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Clam per la seguretat de les 
persones que treballen a la 

mina d’Iberpotash de Sallent

Les persones que treballen a la mina 
d’Iberpotash de Sallent han secun-
dat la vaga del 30 de juny, convo-
cada pels comitès d’Iberpotash i de 
Montajes Rus per exigir més segu-
retat a la mina, després dels últims 
accidents mortals que s’han produït 
a la mina de Vilafruns (Sallent). Amb 
una gran concentració a la plaça de 
l’Ajuntament de Manresa han recla-
mat a Iberpotash que es revisin les 
mesures de prevenció per garantir 
la seguretat de totes les persones 
que treballen a la mina i evitar nous 
accidents.

El 25 de juny es va produir un 
nou accident laboral que va causar 
la mort d’un altre treballador de 
la subcontracta Montajes Rus. Es 
tracta del segon accident mortal en 
menys d’un mes, per això es va tor-
nar a reactivar la vaga, que s’havia 
desconvocat davant el compromís 
d’Iberpotash d’obrir un procés de 
negociació per implementar les me-
sures de seguretat a la mina. 

A causa d’aquest accident, la di-
recció d’Iberpotash ha decidit tan-
car sine die la mina de Sallent per 
investigar-ne les causes i crear un 
comitè d’experts internacionals per 
reavaluar les mesures de seguretat 
de la mina. CCOO volem tenir veu 
i ser proactius en les accions que 
s’hagin de prendre per millorar les 
mesures de prevenció actuals, per 
això exigim a l’empresa participar 
en la investigació de l’accident i en 
el grup d’experts.

Així mateix, instem la direcció 
d’Iberpotash que les accions o me-
sures que es prenguin no tinguin 
cap repercussió en l’ocupació de les 
subcontractes que operen a la mina 
de Sallent.

La direcció de Nissan ja ha iniciat el 
procediment per tancar les plantes 
de la Zona Franca, Sant Andreu de 
la Barca i Montcada i Reixac. El dia 
30 de juny va tenir lloc la primera 
reunió del període de consultes. Da-
vant d’això, CCOO exigim al Govern 
que, de manera urgent, compleixi 
els compromisos adquirits i derogui 
l’article 51 de l’Estatut dels treballa-
dors amb caràcter immediat per evi-
tar que Nissan tingui via lliure per 
aprovar un expedient d’extincions 
sense necessitat que hi hagi una au-
torització prèvia de l’Administració.

Per a CCOO, és hora que els com-
promisos de les administracions es 
tradueixin en fets per salvaguardar 
els 25.000 llocs de treball que hi ha 
en risc ara mateix.

La lluita de la plantilla no s’atura

Davant d’aquesta situació, les tre-
balladores i treballadors de Nissan 
es mantenen ferms en la seva lluita 
per la continuïtat de les plantes cata-
lanes i els seus llocs de treball, i han 
deixat clar que defensaran el seu fu-
tur allà on faci falta. 

Unes 300 persones de la plan-
tilla han recorregut els 800 km que 
separen Barcelona de Cantàbria per 
fer reaccionar Renault i fer-li veure 
que aquest conflicte també és seu i 
que les treballadores i treballadors 
de Nissan de Catalunya lluitaran pel 

NO A L’ERO DE NISSAN!
La plantilla no es rendeix i portarà la seva lluita on faci falta 

per assegurar el futur i l’ocupació de les plantes catalanes 

seu futur. El dia 1 de juliol van fer una 
marxa lenta de vehicles des de Tor-
relavega fins a Los Corrales de Buel-
na i van bloquejar l’accés de camions 
a la planta que Nissan té en aquesta 
localitat i que treballa per a Renault. 
L’endemà es van manifestar a Santan-
der, on es van reunir amb la delegada 
del Govern a Cantàbria i amb el presi-
dent de la comunitat autònoma. A la 
tarda també els va rebre l’alcalde de 
Los Corrales de Buelna.

El 25 de juny la plantilla també es 
va manifestar a Sant Cugat del Vallès 
per denunciar davant la ciutadania 
santcugatenca que un dels seus veïns 
ha vingut a Barcelona per executar 
la decisió de la multinacional de tan-
car les plantes de Nissan a Catalunya, 
una decisió que deixaria sense feina 
25.000 famílies.

Després d’aquestes mobilitzacions 
ja es preparen per anar a Madrid per 
exigir la derogació de l’article 51.

Primers efectes a les proveïdores

L’anunci de la multinacional ja ha tin-
gut els seus primers efectes entre les 
empreses proveïdores de Nissan.

La direcció de Marelli Barcelona 
Espanya ha presentat un ERO per 
acomiadar 59 persones (27 a la planta 
de Santa Margarida i els Monjos i 32 
a la Zona Franca). CCOO d’Indústria 
demanem a l’empresa una alternativa  
per evitar la destrucció d’ocupació. 
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Gran seguiment de les concentracions del 27 de juny, amb el lema #PerUnesVidesDignes

CCOO d’Indústria valorem positivament 
el seguiment de les concentracions con-
vocades el passat 27 de juny a diferents 
poblacions per reclamar un gran pacte 
social i econòmic que posi les persones 
al centre de les decisions per evitar que 
ningú es quedi enrere. Hi van estar re-
presentats diferents sectors d’activitat, 
que van fer sentir les seves reivindica-
cions concretes. 

La mobilització principal es va fer a 
Barcelona, on les persones participants 
van ocupar diferents trams de la Via 
Laietana per garantir les mesures de se-
guretat. En aquesta concentració hi van 
ser presents les treballadores i treballa-
dors de Nissan i d’Alliance Healthcare, 
que van portar a Barcelona la seva pro-
testa pels conflictes oberts a totes dues 
companyies.

El 25 de juny es va assolir 
un preacord amb la direcció 
de Continental Automotive 
sobre el pla de sortida, que 
ha estat ratificat per majoria 
per la plantilla. CCOO valo-
rem positivament l’acord, ja 
que s’han aconseguit unes 
bones condicions per al con-
junt dels treballadors i treba-
lladores.  

L’acord preveu un pla de 
prejubilacions per a les per-
sones que tinguin a partir de 
55 anys en el moment de sor-
tida i, mitjançant un conveni 
especial amb la Seguretat So-
cial, se’ls complementarà la 
prestació fins a assolir entre 
el 80 i el 100 % del salari, en 
funció de l’edat. Per a la res-
ta del personal s’han pactat 

unes indemnitzacions de 62 
dies per any treballat amb 
un màxim de 44 mensuali-
tats. També s’ha acordat una 
quantitat de 500 € per any 
treballat més un lineal de 
1.000 € per a tota la plantilla. 

CCOO d’Indústria de Ca-
talunya esperem que, un cop 
tancada la sortida, l’empresa 
es bolqui plenament en la re-
industrialització de la planta 
de Rubí, un tema que conti-
nua parat i que per a CCOO 
és prioritari. Per això apres-
sem la direcció de Continen-
tal Automotive a avançar en 
aquesta qüestió per garantir 
una alternativa industrial a 
Rubí que permeti el manteni-
ment de la màxima ocupació 
possible.

Demanem a Continental Automotive que es bolqui en 
la reindustrialització, un cop acordat el pla de sortida

Gràcies a la pressió de la 
vaga convocada, el 22 de 
juny la patronal ANAFRIC, 
les direccions de Mercabar-
na i Condialiment, i la repre-
sentació dels treballadors i 
treballadores han arribat a 
un principi d’acord amb el 
qual s’obre la possibilitat de 
trobar una sortida que per-
meti garantir l’activitat i els 
llocs de treball de la planti-
lla de Condialiment.

Les parts han iniciat un 
procés de negociació per a 
la possible construcció, per 
part d’ANAFRIC, que repre-

senta els operadors actuals, 
d’un nou escorxador de ti-
tularitat privada al lloc on hi 
ha l’actual escorxador mu-
nicipal, amb el compromís 
de mantenir l’activitat in-
dustrial i l’ocupació actual. 

En el marc d’aquest pre-
acord també s’ha pactat la 
readmissió del treballador 
acomiadat recentment per 
Condialiment.

Amb la consecució de 
l’acord va quedar descon-
vocada la vaga de la planti-
lla de Condialiment prevista 
els dies 23, 25 i 26 de juny.

ACTUALITAT A LA INDÚSTRIA

S’arriba a un principi d’acord per trobar una sortida 
que garanteixi l’activitat i l’ocupació de Condialiment

El secretari general de CCOO 
d’Indústria de Catalunya ha 
comparegut el 30 de juny 
davant la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat del Sector 
de la Petroquímica del Par-
lament de Catalunya, que 
investiga l’accident d’IQOXE 
del passat 14 de gener.

Hernández ha evidenciat 
la vinculació entre la pre-
carietat laboral existent i la 
creixent sinistralitat que s’ha 
donat en l’últim any i mig al 
sector petroquímic de Tarra-
gona. També ha denunciat 
que la gestió mercantilista 
que s’està fent als polígons 
petroquímics posa en risc la 
seguretat de les persones que 
hi treballen i de la ciutadania 
del Camp de Tarragona. 

La concatenació d’acci-
dents laborals ocorreguts el 
darrer any i mig, que va te-
nir com a màxim exponent 
l’accident d’IQOXE, posa de 
manifest que empreses i Ad-

ministració s’han relaxat en 
la seva responsabilitat en ma-
tèria de seguretat. La millor 
defensa del futur del polígon 
petroquímic de Tarragona és 
garantir la seva seguretat de 
manera inqüestionable.

CCOO lamentem que 
l’Administració hagi deixat 
els sindicats fora de les me-
ses tècniques de revisió 
del PLASEQTA i dels plans 
d’autoprotecció de les em-
preses, per això tornem a re-
clamar a la Generalitat poder 
participar en aquestes meses, 
i que doni resposta a la resta 
de reivindicacions que van 
motivar la vaga a la petroquí-
mica del passat 19 de febrer.

CCOO exigim a l’Administració que doni veu als 
sindicats en les meses tècniques de revisió dels 

plans de seguretat de la petroquímica de Tarragona

Vaga a Alliance Healthcare contra la persecució sindical 
i per exigir la readmissió de les persones acomiadades 

Les treballadores i treballa-
dors d’Alliance Healthcare 
han iniciat una vaga parcial 
a tots els centres de treball 
per exigir la readmissió de 
les persones acomiadades i 
contra la persecució sindical 
a l’empresa. 

CCOO va denunciar els 
ERTO presentats, ja que no 
estaven justificats perquè 

l’empresa realitza un servei 
essencial i no ha deixat de 
treballar durant la pandè-
mia per fer arribar medica-
ments i productes sanitaris a 
les farmàcies i els hospitals.

Com a resposta a aques-
ta denúncia, l’empresa va 
començar a perseguir i obs-
truir la tasca de la represen-
tació sindical de la plantilla. 
D’altra banda, l’empresa ha 
fet 16 acomiadaments disci-
plinaris per baix rendiment 
al conjunt de l’Estat, 6 dels 
quals a la planta de Polinyà 
i tots 6 d’afiliats a CCOO. 
També ha modificat subs-
tancialment les condicions 
laborals de la plantilla.
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La direcció d’Indústria Alimentària 
Crusvi (Riudoms), que es troba en si-
tuació d’ERTO des del mes de març, 
ha presentat un concurs de credi-
tors per a la liquidació de l’empresa. 
CCOO denunciem que en aquest 
procés no s’han tingut en compte 
els drets d’informació i consulta de 
la representació legal de la plantilla, 
que no ha rebut cap documentació 
sobre aquest fet i s’ha assabentat 
que s’havia iniciat el procés per la 
premsa.

L’administració concursal no ha 
buscat alternatives per obtenir un 

pla de viabilitat que permeti la con-
tinuïtat de l’empresa i planteja un 
ERO per extingir els 110 llocs de tre-
ball que hi ha actualment a Indústria 
Alimentària Crusvi, amb les indem-
nitzacions que pagui el Fogasa. 

CCOO no estem d’acord amb 
la liquidació de l’empresa, ja que a 
parer nostre té viabilitat, i lluitarem 
per defensar l’ocupació i aclarir un 
procés que ens omple de sospites, ja 
que a falta de documentació i de res-
postes per part de l’administrador 
concursal, pel que sabem, el princi-
pal creditor seria Granja Crusvi. 

CCOO rebutgem la liquidació de la Indústria Alimentària Crusvi

Incertesa a Cobra Instalaciones y Servicios per la pèrdua dels 
contractes de manteniment d’Iberdrola, Unión Fenosa i Nedgia

La pèrdua dels contractes de man-
teniment que Cobra Instalaciones 
y Servicios va subscriure amb Iber-
drola, Unión Fenosa i Nedgia ha 
generat una gran incertesa entre les 
plantilles dels centres afectats per 
la pèrdua d’aquests contractes. En 
el cas de Catalunya, aquesta situa-
ció afecta el centre de Montcada i 
Reixac, on treballen 17 persones.

CCOO d’Indústria estatal ha de-
manat una reunió amb la direcció 

de l’empresa per buscar una solució 
consensuada que doni alternatives 
i garanties per als treballadors dels 
centres afectats, abans no sigui mas-
sa tard, ja que a moltes de les pro-
víncies afectades no està garantida 
la subrogació dels treballadors. 

De moment, l’empresa no s’ha 
pronunciat sobre el tema i mira cap 
a una altra banda, ignorant la peti-
ció de reunió de CCOO per resoldre 
aquest tema com més aviat millor.

www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya indústria

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

La batalla judicial comença amb bon peu: decau el laude arbi-
tral que va donar llum verda al pitjor conveni d’Endesa 

El laude arbitral que UGT i l’empresa 
van utilitzar com a punt de partida 
per al V Conveni col·lectiu del Grup 
Endesa ha perdut la seva efectivi-
tat. Així ho van acordar el passat 24 
de juny la companyia, CCOO, SIE i 
CIGA abans del judici que havia de 
celebrar-se a l’Audiència Nacional. 
Es tracta d’un avenç significatiu en la 
lluita que estem lliurant els tres sindi-
cats. CCOO definirem en breu, amb 
el nostre Gabinet Jurídic, quin serà el 
pas següent.

Els tres sindicats havien presentat 
una demanda contra el laude arbi-
tral que van utilitzar UGT i l’empresa 
per acabar de donar forma al V con-
veni marc d’Endesa, un text que per 
a CCOO és el pitjor que s’ha signat 
mai a l’empresa. Aquest ha estat el 
primer pas, però no serà l’últim en la 
batalla judicial de CCOO contra un 
conveni que retalla els drets socials 
i laborals de les persones que treba-
llen a Endesa, mentre la italiana ENEL 
s’embutxaca tots els beneficis.

CCOO d’Indústria lamentem la mort 
de diversos companys que ens han 

deixat en els últims mesos

En el decurs dels darrers mesos, des 
que es va decretar l’estat d’alarma fins 
a finals de juny, ens han deixat diversos 
companys vinculats estretament al sin-
dicat. CCOO d’Indústria de Catalunya 
lamentem profundament la seva pèrdua 
i volem transmetre de nou el nostre sin-
cer condol a les seves famílies, amistats i 
companyes i companys.   

Andrés Molina va ser un dels forjadors 
del moviment obrer i de CCOO a Seat. 
Era un gran lluitador, un dels molts que 
van aportar el seu gra de sorra a lluita per 
la causa obrera, contra la dictadura i per 
la democràcia. Va treballar durant molts 
anys a la fàbrica de la Zona Franca i, com 
molts altres, va deixar l’empresa per bus-
car-se la vida laboral més enllà de Seat. 

Sebastián Gavilán, sindicalista històric, 
va estar al capdavant de CCOO a la fàbri-
ca de Seat de Martorell en uns anys que 
van ser durs. Junt amb altres companys i 
companyes, va fer possible que el trasllat 
de personal de la Zona Franca a Marto-
rell es fes amb certa normalitat, després 
de mesos de lluitar en defensa del futur 
de l’empresa i dels llocs de treball. 

Santiago Domínguez era delegat de 
CCOO a l’empresa Mecalux.

Ramon Grasa va estar vinculat durant 
molts anys a la Secció Sindical de CCOO 
de Solvay a Martorell.

Manuel Cruz, sindicalista històric del Va-
llès Oriental, dels primers a impulsar el 
sindicalisme a la comarca, ja en clandes-
tinitat. L’any 2011 va rebre la Medalla al 
Treball President Macià. Va formar part 
de la direcció del sindicat a la comarca, 
on va ser escollit secretari general del 
Metall. Quan ens va deixar, col·laborava 
a la Federació de Pensionistes.

Antonio Medina havia treballat a Corbe-
ró, on va ser delegat de CCOO. Va estar 
sempre vinculat al sindicat intercomarcal 
del Baix Llobregat, on va ser membre 
dels equips d’extensió i d’eleccions sindi-
cals durant quasi 20 anys. 

Gràcies per la vostra dedicació i 
militància, companys, i que la 

terra us sigui lleu!

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

