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CCOO d’Indústria lamentem profunda-
ment el greu accident ocorregut a l’em-
presa IQOXE el dia 14 de gener, com a
conseqüència del qual hi ha 7 persones
ferides de diferent consideració i 3 vícti-
mes mortals. CCOO denunciem, com
estem fent des de fa un any i mig, que el
PLASEQCAT ha fallat i que cal revisar els
protocols i millorar la coordinació entre
les empreses i l’Administració per garan-
tir la seguretat tant de les persones que

treballen al sector, com de la ciutadania
del Camp de Tarragona. 

Davant d’aquest lamentable succés,
el dia 15 de gener CCOO vam convocar,
junt amb UGT, una aturada de mitja
hora a totes les empreses dels polígons
petroquímics nord i sud de Tarragona
en suport a les víctimes de l’accident.
També per denunciar la creixent preca-
rització de les condicions laborals al sec-
tor petroquímic, que afecta greument la
seguretat, així com les evidents inefi-
ciències del PLASEQCAT.

CCOO d’Indústria fa temps que de-
nunciem que les condicions laborals de
les persones que treballen al sector de la
petroquímica de Tarragona (subcon-
tractació en cadena, polítiques de re-
ducció de costos a costa de retallar plan-
tilles, manca de coordinació en matèria
de prevenció entre empreses principals
i subcontractes...), cosa que afecta greu-
ment i de manera directa la seguretat.

CCOO d’Indústria lamentem profundament l’accident ocorregut a
l’empresa IQOXE i denunciem que el PLASEQCAT ha fallat

Vaga general als polígons petroquímics de Tarragona

CCOO d’Indústria de Catalunya convo-
carem vaga general als polígons petro-
químics de Tarragona la primera quin-
zena de febrer, arran del greu accident
ocorregut a l’empresa IQOXE, per exi-
gir més seguretat al sector de la petro-
química de Tarragona. Així ho ha apro-
vat la Coordinadora de delegats i dele-
gades de CCOO de les empreses princi-
pals i subcontractes dels polígons pe-
troquímics nord i sud de Tarragona, en
la reunió convocada el 17 de gener per
analitzar la situació derivada d’aquest
lamentable succés i decidir les accions
que cal emprendre.

El dia de la vaga està previst fer una
manifestació amb concentracions da-
vant les delegacions del Govern central
i del Govern de la Generalitat a Tarra-
gona i les seus de l’AEQT i l’AEST, per
reclamar a les administracions i a les
patronals que es garanteixi la seguretat
de les persones que treballen al sector,

així com de la ciutadania, i es posi fi a la
precarietat laboral instal·lada al sector.

En la reunió que vam mantenir amb
el conseller de Treball el 17 de gener,
CCOO vam traslladar-li el malestar i la
indignació dels treballadors i treballa-
dores del polígon per la gestió de l’acci-
dent tant de la patronal com de les dife-
rents conselleries implicades en tot el
que té a veure amb la seguretat. I vam
insistir al Govern que actuï davant les
empreses que amaguen els accidents i
que incompleixen el PLASEQCAT.

Exigim a les empreses:

La concreció de les mesures que ga-
ranteixin la seguretat de les persones
que treballen als polígons petroquí-
mics nord i sud de Tarragona, entre
d’altres:

Estabilitat de l’ocupació: aplicació
real de la subrogació, independent-
ment de la qualificació i la durada
dels contractes de manteniment.

Creació d’un comitè intercontrac-
tes de salut laboral per coordinar
les activitats preventives i les mesu-
res de seguretat.

Prohibició d’empreses multiserveis
que no respectin els convenis col-
lectius sectorials.

Concreció de les plantilles mínimes
estructurals necessàries tant a l’em-
presa principal com a les subcon-
tractes.

Exigim al Govern de la Generalitat:

Que exigeixi i garanteixi el compli-
ment estricte, per part de les empre-
ses, de tot allò relatiu a la seguretat
de les persones que treballen a la
petroquímica i de la ciutadania del
Camp de Tarragona.

Participació real i efectiva dels sindi-
cats més representatius: 

A les meses tècniques de revisió del
PLASEQCAT.

A les meses de revisió dels plans
d’emergència interior de les em-
preses dels polígons petroquímics
nord i sud de Tarragona.

En les investigacions dels accidents
laborals que dugui a terme la Ins-
pecció de Treball.

ACCIDENT MORTAL A LA PETROQUÍMICA DE TARRAGONA

Reivindicacions de CCOO 
a l’Administració i 

a la patronal del sector
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22 de gener: manifestació a Madrid en defensa dels

llocs de treball a la indústria electrointensiva 
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ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS

�SEGURA VIUDAS (Torrelavit).

CCOO repetim resultats i mantenim

la majoria absoluta amb 7 dels 9

membres del comitè, els altres 2 són

d’UGT. 

�FINISH (Terrassa). CCOO entrem

amb força i aconseguim els 5 mem-

bres del comitè d’empresa. Abans

no hi havia representació.

�PRINTING & FORMING METAL

TECHNOLOGIES (Sant Feliu de Bui-

xalleu). Gran victòria de CCOO, que

hem capgirat els resultats, sumem tot

el comitè i deixem UGT sense repre-

sentació (abans 5 UGT).

�RECASENS (la Pobla de Montor-

nès). CCOO creixem en representa-

ció i ens consolidem com a única for-

ça sindical. Passem de 3 a 5 delegats.

�VILAMÒBIL MOTOR (Reus). Bon

resultat de CCOO, que reforcem la

nostra representació, aconseguim

els 5 membres del comitè i deixem

UGT sense representació (abans 3

CCOO i 2 UGT).

�TÈXTIL OLIUS (Olius). CCOO re-

forcem la nostra majoria al comitè

d’empresa, que ha quedat així: 3

CCOO, 1 UGT i 1 USOC (abans 2

CCOO i 3 UGT).

eleccions sindicalseleccions sindicals

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

En la darrera reunió del Consell
de la federació, celebrada el pas-
sat 14 de gener, es va aprovar per
unanimitat l’informe general, en
el qual es feia balanç de l’activitat
sindical realitzada durant el 2019
per les diferents àrees de la fede-
ració i pels sindicats intercomar-
cals i àmbits funcionals.

En el marc del Consell també
es va fer un reconeixement espe-
cial al company Pere Colell, que
el passat desembre va ser guar-

donat amb la Medalla al treball
President Macià per la seva tra-
jectòria i aportació en l’àmbit sin-
dical.

El Consell aprova el balanç de l’activitat sindical de 2019

El 22 de gener s’ha convocat a
Madrid una manifestació de
caràcter estatal per exigir solu-
cions al Govern davant la greu
situació que s’està donant a les
indústries electrointensives en
espera que s’aprovi l’Estatut
d’electrointensius. La manifes-
tació començarà amb una con-
centració davant el Ministeri
de Transició Ecològica i finalit-
zarà davant el Ministeri d’In-
dústria.  

La manca de regulació del
preu de l’electricitat a Espanya
per a aquestes empreses les fa
menys competitives davant els
seus competidors europeus,
especialment França i Alema-
nya. Si el preu de l’electricitat
no és competitiu, pot provocar
un descens de la producció i la
manca d’inversions, que ani-
rien cap a d’altres països on el
preu de l’electricitat sigui més
competitiu. Una situació que
posa en risc la continuïtat del
sector i dels llocs de treball a
l’Estat.  

En el cas de Catalunya, les
principals empreses del sector
són Celsa Barcelona i Solvay,

que ocupen en conjunt més de
4.000 treballadors i treballado-
res directes i indirectes. 

La indústria electrointensiva és aque-

lla per a la qual l’electricitat és un fac-

tor primordial en el seu procés pro-

ductiu i on el cost energètic pot arri-

bar a suposar el 50% dels costos de

producció. Generalment es tracta

d’activitats que pertanyen a la indús-

tria base, que és aquella que es dedi-

ca a la transformació de matèries pri-

meres i, per tant, requereix una ma-

jor quantitat de mà d’obra i energia

que altres sectors industrials.

Gran mobilització en defensa de la continuïtat de

Continental Automotive i l’ocupació a Rubí

Les treballadores i treballadors
de Continental Automotive de
Rubí s’han plantat davant l’im-
mobilisme de l’empresa en les
negociacions del pla de rein-
dustrialització de la planta va-
llesana. El passat 15 de gener
van fer una primera jornada
de vaga, que va ser secundada
pel 100% de la plantilla, i es
van manifestar fins a la plaça
de l’Ajuntament per demanar
el suport del consistori per a la
continuïtat de la planta i dels
llocs de treball.

Si en la propera reunió
amb la direcció de l’empresa,
prevista per al 22 de gener, la
situació no es desencalla, el
dia 24 de gener tornaran a fer
una nova jornada de vaga.

La direcció de Continental
Automotive manté el silenci
sobre les empreses que estan
interessades en la reindustria-
lització de la planta i tampoc
ha donat resposta a les condi-
cions de sortida dels treballa-
dors i treballadores en aquest
procés.

CCOO d’Indústria de

Catalunya lamentem la

pèrdua del nostre com-

pany José Félix Acedo,

responsable de Forma-

ció al sindicat interco-

marcal del Baix Llobregat, Alt Pene-

dès, Anoia i Garraf, que ens ha deixat

recentment, a l’edat de 50 anys. Va

ser delegat de CCOO a l’empresa Ha-

yes Lemmerz, durant molt de temps

va fer assessoraments individuals al

Baix Llobregat i fins a l’últim moment

va realitzar l’atenció als nous delegats

i delegades en les jornades d’acollida.

CCOO d’Indústria tam-

bé lamentem la mort, a

finals de desembre, de

Josep Rueda i Cruz, lí-

der sindical de CCOO a

l’empresa Lemmerz, ac-

tivista del moviment veïnal a Manresa

i pare del nostre company Josep Rue-

da, actual secretari general de CCOO

d'Indústria del Vallès Occidental i la

Catalunya Central. La seva activitat

sindical i veïnal el va fer mereixedor

de la Medalla de la Ciutat de Manresa

al mèrit cívic.

Aquest gener també

ens ha deixat Jesús

Gracia, que havia tre-

ballat en diferents em-

preses del sector i a

principis dels setanta va

ser dirigent del metall de CCOO al

Baix Llobregat. Estava molt compro-

mès políticament en la lluita contra el

franquisme.

Malauradament, a prin-

cipis de gener també

ens ha deixat el com-

pany Juan Carlos Mar-

tín, “Charly”, que va ser

delegat de CCOO i pre-

sident del Comitè d’Empresa de l’anti-

ga Esteban Ikeda uns quants anys. 

CCOO d’Indústria volem trans-

metre el nostre condol més sincer a

les famílies i amistats d’aquests quatre

companys, que amb la seva lluita i

militància van contribuir a fer més

grans les Comissions Obreres.  


