-
ressos per sobre dels dels treba-
lladors i treballadores.

Nova mobilització de les plantilles de Nissan pel
futur de les plantes catalanes i dels llocs de treball

El 25 de febrer les treballadores
i treballadors de les diferents
plantes de Nissan han tornat a
mobilitzar-se per exigir a la mul-
tinacional un pla industrial de
futur que en garanteixi la conti-
nuïtat de l’activitat i dels llocs
de treball. A la Zona Franca i a
Montcada, les plantilles s’han
manifestat i han tallat el trànsit
durant una estona per fer sen-
tir les seves reivindicacions, i a
Sant Andreu s’han concentrat
al matí i a la tarda a les portes
de l’empresa. 

El comitè d’empresa també
ha mantingut reunions institu-

cionals amb els ajuntaments
del Prat i de Barcelona, per pre-
sentar mocions de suport en els
respectius plens municipals, i
també amb la Comissió d’Indús-
tria del Parlament, per preparar
la presentació d’una resolució
dels grups parlamentaris sobre
el futur de Nissan a Catalunya i
els llocs de treball. Està previst
que aquesta resolució es debati
al ple del Parlament el dia 5 de
març. Coincidint amb aquest
ple, es convocarà una concen-
tració de treballadors i treballa-
dores de Nissan davant del
Parlament.

CCOO exigirem plans industrials a les proveïdores de
Nissan amb l’objectiu de garantir l’ocupació al sector

CCOO exigirem a les direccions
de les empreses auxiliars i de
components que treballen per
a Nissan plans industrials que
permetin anticipar-se a possi-
bles situacions de crisi, deriva-
des de la incertesa generada

per la previsible caiguda de pro-
duccions en els propers mesos,
i donar alternatives de futur
amb l’objectiu de garantir els
llocs de treball.

Així es va acordar en la reu-
nió de delegats i delegades de
CCOO de les empreses auxiliars
i de components de Nissan, que
va tenir lloc el dia 17 de febrer.
En aquesta reunió hi estaven
representades 23 empreses,
que ocupen al voltant de
10.000 treballadors i treballa-
dores.

La vaga a la petroquímica en 4 imatges!
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Des del 18 de febrer fins al 8 de
març es faran els diferents actes
convocats per CCOO al conjunt
del territori amb motiu del Dia
Internacional de les Dones. Tres
setmanes d’acció continuada per
reivindicar que el 8 de Març és
cada dia. Aquest any el lema és
“CCOO feminista: denúncia i ac-
ció”. 

El tret d’inici va ser l’assem-
blea de dones de CCOO, que es
va celebrar el passat 18 de febrer
al Casino de L’Aliança del Poble-
nou, en la qual va intervenir la
responsable de la Dona de la fe-
deració, Yolanda Navarro. 

CCOO d’Indústria també va
participar en la trobada d’homes
feministes que es tenir lloc el pas-
sat 25 de febrer al sindicat i en
l’acte confederal “En clave viole-
ta”, realitzat a Madrid el 27 de
febrer.

PROPERES ACTIVITATS:

Amb motiu del 8 de Març,
CCOO d’Indústria de Catalunya
hem convocat una jornada so-
bre bretxa salarial per al dia 3 de
març, en la qual es donaran ei-
nes per detectar els casos de
bretxa salarial a les empreses i
combatre-la mitjançant la nego-
ciació col·lectiva i l’acció sindical.

El dia 6 de març participarem
en una de les tres columnes de
treballadors i treballadores de
diferents sectors d’activitat que
confluiran en una gran concen-
tració, a les 12 h, davant de
Foment del Treball. Concreta-
ment anirem en la columna que
baixarà des de la plaça d’Urqui-
naona a partir de les 11 h.

Finalment, fem una crida a
les treballadores i treballadors
de la indústria i el camp a partici-
par en la manifestació del 8 de
Març a Barcelona, convocada pel
moviment feminista. El punt de
trobada de CCOO serà a les
16.30 h, al carrer Aribau, entre
Gran Via i Diputació.

CCOO d’Indústria escalfem motors per al 8 de Març

La sentència dictada pel Jutjat
Social número 3 de Tarragona
anul·la la sanció de 28 dies de
suspenció de sou i feina impo-
sada als membres del Comitè
d’Empresa de BIC Iberia, ja que
considera que no queden acre-
ditats els motius adduïts per
l’empresa per justificar la mesu-
ra. CCOO d’Indústria valorem
molt positivament la sentèn-
cia, ja que dona la raó als argu-
ments defensats pel sindicat,
que ja vam denunciar en el seu
moment que es tractava d’una
mesura desproporcionada i
injustificada.

El passat 24 de febrer,
CCOO i UGT vam convocar
una concentració de suport als
membres del Comitè d’Empre-
sa de BIC Iberia davant el Jutjat
Social de Tarragona, coincidint
amb la celebració del judici per
la sanció imposada al comitè
per l’empresa, en plenes nego-

ciacions del conveni col·lectiu.
CCOO vam rebutjar la sanció,
ja que consideràvem que no-
més buscava la repressió de la
representació dels treballadors
i treballadores. Aquesta no és
la primera sanció que l’empre-
sa imposa al comitè.

El judici estava assenyalat
inicialment per al juliol passat,
però el jutge el va suspendre i
va instar les parts a negociar
per arribar a un acord. Un
acord que va ser possible da-
vant la manca de voluntat de
la direcció de BIC Iberia.

PROU PERSECUCIÓ SINDICAL

El passat 18 de febrer la direc-
ció de KOSTAL va acomiadar
una treballadora per la via de
l’article 52.d de l’Estatut dels
treballadors, adduint causes
objectives per baixes justifica-
des intermitents. 

CCOO d’Indústria denun-
ciem la mala fe de l’empresa,
que va utilitzar aquesta moda-
litat per justificar l’acomiada-
ment a baix cost d’una treba-
lladora que feia 30 anys que
treballava a l’empresa, just un
dia abans que el Consell de Mi-
nistres aprovés la derogació
d’aquest polèmic article.

CCOO exigim a la direcció
de KOSTAL la readmissió im-
mediata de la treballadora i
ens hem posat al seu servei per
dur a terme les gestions opor-
tunes per a la seva readmissió. 

CCOO valorem positivament la sentència que
anul·la la sanció imposada al comitè de BIC Iberia

CCOO d’Indústria rebutgem l’acomiadament  per
emmalaltir d’una treballadora de KOSTAL

Les treballadores i treballadors
de la planta de Continental Au-
tomotive de Rubí s’han manifes-
tat el dia 29 de febrer per reivin-
dicar la continuïtat de l’activitat
industrial de la planta i dels llocs
de treball, davant el lent avenç
de les negociacions amb l’em-
presa sobre el procés de rein-
dustrialització. 

Malgrat que les meses de
negociació estan en marxa, la
plantilla segueix el procés amb
escepticisme davant la manca
d’avenços destacats. La multina-
cional encara no ha aclarit les
empreses que estan interessa-
des en el procés de reindustria-
lització ni el volum de plantilla
que podrien assumir. 

Manifestació per la continuïtat de la planta i els llocs
de treball de Continental Automotive a Rubí

Participa a 
l’enquesta i a les
assemblees de la
teva comarca o
empresa!

AMB TU
CONSTRUÏM 
EL FUTUR!
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