
Davant la incertesa generada per l’a-
nunci que a partir del mes de maig es
deixarà de fabricar el model de pick-up
X-Class de Mercedes a la fàbrica de
Nissan de la Zona Franca, els comitès
d’empresa de les plantes que la multi-
nacional té a Catalunya han decidit ini-
ciar un calendari de mobilitzacions per
reivindicar el futur de les plantes cata-
lanes i dels llocs de treball.

La primera acció d’aquest calendari
de mobilitzacions serà una concentra-
ció davant la seu del consolat japonès
a Barcelona que es farà el 4 de febrer,
a les 18.30 h. Hi estan cridats a partici-
par tant les treballadores i treballadors
de Nissan com els de les seves empre-
ses proveïdores, ja que també es veu-
ran afectades pel cessament en la pro-
ducció d’aquest model de Mercedes.

La decisió de la multinacional impli-
ca la producció d’unes 8.000 unitats

menys a la planta de la Zona Franca
per a aquest 2020, amb la qual cosa la
previsió actual de producció per a
aquest any se situaria en unes 42.000
unitats, cosa que deixaria la capacitat
productiva de la planta en un 21%.

Davant d’aquest escenari, CCOO
exigim a la direcció de Nissan que es
concretin les noves inversions compro-
meses per a la planta barcelonina i que
s’adjudiquin noves produccions per
garantir la continuïtat i estabilitat de la
planta i dels llocs de treball.
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CCOO denunciem que IQOXE havia ignorat repetidament les
demandes dels delegats de prevenció en matèria de seguretat

CCOO d’Indústria de Catalunya hem
elaborat un informe en què es recullen
les actuacions, les discrepàncies amb
l’empresa i les deficiències detectades a
IQOXE en matèria de seguretat i salut
laboral. El resum de les dades recopila-
des és esfereïdor: en 5 anys s’han pro-
duït 73 incidents i accidents laborals a
l’empresa, una xifra molt elevada i que
queda molt lluny de les exigències en
matèria de seguretat i salut que es fan
a aquest tipus d’empresa.

Cal destacar que la funció de vigi-
lància dels delegats de prevenció de
l’empresa ha estat exemplar i gràcies a
la seva tenacitat i dedicació s’han po-
gut resoldre algunes de les situacions
detectades. També és cert, però, que
algunes qüestions que fins ara no ha-
vien estat motiu d’accident i que són
molt greus, han estat ignorades reite-
radament per l’empresa. Entre les més
rellevants:

1. El 9 de novembre de 2016, els delegats

de prevenció ja van demanar que es “bunque-

ritzés” la façana de la sala de control de deri-

vats, aprofitant que s’estava posant en marxa la

nova instal·lació. L’empresa no ho va veure ne-

cessari i va manifestar que ja tenia tots els per-

misos. La “bunquerització” de la sala de control
hauria pal·liat els efectes de l’accident.

2. L’informe de riscos psicosocials que es

va iniciar el novembre de 2018 ja deixava en-

treveure una càrrega de treball molt alta per a

alguns dels treballadors d’IQOXE. El febrer de
2019, els delegats de prevenció van posar de

manifest aquest risc, però l’empresa no en va

fer cas. El dia abans de l’accident, el represen-
tant de l’empresa va manifestar que el que es
desprenia de l’avaluació de riscos psicosocials
era una simple opinió.

3. El 26 de juliol de 2019 es va reclamar a

l’empresa que es revisessin les funcions i assig-

nacions de recursos preventius vinculats a la

seguretat. El 4 d’octubre de 2019 es va insistir

en aquest tema, ja que l’empresa no havia fet

res. L’empresa va dir que faria una consulta

sobre el tema a la Inspecció de Treball. Hem
constatat que aquesta consulta no es va fer.

CCOO d’Indústria i FICA-UGT de Cata-
lunya hem convocat vaga general als
polígons petroquímics nord i sud de
Tarragona per al pròxim 19 de febrer,
per exigir a l’Administració i a la patro-
nal que es garanteixi la seguretat tant
de les persones que treballen a la pe-
troquímica com de la ciutadania del
Camp de Tarragona, i que es posi fi a la
precarietat existent al sector.

CCOO i UGT hem iniciat contactes
amb associacions de veïns i entitats
socials de Tarragona, així com amb
alguns ajuntaments de la zona, per
implicar el conjunt de la ciutadania del
Camp de Tarragona en aquesta vaga i
convidar-la a participar en la manifes-
tació que es convocarà el mateix dia de
la vaga a la tarda per reivindicar més
seguretat.

L’accident ocorregut a IQOXE el 14
de gener ha posat en dubte les garan-
ties de seguretat existents, cosa que ha
de comportar la revisió tant del PLA-
SEQCAT com dels plans d’emergència
interior de les empreses, així com la
necessària coordinació de les activitats
preventives de les empreses principals i
les seves auxiliars. Per això demanem a
l’Administració i les empreses la revisió,
control i seguiment d’aquests protocols
i plans de seguretat, així com la partici-
pació dels sindicats més representatius
en la investigació de l’accident i en l’ela-
boració de propostes concretes per
pal·liar les deficiències detectades.

#VagaPetroquímica19F#VagaPetroquímica19F

ACCIDENT MORTAL PETROQUÍMICA TARRAGONA

19 de febrer: vaga general a 
la petroquímica de Tarragona

CCOO exigim a Nissan un pla de futur per a les plantes catalanes

Assemblea informativa a Zona Franca (29.01.20)
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Davant la pressió dels sindicats, Continental

Automotive recula en la decisió de presentar un ERO
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ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS

�SIC OUTSOURCING (l’Esquirol).

CCOO entrem amb força en aquesta

empresa i aconseguim la majoria del

comitè, amb 10 dels 13 membres; els

altres 3 són d’UGT. Abans no hi havia

representació. 

�BIMBO DONUTS IBERIA, abans

PANRICO (Santa Perpètua de Mogo-

da). CCOO creixem i consolidem la

nostra majoria absoluta, després d’a-

conseguir 8 dels 9 membres del comi-

tè. El que queda és del SUT (abans hi

havia un comitè de 13 repartit així: 7

CCOO, 3 UGT i 3 SUT).

�GERMANS BARRI (Barcelona) i

CHOCOLATES SIMÓN COLL (Sant

Sadurní d’Anoia). CCOO renovem els

dos comitès, formats per 5 delegats, i

ens mantenim com a única força sindi-

cal a totes dues empreses.

�JUVÉ CAMPS (Sant Sadurní d’A-

noia) i YAMAHA MOTOR ESPAÑA (el

Prat de Llobregat). CCOO repetim resul-

tats i renovem els 3 delegats que s’esco-

llien a totes dues empreses, on ens

mantenim com a única força sindical.

�GARAGE ANDREU (Girona). Molt

bon resultat de CCOO, que hem acon-

seguit els 3 delegats que s’escollien i

deixem UGT sense representació

(abans 2 UGT i 1 CCOO).

�KAPSCH TRAFFICCOM TRANS-

PORTIN antiga TELVENT (Barcelo-

na). Els 3 delegats que s’escollien han

sortit per CCOO, que se situa com a

única força sindical. Abans no hi havia

representació.

�ESTUDIOS MONTAJES ELÉCTRI-

COS (Alcoletge) i TA-TAY (Martorelles).

CCOO aconseguim el delegat que s’es-

collia a totes dues empreses i deixem

UGT sense representació (abans 1

UGT a ambdues empreses).

eleccions sindicalseleccions sindicals

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA

Gràcies a la pressió sindical, la
direcció de Continental Auto-
motive ha reculat i ha desistit
en la seva intenció de presen-
tar un ERO d’extinció per a to-
ta la plantilla. 

Així mateix, s’ha acordat
que s’obrirà una mesa de ne-
gociació, amb la mediació del
Departament de Treball, en la
qual l’empresa es compromet
a avançar en dues línies fona-
mentals: d’una banda, el pla
de reindustrialització per a la
planta de Rubí i, de l’altra, co-
mençar a negociar les condi-
cions de sortida d’aquelles per-

sones que quedin fora del pla
de reindustrialització. La pri-
mera reunió de la mesa està
prevista el 3 de febrer. 

CCOO d’Indústria valorem
positivament la constitució de
la mesa de negociació i espe-
rem que la direcció de l’empre-
sa hi posi interès i faci un es-
forç per avançar en les nego-
ciacions d’aquests dos aspec-
tes per poder resoldre la situa-
ció com abans millor.

En aquest nou escenari, el
comitè d’empresa va decidir
desconvocar la jornada de va-
ga prevista per al 24 de gener.

Al voltant d’un miler de persones reclamen a

Madrid que s’aprovi ja l’Estatut electrointensiu

Al voltant d’un miler de treba-
lladors de grans empreses in-
dustrials de la siderúrgia i la
química de tot l’Estat es van
manifestar a Madrid el passat
22 de gener per reivindicar el
futur de la indústria electroin-
tensiva i els seus llocs de tre-
ball. Des de Catalunya van par-
ticipar-hi una representació de
les plantilles de Celsa Barcelo-
na i Solvay. 

Un cop finalitzada la mani-
festació, una delegació de
CCOO d’Indústria es va reunir

amb els ministeris d’Indústria i
de Transició Ecològica, que
van assegurar que la tasca per
tirar endavant l’Estatut del
consumidor electrointensiu es-
tà apunt de culminar. CCOO
els vam traslladar que les per-
sones que treballen al sector
no entendran un nou endarre-
riment en aquest tema.

CCOO advertim el Govern
que seguirem de prop aquest
procés i que si l’estatut no es
publica aviat tornarem a mobi-
litzar el sector.

Participa a 
l’enquesta i a les
assemblees de la
teva comarca o
empresa!

AMB TU
CONSTRUÏM 
EL FUTUR!

La Inspecció de Treball ha obert una acta
d’infracció a l’empresa Galpgest per discri-
minació indirecta de les seves treballado-
res, com a resultat de la denúncia presen-
tada per CCOO. Aquesta acta suposa l’ini-
ci d’un procediment sancionador a l’em-
presa. 

El març passat, l’empresa va entregar
el nou uniforme d’estiu a la plantilla, con-
sistent en una samarreta que portava un
missatge publicitari de combustible a l’al-
tura del pit, cosa que feia desviar l’atenció de la clientela cap als pits
de les treballadores i les posava en una situació incòmoda. La Secció
Sindical de CCOO va manifestar a la direcció el malestar de les treba-
lladores per aquest fet i va lamentar que no s’hagués consensuat l’u-
niforme amb la representació de la plantilla. Davant la manca de res-
posta de l’empresa, es va obrir un procediment de mediació al Tri-
bunal Laboral de Catalunya, però l’empresa no es va personar; així
que, finalment, CCOO va denunciar el cas a la Inspecció de Treball.   

La Inspecció dictamina que, malgrat ser coneixedora d’aquesta
situació, l’empresa no va prendre cap mesura ni va facilitar un unifor-
me alternatiu a les treballadores. En l’informe emès estableix que el
vestuari ha de ser adequat a la dignitat de la persona que l’utilitza i,
per tant, amb la seva conducta l’empresa ha incorregut en una infrac-
ció greu. CCOO d’Indústria valorem positivament aquest informe ja
que ens dona la raó en la nostra demanda. 

Oberta acta d’infracció a l’empresa Galpgest per
discriminació indirecta de les seves treballadores

+ EN POSITIU... 


