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Comencem a preparar el 
3r Congrés de CCOO 

d’Indústria de Catalunya

CCOO d’Indústria de Catalunya po-
sem en marxa la maquinària per pre-
parar el 3r Congrés de la federació, 
que celebrarem els dies 23 i 24 de 
març de 2021 en el marc del 12è 
Congrés de CCOO de Catalunya.

En la reunió del Consell de la 
federació celebrada el 6 d’octubre 
s’han aprovat les persones que inte-
gren la Comissió de Ponències, el ca-
lendari congressual i l’annex de les 
normes per desenvolupar el procés 
congressual, que incorporen algun 
canvi respecte a processos anteriors 
per tal d’adaptar-nos a la situació 
derivada de la pandèmia de corona-
virus que estem vivint.

e Del 23 de novembre al 22 de ge-
ner de 2021 es faran les assemblees 
congressuals de primer nivell a les 
empreses i les de caràcter transver-
sal, en les quals estan cridades a par-
ticipar un total de 41.104 persones 
afiliades dels nostres sectors, per 
escollir els delegats i delegades que 
participaran en el segon nivell.

e Del 4 al 25 de febrer de 2021 es 
faran els congressos i les conferèn-
cies dels sindicats intercomarcals i 
dels àmbits funcionals d’Indústria, 
en els quals participaran, en con-
junt, 725 delegats i delegades, que 
escolliran les persones que partici-
paran al congrés de la federació i 
al de les respectives unions interco-
marcals.

El clam pel futur industrial del Pe-
nedès i per un nou model econòmic 
que permeti superar la crisi que afec-
ta aquest territori ha estat unànime. 
Més de mig miler de persones s’han 
sumat a la concentració convocada  
per CCOO i UGT a Santa Margarida i 
els Monjos el 3 d’octubre amb el lema 
“Volem futur al Penedès, amb treball 
digne, amb indústria, amb economia 
social i productiva”.

Els recents anuncis de tancament 
de Saint-Gobain Glass, a l’Arboç, Alfi-
sa, a Santa Margarida i els Monjos, i 
Robert Bosch, a Castellet i la Gornal,  
han posat en peu de guerra aquestes 
dues comarques, molt castigades per 
unes altes xifres d’atur. Treballado-
res, veïns, sindicats i institucions han 

fet un front comú per reivindicar polí-
tiques d’industrialització i inversions 
que garanteixi una ocupació estable 
i de qualitat, i un pla de xoc d’impuls 
socieconòmic per evitar que creixin 
l’atur i les desigualtats al territori. 

En aquest sentit, CCOO apostem 
per dotar de contingut la Mesa per a 
la Industrialització del Penedès. 

Representants de les tres empre-
ses que han anunciat el tancament 
han intervingut en l’acte per explicar 
la seva lluita i demanar el suport de 
les administracions en defensa dels 
llocs de treball i per la continuïtat de 
l’activitat industrial. El secretari gene-
ral de CCOO de Catalunya també ha 
intervingut en la cloenda d’aquesta 
jornada.

VOLEM FUTUR AL PENEDÈS!
Més de mig miler de persones es mobilitzen en defensa de 

la indústria al territori i per un nou model econòmic

La plantilla de Robert Bosch Castellet 
està en vaga contra l’ERO presentat 
per l’empresa per tancar la planta. 
Els darrers dies han intensificat les 
mobilitzacions en defensa dels seus 
llocs de treball i per la continuïtat de 
la planta. 

Coincidint amb les reunions de 
negociació de l’expedient, les treba-
lladores i treballadors s’han concen-
trat davant la seu del Departament 
de Treball i de l’Hotel Barceló Sants, 
on s’han fet les reunions, per deixar 
clar a la direcció de l’empresa el seu 
ferm rebuig al tancament. També 

ho han fet davant del Parlament de 
Catalunya, i la darrera setmana, a la 
N-340 i a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona.

Vaga a Robert Bosch Castellet contra el tancament
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La lluita dels treballadors i les 
treballadores de Saint-Gobain 
Glass ha donat els seus fruits. El 
comitè i la direcció de l’empresa 
van arribar a un acord, la nit del 
20 de setembre, que recull les 
reivindicacions de la plantilla. 
CCOO d’Indústria valorem po-
sitivament l’acord, ja que dona 
una solució no traumàtica al 
conflicte i permetrà garantir la 
màxima ocupació possible.  

L’acord preveu la recol·lo-
cació del 100 % de la plantilla 
dins del grup Saint-Gobain, pri-
oritzant la planta de Sekurit de 
l’Arboç i les empreses del grup 
a Catalunya. També incorpora 
un pla social i baixes incentiva-
des per a les persones de més 
de 60 anys. 

En cas que algun treballa-
dor o treballadora no es vulgui 
acollir a la recol·locació, sem-

pre que no sigui a Sekurit de 
l’Arboç, es pacten les indemnit-
zacions següents: 15.000 € per 
a les persones amb una antigui-
tat inferior a 1 any, 30.000 € per 
a les que tenen una antiguitat 
inferior a 4 anys i 30.000 € més 
60 dies per any treballat, sense 
límit de mensualitats, per a les 
que tenen a partir de 4 anys 
d’antiguitat.

A més, s’ofereix una ga-
rantia de viabilitat de 10 anys 
per a la planta de Sekurit i, en 
cas que cessés l’activitat abans, 
s’aplicarien les mateixes condi-
cions d’aquest acord.

Amb aquest acord, que 
s’acabarà de desenvolupar en 
el marc del període de consul-
tes de l’expedient, es va desblo-
quejar de forma immediata el 
centre logístic de Bellvei i es va 
desconvocar la vaga. 

CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord assolit a 
Saint-Gobain, que ha permès desbloquejar la situació

Les treballadores i treballa-
dors de Nobel Plastiques 
Ibérica han ratificat per una 
àmplia majoria l’acord sobre 
l’ERO al qual van arribar la di-
recció i el comitè d’empresa el 
passat 25 de setembre.

Malgrat que no s’ha po-
gut evitar el tancament de la 
planta, CCOO valorem positi-
vament aquest acord, ja que 
s’han aconseguit unes bones 
condicions per a la plantilla, 
per sobre de les plantejades 
inicialment per l’empresa.

En el marc de l’acord s’han 

pactat unes indemnitzacions 
de 50 dies per any amb un 
màxim de 190.000 €, una xi-
fra que està per sobre del que 
marca el mínim legal. Així ma-
teix, incorpora un conveni es-
pecial de cotitzacions amb la 
Seguretat Social per a les per-
sones que tinguin a partir de 
55 anys en el moment de sor-
tida fins que compleixin els 
61 anys. Per últim, es contrac-
taran els serveis d’una empre-
sa de recol·locació per ajudar 
la plantilla a reincorporar-se 
al mercat laboral.

S’arriba a un acord sobre l’ERO a Nobel Plastiques Ibérica

CCOO d’Indústria lamentem 
la greu situació que s’ha pro-
duït a l’escorxador de Saba-
dell, on ja hi ha més de 60 
treballadors que han donat 
positiu per coronavirus, en-
tre els quals tot el personal 
de la secció de matadors, 
per la qual cosa la direcció 
de l’escorxador s’ha vist obli-
gada a aturar l’activitat de 
l’empresa.

CCOO d’Indústria denun-
ciem que l’empresa Maper 
Carns no ha dut a terme cap 
protocol preventiu ni ha apli-
cat les mesures de seguretat 
necessàries davant la situació 
de pandèmia de la COVID-19, 
i d’aquesta manera ha posat 
en risc la seguretat i la salut 
dels seus treballadors i tre-
balladores. L’empresa no ha 
pres cap tipus de mesures als 
espais comuns, menjador i 
vestuaris, per mantenir la dis-

tància social, una situació que 
ha derivat en els contagis.

Davant d’aquesta escena-
ri, CCOO hem presentat una 
denúncia contra l’empresa a 
la Inspecció de Treball perquè  
es prenguin les mesures opor-
tunes per evitar que aquesta 
situació es torni a repetir i per 
forçar-la a complir amb les me-
sures de seguretat i salut que 
preveu la llei. 

Aquesta no és la prime-
ra denúncia que hem pre-
sentat contra l’empresa per 
incomplir les mesures de 
prevenció davant la pandè-
mia. Ja ho vam fer a principis 
de juliol i es van convocar 
unes jornades de vaga. La-
mentablement, l’empresa ha 
incomplert part dels acords 
assumits llavors i ha posat de 
nou en risc la salut dels treba-
lladores i treballadores i de 
les seves famílies.

CCOO denunciem Maper Carns per no complir 
les mesures de prevenció davant la COVID-19

No al tancament de l’escorxador municipal de Mercabarna

Després d’un mes de ne-
gociacions entre l’empresa 
AAG i Mercabarna per in-
tentar donar continuïtat a 
l’activitat i a l’ocupació de 
l’escorxador municipal, fi-
nalment les parts no han 
arribat a cap acord i, mal-
grat que hi ha un projecte 
presentat (que no s’ha arri-
bat a traslladar al Consell 
d’Administració de Merca-
barna), es manté la decisió 
de tancament. 

CCOO d’Indústria mani-
festem el nostre rebuig ab-
solut a aquesta decisió, que 
deixa al carrer més de 120 

treballadors i treballadores. 
CCOO considerem inadmis-
sible que l’Ajuntament de 
Barcelona, amb un govern 
progressista, com a accio-
nista majoritari a Mercabar-
na, permeti aquesta decisió 
tenint una alternativa de 
continuïtat de l’activitat i 
l’ocupació.

Davant d’aquest despro-
pòsit, els propers dies pre-
pararem mobilitzacions en 
defensa dels llocs de treball  
i presentarem una demanda 
judicial contra Mercabarna, 
AAG i Condialiment Serveis 
en relació amb el tancament.

EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL

Mobilitzacions a Aryzta Bakeries Iberia contra l’ERO

CCOO d’Indústria rebutgem 
l’ERO presentat per la direc-
ció d’Aryzta Bakeries Iberia 
per tancar la planta d’Olesa 
de Montserrat, ja que no 
està justificat i només res-
pon a una deslocalització a 
altres empreses del grup, a 
la qual ens oposem ferma-
ment.

Davant d’aquesta deci-
sió, la plantilla està intensi-
ficant les mobilitzacions en 
defensa de la continuïtat de 
l’activitat i dels llocs de tre-

ball. El passat 7 d’octubre 
es van concentrar davant 
l’Ajuntament d’Olesa i una 
representació es va reunir 
amb l’alcalde per demanar 
el suport del consistori con-
tra l’ERO.

Lamentem l’accident ocorregut a Marelli Santpedor

CCOO d’Indústria lamentem 
l’accident laboral ocorregut 
el 6 d’octubre a l’empresa 
Magneti Marelli, de Sant-
pedor, en el qual ha resul-
tat mort un treballador. La 
plantilla ha fet una aturada 
en els diferents torns, com a 
mostra de consol per la pèr-
dua del seu company.

CCOO d’Indústria esta-
rem atents al resultat de les 
investigacions d’aquest trist 
succés.

Així mateix, volem trans-
metre el nostre sincer con-
dol i suport a la família, amis-
tats i companys d’aquest 
treballador, que, a més, es-
tava afiliat al sindicat. 
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El dia 3 d’octubre, CCOO 
de Catalunya ha celebrat 
una nova edició de la Festa 
del Treball Digne, que en-
guany ha tingut un format 
semipresencial per adaptar-
nos a la situació actual  de 
coronavirus, amb limitació 
d’aforament a la seu del 
sindicat a Barcelona i amb 
retransmissió en directe per 
Internet.   

Durant la festa, com ja 
és habitual, es va fer un re-

coneixement a la lluita de 
les treballadores i treballa-
dors d’empreses i sectors en 
conflicte, entre els quals no 
podien faltar els de Nissan, 
Saint-Gobain, Acciona, Con-
dialiment, Nobel Plastiques 
o Robert Bosch. I també es 
va fer un homenatge a les 
víctimes de la COVID-19 i un 
reconeixement a les perso-
nes que treballen als serveis 
essencials. També hi van ha-
ver actuacions musicals.

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

CCOO celebra la Festa del Treball Digne

El sector de l’elevació, obligat a considerar temps 
de treball el desplaçament del domicili al client

CCOO d’Indústria valorem 
positivament la sentència 
del Tribunal Suprem en la 
demanda presentada per 
una desena de treballadors 
de Thyssenkrupp Elevado-
res, en la qual reitera la doc-
trina de la justícia europea 
i considera com a temps de 
treball el desplaçament del 
domicili al client i viceversa.

CCOO valorem positiva-
ment aquesta sentència, ja 
que estableix que l’inici de la 
jornada laboral computa des 
que la persona treballadora 
agafa el vehicle de l’empresa 
per anar al primer client que 

ha d’atendre i finalitza quan 
torna, independentment de 
si el cotxe s’aparca a la seu 
de l’empresa o prop del seu 
domicili.

La federació d’Indústria 
estatal s’ha proposat esten-
dre aquest dret al conjunt 
del sector i per això ha po-
sat en marxa la campanya 
sindical #EsTuTiempo: per 
exigir a totes les empreses 
que instal·len, reparen i 
mantenen ascensors i esca-
les mecàniques que apliquin 
la doctrina que estableix la 
sentència del Tribunal Su-
prem.

ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4FLEXNGATE (les Franque-
ses del Vallès). Gran resultat 
de CCOO, que hem capgirat 
el comitè i ens situem com a 
primera força sindical, amb la 
majoria absoluta: 7 CCOO i 2 
UGT (abans 4 CCOO i 5 UGT).

4ANTONIO PUIG (Barce-
lona). CCOO creixem en re-
presentació i consolidem la 
majoria absoluta  amb 10 dels  
13 membres del comitè, men-
tre que UGT només n’obté 3 
(abans 8 CCOO i 5 UGT).

4URQUIMA (Sant Fost de 
Campsentelles). Gran resultat 
de CCOO, que hem aconse-
guit la majoria absoluta del 
comitè, amb 4 delegats, i hem 
deixat UGT sense representa-
ció. L’altre delegat és d’USOC 
(abans 2, UGT, 1 USOC i 2 in-
dependents). 

4LABORATORIOS RUBIÓ 
(Castellbisbal). CCOO entrem 
amb força i ens situem com a 
primera força sindical del co-
mitè, que ha quedat repartit 
així: 5 CCOO, 3 UGT i 1 CESIF  
(abans 6 UGT i 3 CESIF).

4RANDSTAT PROJECT SER-
VICES (Lleida). Molt bon resul-
tat de CCOO a les eleccions 
parcials per ampliar el comi-
tè de 5 a 9. Ens consolidem 
com a força majoritària amb 
6 membres del comitè, els 
altres 3 són d'UGT (abans 3 
CCOO i 2 UGT).

4MASIA VALLFORMOSA 
(Vilobí del Penedès). CCOO 
entrem amb força i aconse-
guim la majoria del comitè, 
amb 6 dels 9 membres. Els 
altres 3 són d’UGT. Abans no 
hi havia representació.

4LINDE MATERIAL HAND-
LING IBÉRICA. CCOO reno-
vem el comitè de Pallejà, de 
9 membres i tots de CCOO, 
i aconseguim els 5 membres 
del comitè de Gavà, on abans 
no hi havia representació.

4LABORATORIOS ALMIRALL 
(Barcelona). Molt bon resultat 
de CCOO, que hem aconse-
guit els 9 membres del comitè 
d’empresa. Abans no hi havia 
representació. 

4TALLERES MECÁNICOS 
COMAS (Blanes). CCOO hem 
aconseguit tot el comitè, in-
tegrat per 5 persones. Abans 
no hi havia representació.

4ALMIRALL (Barcelona). Ple 
de CCOO al comitè, format per 
5 membres. Abans no hi havia 
representació.

4SERPISTA (el Prat de Llo-
bregat). CCOO aconseguim 
els 3 delegats que s’ecollien i 
deixem UGT sense represen-
tació. Abans 3 UGT.

4AIRBOX (Castellbisbal). Hem 
aconseguit el delegat que s’es-
collia i hem deixat UGT sense 
representació. 

4MASVISIÓN (Reus). CCOO 
hem aconseguit el delegat 
que s’escollia. Abans no hi 
havia representació.

CCOO d’Indústria fa un balanç positiu del resultat 
de la campanya sindical #CarneSinFraude

El resultat de la lluita sindical 
que CCOO hem dut a terme 
al sector carni per erradicar 
la precarietat derivada de les 
males praxis laborals és una 
de les grans notícies laborals 
dels últims anys. S’han regu-
laritzat més de 23.000 perso-
nes al conjunt de l’Estat, que 
han deixat de ser falsos autò-
noms per passar al règim ge-
neral de la Seguretat Social.

El passat 28 de setembre 
es va celebrar a Madrid l’acte 
de cloenda de la campanya 
#CarneSinFraude, amb què 
es va fer un reconeixement 

a la ingent tasca realitzada 
pel sindicat al sector carni, 
que ha permès posar fi a les 
falses cooperatives de treball 
i a la figura dels falsos autò-
noms. Les denúncies presen-
tades han suposat multes a 
les empreses que superen els 
200 milions d’euros.

Vídeo #CarneSinFraude: Del rojo al verde

+ EN POSITIU...

Vídeo de la Festa del Treball Digne 2020

Després de quasi 2 anys nego-
ciant i a les portes d’una vaga 
a tot el sector, el 6 d’octubre 
s’ha arribat a un preacord en 
les negociacions del Conevni 
estatal dels escorxadors d’aus 
i conills, amb el qual ha que-
dat desconvocada la vaga pre-
vista els dies 13 i 14 d’octubre.

El principi d’acord haurà 
de ser ratificat els propers dies 

per la representació del sector 
al conjunt de l’Estat.

CCOO en fem una valo-
ració positiva, ja que amb el 
preacord assolit s’assenten 
les bases per posar fi a la pre-
carietat instal·lada i igualar les 
condicions laborals de les per-
sones que treballen al sector 
amb les del Conveni estatal de 
les indústries càrnies.

Principi d’acord al sector d’escorxadors d’aus i conills 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2020

eleccions sindicals

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://www.youtube.com/watch?v=Y6QSq7wx9uk
https://www.ccoo.cat/noticia/233027/video-de-la-festa-del-treball-digne-2020#.X37v2MIzaUn

