
Una cinquantena de treballadores i tre-
balladors de MON-PA es van mobilitzar
el dia 17 de setembre contra l’expedient
presentat per l’empresa i per exigir a la
direcció que els pagués les dues nòmi-
nes que els deu. La protesta es va fer
coincidint amb una reunió entre la direc-
ció de l’empresa i la representació sindi-
cal de la plantilla.

CCOO d’Indústria som al costat de
les treballadores i treballadors de MON-
PA i, en aquests moments, estem pen-
dents de la resolució de l’expedient.
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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 qües-

tions personals que tinguin a veure amb la feina. Aquest assessorament s’ha de fer de manera presencial i és gra-

tuït 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

#OFENSIVACCOO EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

La plantilla de TE Connectivity de Mont-
cada i Reixac ha iniciat les mobilitza-
cions contra l’ERO que ha presentat la
multinacional per acomiadar 101 per-
sones a la planta vallesana. El dia 26 de
setembre s’ha fet una primera jornada
de vaga de 24 hores, amb un segui-
ment del 100% dels treballadors i treba-
lladores, que han deixat molt clar que
no accepten la pèrdua de llocs de tre-
ball a Montcada.

CCOO d’Indústria manifestem el
nostre ferm rebuig a aquest expedient
i donem suport a la plantilla en aquest
procés de mobilització, que s’acabarà
concretant en els propers dies. 

Així mateix, CCOO exigim a la di-
recció de TE Connectivity la retirada de
l’expedient i que s’assegui a negociar
mesures alternatives als acomiada-
ments. CCOO farem tot el possible per
preservar els llocs de treball.

Seguiment total de la vaga contra l’ERO a TE Connectivity

Els treballadors i treballadores de Micro-
son i Amplifon (antiga Gaes) també han
començat les mobilitzacions contra els
ERO presentats pel Grup Amplifon, que
afecten 90 persones a Microson (el 65%
de la plantilla) i 98 a Amplifon. El dia 26
de setembre es van concentrar davant
una botiga Gaes a Barcelona en defen-
sa dels llocs de treball.

CCOO d’Indústria instem la direcció
del Grup Amplifon a retirar els ERO i
buscar les alternatives necessàries per
evitar la pèrdua d’ocupació a les em-
preses del grup. En el cas de l’ERO de
Microson, CCOO denunciem que els

acomiadaments plantejats per l’empre-
sa suposen una gran destrucció de
llocs de treball que podria posar en risc
la continuïtat de l’activitat productiva
de la planta de Barcelona.

Mobilització de treballadores i
treballadors de MON-PA en
defensa dels llocs de treball  

Acció de protesta contra els ERO de Microson i Amplifon 

CCOO rebutgem l’ERO que
planteja General Cable

Davant les intencions del Grup General
Cable de presentar un ERO per tancar
les fàbriques de Manlleu i de Montcada i
Reixac i acomiadar uns 600 treballadors
i treballadores, segons ha informat la
direcció del grup, CCOO d’Indústria
manifestem el nostre rebuig a l’ERO.

CCOO d’Indústria estem en espera
que l’empresa anunciï formalment l’ex-
pedient per actuar en conseqüència. En
aquest escenari, CCOO donem total su-
port als treballadors i treballadores de
General Cable i instem l’empresa a bus-
car les alternatives necessàries per man-
tenir l’ocupació i deixar sense efectes
l’expedient anunciat.
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Davant la pèrdua del dret de bo-
nificació de la tarifa elèctrica a
partir de l’1 d’octubre  per als tre-
balladors i treballadores d’Ende-
sa jubilats, CCOO d’Indústria
hem convocat un calendari de
mobilitzacions per exigir a la
companyia que reverteixi la me-
sura i respecti els drets i benefi-
cis socials acordats des de fa
anys amb la representació sindi-
cal de la plantilla.

La primera mobilització es
va fer el passat 25 de setembre,
amb una concentració davant
del Departament de Treball, on
hi havia prevista una reunió
amb el director general per trac-
tar aquesta qüestió. Una nom-
brosa representació d’extreba-

lladors i treballadores d’Endesa
jubilats es van sumar a aquesta
protesta per reivindicar els seus
drets i denunciar la política de
retallades d’Endesa. El proper
dia 9 d’octubre, CCOO hem
convocat una altra concentra-
ció davant el consolat italià a
Barcelona davant la política de
retallades d’Enel a Endesa.

Paral·lelament, s’estan envi-
ant cartes als ajuntaments per
denunciar l’actitud d’Endesa en
matèria social, especialment en
temes de pobresa energètica i
pel tracte als seus empleats.
CCOO estem fent contactes
amb entitats corporatives i mu-
nicipals per arribar al màxim de
poblacions possible.

Les treballadores i treballadors jubilats d’Endesa inicien
mobilitzacions davant la pèrdua de beneficis socials

La coordinadora de CCOO dels
polígons petroquímics de Tarra-
gona es va reunir el passat 20 de
setembre en assemblea per ana-
litzar la situació actual, després
de la successió d’accidents labo-
rals ocorreguts els darrers me-
sos al sector químic de la provín-
cia, i decidir les pròximes accions
que es faran coincidint amb la
parada de Repsol del mes d’octu-
bre. 

En l’assemblea es va decidir
iniciar una campanya informati-
va per explicar als treballadors i
treballadores del sector quines
són les accions que CCOO hem
dut a terme per donar resposta
als problemes de seguretat i a
l’ofensiva de la patronal per dei-
xar sense efectes els acords de
subrogació de les treballadores i
treballadors del sector.

CCOO ens hem reunit amb
la patronal AEQT i li hem traslla-
dat el nostre malestar i desacord
amb la falta de mitjans destinats
a la prevenció i seguretat. D’a-
questes reunions, n’ha sortit el
compromís, per part de la patro-

nal, de potenciar la tasca pre-
ventiva durant la parada de
Repsol del mes d’octubre, facili-
tant la intervenció sindical, i
d’activar de manera efectiva la
coordinació d’activitats preven-
tives i de salut laboral.

CCOO també ens hem reu-
nit amb l’Administració per de-
manar explicacions sobre les
irregularitats detectades en l’ac-
tivació i aplicació del Pla d’emer-
gència exterior del sector quí-
mic de Tarragona (PLASEQTA).
Malgrat les peticions del sindi-
cat, seguim pendents que l’Ad-
ministració ens convoqui a una
nova reunió per donar resposta
a les nostres demandes.

Si en les pròximes setmanes
no es reverteix aquesta situació,
convocarem noves accions coin-
cidint amb la parada de Repsol.

La coordinadora dels polígons petroquímics de
Tarragona prepara les pròximes accions al sector 
de cara a la parada de Repsol del mes d’octubre

CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
ENS MOBILITZEM PEL CLIMA

Jornada “Pel futur i la vida, treballs a prova del clima”

CCOO d’Indústria de Catalunya ens hem
sumat als actes convocats amb motiu de la
Setmana Europea de la Mobilitat i de la
situació d’emergència climàtica que viu el
planeta, amb el compromís de treballar
des del món del treball per aconseguir una
transició justa als reptes de futur.

A més d’organitzar una jornada sobre
medi ambient per als nostres delegats i
delegades, una representació d’Indústria
de diferents comarques va participar en
l’assemblea conjunta de delegats i dele-
gades del dia 27 de setembre.

Prop d’un centenar de delegats i delegades d’Indústria van partici-
par en la jornada “Pel futur i la vida, treballs a prova del clima”, que
va tenir lloc el passat 26 de setembre, en el marc dels actes convo-
cats pel sindicat al voltant de la jornada mundial pel clima del 27 de
setembre. L’objectiu de la jornada era analitzar com afrontar la
situació d’emergència climàtica que estem vivint des dels llocs de
treball i veure quines mesures cal implementar a les empreses. 

La jornada es va organitzar en dues taules de debat: una pri-
mera en la qual es va tractar la situació de crisi climàtica, la impor-
tància d’una transició justa i els reptes de futur del treball, i una
segona taula més centrada en els compromisos pel canvi. Entre els
ponents hi havia representants de la nostra federació estatal i de
Catalunya, d’ISTAS, de CCOO de Catalunya, de l’Organització
Internacional del Treball, d’Ecoembes i de l’associació Fridays for
Future.

Participació de CCOO d’Indústria a l’assemblea de

delegats i delegades del matí i a la manifestació de

Fridays for Future per #EmergènciaClimàtica27S

La gent de CCOO d’Indústria també vam participar activament en
els actes convocats el dia 27 de setembre.  

Una representació de delegats i delegades d’Indústria de dife-
rents territoris van assistir a l’assemblea conjunta de CCOO i UGT,
convocada amb el lema “Preservar el planeta des del lloc de treball.
Transició justa”.

A la tarda també vam ser a la manifestació convocada per l’en-
titat Fridays for Future, en la qual es va evidenciar que ens trobem
en una situació d’emergència davant el canvi climàtic i que cal
posar-hi remei per salvar el planeta.
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www.twitter.com/FICCOOCat  (@FICCOOCat)
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CCOO d’Indústria de Catalunya
estem organitzant una jornada

sobre reptes de futur de la in-
dústria de l’automòbil, a la qual
convocarem els delegats i dele-
gades de les principals empre-
ses auxiliars i de components
del sector de Catalunya per ana-
litzar com afrontar sindicalment
la transformació del sector de
l’automoció. 

La jornada tindrà lloc el pro-
per dia 22 d’octubre i porta per
títol “Fabricar automòbils soste-

nibles a Catalunya. Què tenim?
Què cal per a una transició
justa?”.

Aquesta jornada estarà or-
ganitzada en dues meses de de-
bat, una de caire sindical i una
altra de més institucional, amb
la participació de la federació
d’Indústria estatal, del Ministeri
d’Indústria, del Departament
d’Empresa i Competitivitat i de
la patronal ANFAC.

CCOO d’Indústria estem preparant una jornada per analitzar els reptes sindicals

davant la transformació de la indústria de l’automoció a Catalunya i a l’Estat
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ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS

�SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN

(Sant Boi de Llobregat). CCOO en-

trem amb força i aconseguim els

5 membres del comitè. Abans no

hi havia representació.

�PGI SPAIN (la Selva del Camp).

CCOO repetim resultats i mante-

nim la majoria absoluta del comi-

tè d’empresa: 6 CCOO i 3 CGT.

�RENSIKA (Rubí). CCOO aconse-

guim la majoria del comitè, amb

3 dels 5 delegats, els altres 2 són

d’UGT. Abans no hi havia repre-

sentació.

�CV MÉDICA (Sarral). Bon resultat

de CCOO, que tenim la majoria del

comitè: 3 CCOO, 1 CGT i 1 USOC.

Abans no hi havia representació.

�COMBI TÈCNIC (Montblanc).

Gran resultat de CCOO, que creixem

en representació i hem aconseguit

els 3 delegats que s’escollien (abans

1 CCOO i 2 UGT).

�TALLERES AUXILIARES DE ES-

TAMPACIÓN (Sabadell). CCOO

creixem en representació i ens

mantenim com a única força sin-

dical a l’empresa, on hem passat

d’1 a 3 delegats.

�YASKAWA IBÉRICA (Gavà).

CCOO reforcem la nostra repre-

sentació i ens consolidem com a

única força sindical a l’empresa.

Hem passat d’1 a 3 delegats de

CCOO.

�FINANZAUTO (Lleida). CCOO

aconseguim el delegat que s’es-

collia i deixem UGT sense repre-

sentació. Abans hi havia un dele-

gat d’UGT.

�ISS FACILITY SERVICES (les Bor-

ges Blanques). CCOO aconseguim

el delegat que s’escollia. Abans

no hi havia representació.

eleccions sindicalseleccions sindicalsJORNADA SOBRE EL FUTUR DEL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL

El dissabte 5 d’octubre CCOO
de Catalunya celebra una nova
edició de la Festa del Treball
Digne, una jornada reivindicati-
va i festiva que s’ha consolidat
com un espai de trobada de la
gent de CCOO de tot Catalu-
nya. CCOO d’Indústria fem una
crida a la nostra gent a partici-
par a la festa i gaudir-ne.

L’edició d’enguany torna a
fer-se a la plaça de la Cultura de
l’Hospitalet de Llobregat i hi
haurà tot tipus d’activitats: jocs
infantils per als més petits, acti-
vitats literàries (espai poètic,
presentació de llibres i projec-
ció d’un documental), l’entrega
del Premi Aurora Gómez, reco-
neixements sindicals, actua-
cions musicals, menjar i beure.

PROGRAMA DE LA FESTA

CCOO d’Indústria fem

una crida a la nostra

gent a participar en la

Festa del Treball Digne

CCOO d’Indústria exigim la readmissió de la 
treballadora acomiadada per UTE Enllumenat

El dia 26 de setembre una vin-

tena de treballadors i treballa-

dores dels serveis de manteni-

ment de l’enllumenat públic de

Barcelona es van concentrar

darrere de l’Ajuntament per

exigir la readmissió de la treba-

lladora acomiadada abans de

l’estiu per UTE Enllumenat, una

de les contractes que s’encarre-

ga del manteniment de l’enllu-

menat de la ciutat.

CCOO d’Indústria denun-

ciem la política de sancions i

acomiadaments que està du-

ent a terme l’empresa en els

darrers temps i que està preca-

ritzant no només les condi-

cions de treball, sinó també el

servei de manteniment.

CCOO d’Indústria de Catalunya
hem iniciat un pla de formació
per als delegats i delegades que
han estat designats per als comi-
tès d’empresa europeus i les co-
missions negociadores d’aquest
àmbit a les seves empreses, per
donar-los els coneixements ne-
cessaris per desenvolupar la se-
va tasca sindical.

La primera sessió del curs
es va fer el dia 16 de setembre i
hi van participar una trentena
de delegats i delegades. El curs

s’estructura en quatre sessions,
que tenen l’objectiu de donar-
los a conèixer el context sindi-
cal i laboral europeu i la norma-
tiva vigent; aprofundir en les
formes i funcions de la repre-
sentació sindical, en les compe-
tències i el funcionament dels
comitès d’empresa europeus;
així com generar xarxes d’infor-
mació i participació.

Les properes sessions es
faran els dies 7 d’octubre, 4 de
novembre i 2 de desembre.

Formem els nous delegats i delegades dels comitès

d’empresa europeus per desenvolupar la seva tasca

https://www.ccoo.cat/festa/
www.twitter.com/FICCOOCat
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

