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GRAN CONCENTRACIÓ EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I DELS LLOCS DE TREBALL

Centenars de treballadors i treballado-

res de les empreses Prysmian Group,

TE Connectivity, Microson i Mon-Pa

s’han concentrat el dia 9 d’octubre

davant el Parlament de Catalunya en

defensa dels llocs de treball i contra

els ERO presentats per les respectives

empreses, i per exigir al Govern de la

Generalitat que s’implementi el Pacte

nacional per a la indústria a fi de ga-

rantir la sostenibilitat de la indústria a

Catalunya.  

Les treballadores i treballadors de General Cable, TE Connectivity, Microson i Mon-Pa
s’han sumat a aquesta mobilització contra els ERO presentats per les seves empreses

CCOO d’Indústria alertem que ens tro-

bem en un moment complicat per a la

indústria, on estem vivint un repunt

d’expedients i de processos de reestruc-

turació. Els més significatius que tenim

oberts ara mateix són els expedients

presentats a Microson (Grup Amplifon),

TE Connectivity i General Cable (ara

Prysmian Group), que no responen a

causes econòmiques ni productives,

sinó que obeeixen a decisions de les

multinacionals per reestructurar les

plantes catalanes. CCOO denunciem

que es tracta de deslocalitzacions enco-

bertes, aprofitant les facilitats que els

dona la reforma laboral de 2012 per

aprovar aquests expedients sense l’au-

torització de l’autoritat laboral.

Per aquesta raó, CCOO d’Indústria

de Catalunya hem convocat les treba-

lladores i treballadors de totes tres em-

preses a concentrar-se davant el Par-

lament de Catalunya, juntament amb

les treballadores i treballadors afectats

pel concurs de creditors que ha presen-

tat la panificadora Mon-Pa, en defensa

de la indústria i dels llocs de treball. La

concentració ha congregat centenars

de persones, amb un missatge unànime

molt clar: NO ALS ERO PRESENTATS! 

Una delegació integrada per perso-

nes de CCOO d’Indústria i una repre-

sentació de cada una de les quatre

empreses s’han reunit amb els diferents

grups parlamentaris per demanar-los la

seva implicació en defensa de les plan-

tes afectades. S’ha posat sobre la taula

la necessitat de derogar la darrera

reforma laboral i d’implementar l’acció

de govern en matèria de política indus-

trial per protegir el teixit industrial a

Catalunya i els seus llocs de treball. 

PRYSMIAN GROUP

La multinacional ha comprat General

Cable i ha presentat dos ERO per tan-

car les plantes de Montcada i Reixac i

de Manlleu, i acomiadar tota la planti-

lla. En total són uns 600 treballadors i

treballadores, 200 a la fàbrica vallesa-

na i 400 a l’osonenca. 

TE CONNECTIVITY

La multinacional ha presentat un

expedient de regulació d’ocupació per

acomiadar 101 treballadors i treballa-

dores de la planta de Montcada i Rei-

xac, una xifra que representa una

quarta part de la plantilla.

MICROSON

El Grup Amplifon ha presentat dos

ERO, un a Microson per acomiadar 90

treballadors i treballadores, el 65% de

la plantilla, una destrucció d’ocupació

que pot posar en risc l’activitat produc-

tiva, i un altre a Amplifon, que afecta

98 treballadors i treballadores a tota

Catalunya.

MON-PA

L’empresa ha presentat un expedient

d’acomiadament col·lectiu, que afecta

96 treballadores i treballadors i supo-

sa el cessament de tota l’activitat pro-

ductiva. En aquests moments hi ha

obert un expedient concursal i estem

en espera que l’administrador concur-

sal resolgui finalment l’expedient per

donar una sortida a les persones afec-

tades, que fa quatre mesos que no

cobren el salari.

HEWLETT PACKARD

La multinacional ha anunciat una

reestructuració a escala mundial que

suposarà l’acomiadament d’entre

7.000 i 9.000 persones durant els pro-

pers tres anys. El comitè europeu ja ha

demanat una reunió amb la direcció

central del grup perquè els informi for-

malment i els aporti la documentació

oportuna per estudiar-la.
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#OFENSIVACCOO EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

Els treballadors i treballadores de Micro-

son i Amplifon (antiga Gaes) intensifi-

quen les mobilitzacions contra els ERO.

Després de la concentració davant el

Parlament, el dia 10 d’octubre han fet

una nova jornada de protesta a Bar-

celona en defensa dels llocs de treball.

Al matí s’han manifestat des de la fàbri-

ca de Microson fins a l’Hotel Ilunion, on

es feia la reunió del període de consul-

tes de l’expedient, i a la tarda s’han con-

centrat davant la botiga Amplifon de la

plaça de Francesc Macià per defensar

els llocs de treball.

Durant els propers dies hi ha con-

vocades noves accions de mobilització

que s’aniran concretant en funció de

com avancin les negociacions amb la

direcció de l’empresa. CCOO donem

total suport a les treballadores i treba-

lladors del Grup Amplifon en aquestes

mobilitzacions i seguirem lluitant per

trobar mesures alternatives als acomia-

daments.

Les treballadores i treballadors de Microson i Amplifon 
fan una nova jornada de mobilització contra els ERO 

CCOO d’Indústria de Catalunya estem

demanant la implicació del Govern en

defensa del nostre teixit industrial i dels

llocs de treball, davant els últims ERO

presentats als nostres sectors. Per això,

el conseller de Treball, Afers Socials i Fa-

mílies, Chakir el Homrani, s’ha reunit

amb nosaltres i amb els comitès d’em-

presa de Prysmian de Montcada i Reixac

i Manlleu, el 8 d’octubre, i amb el Comitè

d’Empresa de TE Connectivity de

Montcada i Reixac, el 10 d’octubre.

En aquestes reunions el conseller ha

manifestat el seu compromís per treba-

llar coordinadament en defensa dels

llocs de treball i de les plantes afecta-

des. Així mateix, ha posat sobre la taula

la necessitat de revertir les darreres

reformes laborals estatals per recuperar

els mecanismes per aturar els ERO que

no estan justificats. CCOO recordem

que en cap d’aquests dos casos hi ha

raons econòmiques ni productives que

justifiquin els expedients, i denunciem

que es tracta de deslocalitzacions enco-

bertes.

CCOO d’Indústria hem insistit que

cal implementar el Pacte nacional per a

la indústria que permeti posar en marxa

els mecanismes i les mesures necessà-

ries per garantir la sostenibilitat del tei-

xit industrial de Catalunya i els seus

llocs de treball. 

Gran manifestació a Manlleu en defensa de la continuïtat
de la planta de General Cable i els 400 llocs de treball

Centenars de persones es van manifes-

tar el passat 5 d’octubre a Manlleu per

deixar clar el seu rebuig a l’ERO que ha

presentat Prysmian Group per tancar la

planta de General Cable d’aquest muni-

cipi i acomiadar tota la plantilla. Els se-

cretaris generals de la federació, José

Antonio Hernández, i de CCOO del Va-

llès Oriental, Maresme i Osona, Gonza-

lo Plata, van encapçalar la protesta al

costat dels treballadors i treballadores,

les seves famílies i els seus conciuta-

dans.  

La manifestació va sortir des de les

portes de la fàbrica i va finalitzar da-

vant de l’Ajuntament de Manlleu, on

es va fer la lectura d’un manifest contra

el tancament de la planta i en defensa

dels llocs de treball.

El dia abans, una representació de

CCOO i UGT i el comitè d’empresa es

van reunir amb l’alcalde de Manlleu.

En el decurs de la trobada es va fer la

signatura d’un manifest unitari en el

qual queda palès el suport del consis-

tori en defensa de la planta Manlleu. 

Els comitès d’empresa de TE
Connectivity i de Prysmian 
es reuneixen amb el conseller
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat

Segueix l’evolució d’aquests 
conflictes a la pàgina web:
www.industria.ccoo.cat
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El 30 de setembre, CCOO vam

valorar en roda de premsa l’in-

forme de la Inspecció Treball so-

bre les actuacions realitzades al

sector carni en relació amb les

falses cooperatives de treball

associat. Unes actuacions que

s’han produït gràcies a la inter-

venció sindical al sector, espe-

cialment la de la campanya sin-

dical de CCOO d’Indústria per

erradicar la precarietat laboral al

sector.

Inspecció de Treball ha fet

actuacions a 110 empreses i 26

cooperatives de treball del sec-

tor carni que desenvolupaven la

seva activitat a Catalunya, amb

afectació a 120 centres de tre-

ball. Com a resultat d’aquestes

actuacions s’han regularitzat un

total de 7.263 falsos autònoms,

que han passat al règim general

de la Seguretat Social. A causa

d’això, s’han recaptat un total

de 810.000 euros en concepte

de cotitzacions a la Seguretat

Social corresponents als dife-

rents períodes regularitzats.

A Catalunya queden només

entre 500 i 700 falsos autònoms

pendents de regularitzar. CCOO

d’Indústria seguim treballant

per posar fi a les falses coopera-

tives al sector.

La campanya sindical de CCOO d’Indústria a les
càrnies ha permès regularitzar 7.263 falsos autònoms

NOVETATS AL SECTOR CARNI 

Les treballadores i treballadors

jubilats d’Endesa continuen la

seva protesta contra la retallada

de beneficis socials que estan

patint per part de l’empresa. El

dia 9 d’octubre han traslladat

aquesta protesta al consolat ita-

lià de Barcelona per traslladar el

seu malestar contra les políti-

ques de retallades que la italia-

na Enel, que és la propietària

d’Endesa, està aplicant als treba-

lladors i treballadores de la com-

panyia elèctrica.

Ja fa temps que la plantilla

està denunciant l’espoliació que

la italiana Enel està fent dels

beneficis d’Endesa, a costa de

retallar els drets i els beneficis

socials de la plantilla d’aquí i

traslladar els beneficis de l’elèc-

trica cap a Itàlia. Aquesta qües-

tió s’ha traslladat al cònsol per-

què intercedeixi davant la direc-

ció d’Enel perquè aturi aquesta

política de retallades.

CCOO d’Indústria donem

suport als treballadors i treballa-

dores d’Endesa, tant als que

estan en actiu com als ja jubi-

lats, en defensa dels seus drets i

per exigir tant a Enel com a

Endesa que compleixi amb els

acords signats.

Les treballadores i treballadors jubilats d’Endesa

porten la seva protesta contra la retallada de

beneficis socials davant el consolat italià a Barcelona

Més d’un miler de persones van

participar en la Festa del Treball

Digne de CCOO de Catalunya,

celebrada el passat 5 d’octubre

a l’Hospitalet de Llobregat. Va

ser una jornada festiva i també

reivindicativa.

Durant la diada es va fer un

reconeixement a la tasca sindi-

cal dels delegats i delegades de

diferents empreses i sectors per

la defensa i millora dels drets

laborals. Cal destacar el que van

rebre els companys i companyes

del Grupo Jorge per la lluita con-

tra la precarietat laboral i les fal-

ses cooperatives, i la laboralitza-

ció dels falsos autònoms dels

escorxadors de Le Porc Gourmet

i The Fortune Pig.

També es va dedicar un es-

pai de la festa als companys i

companyes de les empreses i

sectors que estan en conflicte.

En el cas d’Indústria, el comitè

de TE Connectivity, de Montca-

da i Reixac, i les companyes de

Mon-Pa van sortir a explicar la

situació en què es troben, fruit

dels expedients presentats.

Reconeixement a la lluita contra la precarietat al
Grupo Jorge en el marc de la Festa del Treball Digne 

Davant la impossibilitat d’arri-

bar a un acord amb la direcció

d’Elecnor per millorar les condi-

cions laborals de la plantilla, el

comitè d’empresa de la delega-

ció de telecomunicacions que

Elecnor té a Sabadell ha convo-

cat diverses jornades de vaga

parcial de 2 hores a l’inici de

cada torn de treball per forçar

l’empresa a desbloquejar la si-

tuació.

De moment, ja han fet dues

jornades de vaga, els dies 4 i 11

d’octubre, i estan en espera que

la direcció d’Elecnor doni una

resposta a les propostes plante-

jades pel comitè d’empresa. Si

l’empresa no fa un pas enda-

vant per desencallar el conflic-

te, la plantilla mantindrà la va-

ga tots els divendres d’octubre,

novembre i desembre.

Una de les principals raons

que ha motivat aquesta vaga és

la redefinició dels horaris labo-

rals d’acord amb el que esta-

bleix la llei d’igualtat en matèria

de conciliació de la vida laboral

i la familiar. L’empresa ha man-

tingut una oposició frontal a les

propostes del comitè en aques-

ta matèria i va donar per tanca-

des les negociacions abans de

l’estiu.

El comitè també reivindica

que s’igualin els beneficis soci-

als que tenen establerts alguns

departaments al conjunt de tre-

balladors i treballadores d’Elec-

nor, que es fixi un sistema de

guàrdies més equitatiu i rotatiu,

i que se’ls paguin les despeses

d’aparcament mentre realitzen

la seva feina, entre altres qües-

tions. 

La plantilla de la delegació d’Elecnor de Sabadell, 
en vaga per la millora de les condicions laborals 
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