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COMPROMÍS DE CCOO CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

CCOO del Grup SEAT i la direcció de
l’empresa han signat, el 22 de novem-
bre, un important acord de mesures de
protecció integral davant les violències
de gènere, que posa de manifest el
compromís existent a SEAT per a l’erra-
dicació de les violències de gènere, tant
en l’àmbit laboral com en el privat. 

L’acord es concreta en un protocol
que incorpora mesures de suport per a
qualsevol persona que es pugui trobar

en aquesta situació i pretén sensibilit-
zar el conjunt de treballadors i treballa-
dores perquè adoptin una actitud pro-
activa per posar fi a aquest flagell.

El protocol acordat a SEAT va més
enllà del que estableix la llei i inclou un
bon nombre de mesures adreçades a
les dones que estan en una situació de
violència que milloren la norma vigent,
des del moment en què SEAT és conei-
xedora de la seva situació.

CCOO signa un important acord amb la direcció de SEAT de
mesures de protecció integral davant les violències de gènere

Valorem positivament la
sentència que declara la
readmissió obligatòria

dels 3 delegats de CCOO
acomiadats per SLM 

El Jutjat Social número 14 de Barce-
lona declara la readmissió obligatò-
ria per part de SLM dels 3 membres
del comitè d’empresa que van ser
acomiadats l’agost de 2018.

CCOO d’Indústria de Catalunya
valorem molt positivament aquesta
sentència, ja que dona la raó als ar-
guments defensats pel Gabinet Tèc-
nic Jurídic del sindicat, que ha portat
el cas. Es tracta d’un revés important
per a la direcció de SLM, ja que amb
l’obligació de readmissió dels 3 tre-
balladors ha quedat palesa la perse-
cució sindical que han patit aquestes
persones per defensar els drets i les
condicions laborals del conjunt de
treballadors i treballadores de SLM-
T12.

CCOO celebrem que, després de
més d’un any, aquests treballadors
puguin recuperar finalment el seu
lloc de treball, que la plantilla recu-
peri també els seus representants
sindicals i que es posi fi a aquesta la-
mentable situació. 

CCOO havíem denunciat la vul-
neració sistemàtica i reiterada, per
part de la direcció de SLM, dels drets
fonamentals dels seus treballadors i
treballadores i de les resolucions de
la Inspecció de Treball i de l’àmbit
judicial. Esperem que aquesta sen-
tència suposi un canvi en l’actitud
antisindical de l’empresa.

PERSECUCIÓ SINDICAL

CCOO d’Indústria hem tornat a manifes-

tar el nostre compromís per a l’erradica-

ció de qualsevol tipus de violència con-

tra les dones en tots els àmbits, també

en l’entorn laboral. El 25 de novembre

ens hem sumat als actes convocats pel

sindicat per exigir un pacte d’estat con-

tra la violència masclista i que es millori

la coordinació entre les administracions

per reforçar les accions preventives, de

detecció i d’atenció.

´ Amplia al màxim les vies per acreditar

la situació de violència de gènere i, un cop

comunicada aquesta situació, s’activarà el

protocol en 24 hores i s’informarà la treba-

lladora afectada de les mesures laborals i

socials previstes, així com el seu dret a aco-

llir-s’hi immediatament. 

´ Si es constata que la situació de violèn-

cia es dona dins de l’empresa, en tractar-

se de personal de la companyia, es dicta-

ran mesures cautelars perquè la dona que

es troba en aquesta situació i el seu mal-

tractador no coincideixin ni temporal-

ment ni geogràficament per tal de garan-

tir la seguretat de la víctima.

´ SEAT facilitarà els permisos necessaris

per realitzar les gestions administratives,

judicials o mèdiques oportunes, incloses

les que puguin afectar els fills o filles a

càrrec seu, i aquests permisos seran consi-

derats com a retribuïts a tots els efectes.

´ Preveu ajudes econòmiques per a les

víctimes a fons perdut en el supòsit de res-

ponsabilitats familiars (fins a 1.000 € per

fills/es menors de 25 anys, que convisquin

amb la persona i no tinguin rendes anuals

superiors a 8.000 €) i també per canvi de

domicili a causa de la situació de violència

(1.500 €). A més, amb la finalitat de prote-

gir la víctima, aquesta podrà sol·licitar un

préstec d’un màxim de 3.000 € a SEAT per

dedicar-lo al lloguer d’habitatge.

´ La treballadora que es troba en una

situació de violència de gènere podrà sol-

licitar entrar dins el centre de treball en el

seu vehicle particular per raons de segure-

tat, per evitar el risc de ser agredida pel

seu maltractador en els pàrquings de

SEAT, i també tindrà dret a no desplaçar-

se fora de l’empresa per raons de feina.

DESCARREGA’T EL PROTOCOL

PRINCIPALS ASPECTES DE L’ACORD
PRINCIPALS ASPECTES DE L’ACORD
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CCOO d’Indústria rebutgem la
decisió de la multinacional Con-
tinental Automotive de rein-
dustrialitzar la planta que té a
Rubí per vendre-se-la. Aquesta
operació s’emmarca en un pro-
cés de reestructuració a escala
mundial de la companyia, el
programa “Continental Trans-
formation 2019-2029”, davant
la transformació industrial que
s’està donant al sector de l’au-
tomòbil.

CCOO exigim a la direcció
de Continental Automotive
que faci les inversions necessà-
ries a la planta de Rubí per
modernitzar les instal·lacions i
adaptar-la a la nova realitat del
sector per produir components
per a vehicles elèctrics. CCOO
recordem que és una planta
solvent i competitiva, amb una
plantilla amb experiència con-
trastada i capacitat d’afrontar
els nous reptes del sector.

La direcció de Prysmian i els co-
mitès d’empresa de General Ca-
ble de Manlleu i de Montcada i
Reixac van arribar a un principi
d’acord, el dia 21 de novembre,
per al tancament de les dues
plantes, amb data 31 de desem-
bre de 2020 la de Montcada i
Reixac i amb data 31 de desem-
bre de 2021 la de Manlleu. 

CCOO fem una valoració
positiva de l’acord, que ha estat
ratificat per les plantilles de les
dues plantes, ja que permet mi-
tigar de manera important l’im-
pacte negatiu en l’ocupació,
mitjançant recol·locacions i un
pla de prejubilacions. 

L’acord preveu la recol·loca-
ció de 138 persones a les plan-
tes de Prysmian d’Abrera, Santa
Perpètua de Mogoda i Vilanova
i la Geltrú. També estableix un

pla de prejubilacions per a les
persones que tenen a partir de
57 anys, del qual es beneficia-
ran 50 treballadors i treballado-
res, amb un complement de
fins al 80 % i el 90 % del salari
net en funció de l’edat.

En termes econòmics s’han
tancat unes indemnitzacions
de 50 dies per any treballat,
amb un màxim de 42 mensuali-
tats, més una quantitat lineal
de 13.500 euros per a tota la
plantilla.

Així mateix, s’acorda l’ober-
tura d’una mesa de reindustria-
lització amb la participació de
l’empresa, els sindicats i les
administracions públiques amb
l’objectiu de buscar inversors
per garantir la continuïtat in-
dustrial de les plantes de Man-
lleu i de Montcada i Reixac.
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S’arriba a un acord sobre l’ERO de Prysmian per a les
plantes de General Cable de Manlleu i Montcada

Acord per al tancament de la planta de Sada a Lleida

El 22 de novembre es va signar
l’acord sobre l’ERO de Sada per
tancar la planta de Lleida, des-
prés de ser ratificat per la plan-
tilla. Han quedat fora de l’expe-
dient les 14 persones de l’equip
comercial.

S’ha acordat una indemnit-
zació equivalent a la de l’aco-
miadament improcedent per a
les persones afectades i un pla
de recol·locació per ajudar-les a
trobar una feina. 

L’acord també preveu fins a
70 possibles trasllats a d’altres
empreses del Grup Sada. Per a
les persones que optin al tras-
llat s’estableix una ajuda de
600 € per al lloguer durant 12
mesos i una ajuda de 2.000 €
per fer la mudança. 

D’altra banda, inclou un pla
de prejubilacions per als treba-
lladors que tenen a partir de 55
anys, amb un conveni especial
amb la Seguretat Social.  

CCOO valorem l’acord sobre l’ERO de Bayer Hispania

CCOO fem una valoració positi-
va de l’acord assolit a Bayer His-
pania el dia 21 de novembre, ja
que ha permès reduir l’afecta-
ció de l’ERO i s’han aconseguit
les millors condicions possibles
per a les persones afectades.

L’acord preveu l’extinció de
60 llocs de treball, i no els 75
plantejats inicialment, i deixa
fora de l’expedient els membres
d’una mateixa parella, el perso-
nal que tingui acreditada una
discapacitat igual o superior al
44 % i les dones que són vícti-
mes de violència de gènere. 

També estableix la creació
d’una borsa de treball per si hi
hagués algun lloc en altres
empreses del grup i un pla de
recol·locació per ajudar les per-
sones afectades a reincorporar-
se al món laboral.

Per a les persones de menys
de 55 anys s’ha pactat una in-
demnització equivalent a la de
l’acomiadament improcedent,
més una dotzena part del salari
fix brut anual. Per als que tenen
a partir de 55 anys, un pla de
prejubilacions amb un comple-
ment fins al 70 % del salari fins
als 58 anys i, a partir d’aquesta
edat, es garanteix la pensió com
si tinguessin l’edat de jubilació.

A més, per a totes les perso-
nes afectades s’estableix una
paga mensual equivalent a un
1 % del salari fix brut anual per
cada mes de permanència a
l’empresa des de gener de 2020
fins que es faci efectiu l’acomia-
dament. Si s’allarga més la data
prevista per a l’acomiadament,
aquesta paga mensual s’incre-
mentarà fins a un 1,5 %.

Davant de l’incendi ocorregut
la matinada del 20 de novem-
bre a Faurecia (Abrera), CCOO
manifestem el nostre suport a
les treballadores i treballadors
de la planta i volem destacar la
predisposició que han demos-
trat des del primer moment, ja
que s’han bolcat de ple per nor-
malitzar la situació al més aviat
possible. 

Com a conseqüència de l’in-
cendi, les instal·lacions de Fau-
recia han estat aturades uns
dies, cosa que ha obligat SEAT
a desconvocar diversos torns
de treball per falta d’estoc. Una
situació que també ha repercu-
tit en algunes de les seves em-
preses auxiliars i proveïdores,
que també s’han vist obligades
a aturar la producció.

En aquest escenari, s’han
plantejat diverses alternatives
per garantir el subministra-

ment de materials a SEAT, com
produir temporalment en altres
plantes del Grup Faurecia i bus-
car proveïdors alternatius de
manera temporal. 

CCOO estem coordinant
sindicalment les diferents em-
preses implicades per tal que
aquesta situació d’excepciona-
litat no afecti els llocs de treball
a Faurecia ni a la resta d’empre-
ses del sector que s’han vist
afectades per aquest lamenta-
ble accident.

#OFENSIVACCOO EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL 

Davant l’incendi ocorregut a la planta de Faurecia,
CCOO vetllarem perquè aquesta situació

d’excepcionalitat no afecti els llocs de treball i es
pugui tornar a la normalitat al més aviat possible

CCOO exigim a Huayi Compressor Barcelona un pla
de viabilitat per a la planta de Sant Quirze del Vallès

CCOO manifestem el nostre
malestar davant de l’ERO pre-
sentat per Huayi Compressor
Barcelona per acomiadar 164
persones a la planta de Sant
Quirze del Vallès. 

CCOO d’Indústria de Cata-
lunya exigim a la direcció de
l’empresa la definició d’un pla
industrial que garanteixi la via-
bilitat de la planta i dels llocs de
treball.  

CCOO rebutgem la decisió de la multinacional
Continental Automotive de vendre's la planta de Rubí

Assemblea informativa torn de matí (28.11.19)
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www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

La plantilla d'IQOXE es mobilitza pel desbloqueig
de les negociacions del pacte d’empresa
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ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS

4EUROPASTRY (Sarral). CCOO

capgirem els resultats i desbanquem

UGT com a primera força sindical. El

comitè ha quedat així: 8 CCOO i 5

UGT (abans 5 CCOO i 8 UGT).

4COMSA SERVICE FACILITY MA-

NAGEMENT (Cornellà de Llobre-

gat). Gran resultat de CCOO, que

aconseguim els 17 membres del co-

mitè i deixem UGT sense representa-

ció (abans hi havia un comitè de 13

repartit així: 10 CCOO i 3 UGT).

4TESCA SPAIN BARCELONA

(Massanes). Bon resultat de CCOO,

que creixem en representació i con-

solidem la nostra majoria absoluta

amb 8 dels 9 membres del comitè,

mentre que UGT només n’aconse-

gueix 1 (abans hi havia un comitè de

5 repartit així: 3 CCOO i 2 UGT).

4ZANINI (Parets del Vallès). CCOO

aconseguim tot el comitè i deixem

UGT sense representació (abans 7

CCOO i 2 UGT).

4MERCK (Mollet del Vallès). CCOO

ens mantenim com a primera força

sindical: 12 CCOO, 4 USOC i 1 UGT

(abans hi havia un comitè de 13 re-

partit així: 9 CCOO, 3 USOC i 1 UGT).

4PASTRY FACTORY (Sant Quirze

del Vallès). CCOO hi entrem amb for-

ça i aconseguim els 5 membres del

comitè (no hi havia representació).

4FONT AGUDES (Arbúcies). Molt

bon resultat de CCOO, que hem

aconseguit els 5 membres del comi-

tè i deixem UGT sense representació

(abans hi havia 3 delegats, 2 d’UGT i

1 de CCOO).

4IGNASI CLOTET (Mollerussa).

Gran resultat de CCOO, que aconse-

guim els 3 delegats que s’escollien i

deixem UGT sense representació

(abans hi havia 1 delegat d’UGT).

eleccions sindicalseleccions sindicalsNEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 2019

El 21 de novembre es va iniciar
la segona edició del Pla estatal
de qualificació per a joves sindi-
calistes de CCOO d’Indústria, en
el qual participen 21 joves dele-
gats i delegades de Catalunya.
Aquesta formació combina teo-
ria i pràctiques al sindicat en els
diferents àmbits de l’acció sindi-
cal per donar eines a aquestes
joves delegades i delegats per
esdevenir els líders sindicals del
futur.

A la primera sessió va assis-
tir com a formador Javier Pa-
checo, secretari general de
CCOO de Catalunya, que els va
explicar la història del movi-
ment sindical de classe i de
CCOO en particular, quins són
els valors i símbols d’identitat
del sindicat, el paper de CCOO
avui, el conflicte sindical i el
futur del sindicalisme. A la se-
gona sessió ja van entrar en
matèria sobre com s’organitza
el sindicat a nivell intern i a les
empreses.

El passat 19 de novembre
es va fer a Madrid l’acte de clo-
enda de la primera edició del
Pla estatal de qualificació per a
joves sindicalistes, amb el qual
s’han format 12 joves sindica-
listes de Catalunya.

Comença la segona edició
del Pla de qualificació per

a joves sindicalistes de
CCOO d’Indústria

Vaga a les estacions de servei els dies 5 i 9 de
desembre davant el bloqueig del conveni sectorial

Els treballadors i treballadores
d’IQOXE han iniciat un calen-
dari de mobilitzacions davant
el bloqueig de les negocia-
cions del pacte d’empresa per
part de la direcció. 

El 27 de novembre s’ha fet
una concentració informativa
a les portes de l’empresa per
denunciar aquesta situació.
Gràcies a aquesta acció i a la
pressió de les dues jornades de
vaga previstes per als dies 11 i
18 de desembre, la setmana
que ve s’han convocat dues
reunions de negociació.

CCOO d’Indústria donem
suport a les reivindicacions del

comitè d’empresa, que denun-
cia que la direcció està inten-
tant allargar les negociacions,
sense donar resposta a les pro-
postes de la representació de
la plantilla ni presentar cap
contraproposta.  

Davant la intransigència de la
patronal d’estacions de servei
en les negociacions del conve-
ni sectorial, CCOO d’Indústria i
FICA-UGT han convocat vaga
a les estacions de servei al con-
junt de l’Estat per als pròxims
dies 5 i 9 de desembre.  

Després de més d’un any
llarg de negociacions, aques-
tes continuen bloquejades i en
la mediació realitzada el pas-
sat 6 de novembre no va ser
possible desencallar la situa-
ció. La patronal només va mo-
dificar la seva proposta en ma-
tèria salarial, però amb uns

increments insuficients. La pa-
tronal va proposar un 1,3 %
per a 2019 i un 0,7 % per a
2020 i 2021, davant el 5,7 %
signat per la mateixa patronal
a València per al mateix perío-
de. Tot això mentre les treba-
lladores i treballadors del sec-
tor han vist minvats els seus
salaris en gairebé un 5 % i
mentre dels propis informes
de la patronal es desprèn un
increment continu de les ven-
des des de fa anys.

En la resta de matèries, la
patronal manté la seva postu-
ra inicial.  

Comencem a preparar la negociació col·lectiva de 2020

Els darrers dies, CCOO d’Indús-
tria de Catalunya hem comen-
çat a preparar la negociació
col·lectiva sectorial de 2020.
Per això hem iniciat la convo-
catòria d’assemblees sobre els
convenis que hem de negociar
l’any vinent, per treballar amb
la nostra afiliació i representa-

ció en aquests sectors els as-
pectes nuclears de les platafor-
mes reivindicatives i acordar
les persones que integraran
les respectives comissions ne-
gociadores.

De moment, ja hem realit-
zat les assemblees dels conve-
nis de xocolates i caramels de
Barcelona, Lleida i Tarragona, i
del metall de Lleida, i durant
els pròxims dies es faran les del
convenis del metall de Barcelo-
na i Tarragona, i de vins i licors
de Barcelona. Podeu consultar
les dates de les diferents as-
semblees a l’agenda de la pàgi-
na web de CCOO d’Indústria
de Catalunya.

CCOO d’Indústria de
Catalunya lamentem la
pèrdua del company,
Josep Pujol i Bardolet,
històric sindicalista i
fundador de CCOO de

Catalunya, que ens ha deixat a l’edat
de 90 anys. Va ser treballador del
metall i membre fundador de la Co-
missió Obrera de Barcelona el 1964 i
un dels creadors de la Comissió
Obrera de l’empresa Montesa.

CCOO d’Indústria volem trans-
metre el nostre condol més sincer a la
seva família i amistats.  

Assemblea metall Lleida (22.11.19)
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