
www.industria.ccoo.cat 13 de març de 2020

L’EINA DIGITAL

Núm. 122

CCOO D’INDÚSTRIA REIVINDICA EL #8MCADADIA

El diumenge 8 de Març els carrers de

moltes ciutats s’han tenyit de lila i s’han

omplert de reivindicacions per la igual-

tat, contra les desigualtats i discrimina-

cions per raó de gènere i per l’erradica-

ció de les violències contra les dones. La

gent de CCOO d’Indústria de Catalunya

hi hem estat presents, tant a Barcelona

com a altres capitals de comarques. 

CCOO d’Indústria també hem parti-

cipat en l’acció que el sindicat va orga-

nitzar el dia 6 de març a Barcelona per

reivindicar els plans d’igualtat, dir prou

a la bretxa salarial, prou a les violèn-

cies i demanar més suport a la corres-

ponsabilitat. A primera hora, una dele-

gació de CCOO va denunciar a la Ins-

pecció de Treball diferents empreses

que, malgrat estar-hi obligades per llei,

no han negociat plans d’igualtat, entre

les quals n’hi havia alguna dels nostres

sectors. 

A mig matí, centenars de delegats i

delegades dels sectors d’Indústria i de

Construcció i Serveis ens van concen-

trar a la plaça d’Urquinaona, on es va

fer una actuació musical i després es va

baixar en manifestació fins a Foment

del Treball. Allà vam confluir amb dues

columnes de manifestants més en una

gran concentració davant la seu de la

patronal, on es van fer els parlaments.

Delegades de diferents sectors van in-

tervenir per denunciar i explicar les si-

tuacions que es donen a les respecti-

ves empreses. 

CCOO d’Indústria ens hem sumat a les manifestacions feministes
del 8 de Març i a l’acció reivindicativa de CCOO per la igualtat

Les seccions sindicals
d’Indústria també es
comprometen amb la
celebració del 8 de Març 

Les seccions sindicals de CCOO d’In-

dústria a les empreses també han

participat activament en els actes

organitzats pel sindicat amb motiu

del 8 de Març i han convocat dife-

rents accions a les seves empreses

per reivindicar més igualtat. Us dei-

xem aquí algunes imatges:

Pots veure totes les imatges al nostre

Facebook:

https://www.facebook.com/pg/CCOOIndustri
aCatalunya/photos/?ref=page_internal

La gran participació de CCOO d’Indús-

tria de Catalunya en els diferents actes

organitzats pel sindicat amb motiu del

Dia Internacional de les Dones posa de

manifest el nostre compromís diari en la

lluita per la igualtat. I és que per a CCOO

d’Indústria el 8 de Març és cada dia, i ai-

xí ho demostrem en les meses de nego-

ciació dels convenis, en la negociació de

plans d’igualtat i en els acords assolits en

algunes empreses.

Interessant jornada sobre la bretxa salarial i el registre salarial

El 3 de marçCCOO d’Indústria de Cata-

lunya vam organitzar una jornada so-

bre bretxa salarial, en el marc dels actes

convocats amb motiu del 8 de Març.

Prop d’un centenar de delegats i dele-

gades van participar en aquesta jorna-

da, on se’ls van donar eines per detec-

tar els casos de bretxa salarial i les discri-

minacions existents a les empreses i

com combatre-les mitjançant la nego-

ciació col·lectiva i l’acció sindical. 

https://www.facebook.com/pg/CCOOIndustriaCatalunya/photos/?ref=page_internal
www.industria.ccoo.cat


Les treballadores i treballadors

de la planta de Magneti Marelli

de Barberà del Vallès han ratifi-

cat per una àmplia majoria el

principi d’acord assolit el 3 de

març per la direcció de l’empre-

sa i la representació sindical de

la plantilla sobre l’ERO tempo-

ral. CCOO d’Indústria de Catalu-

nya fem una valoració positiva

de l’acord, ja que incorpora part

de les demandes que havíem

plantejat els sindicats des d’un

primer moment.

L’acord afecta la totalitat de

la plantilla i permetrà aturar la

producció durant 70 dies, entre

el 9 de març i el 31 de desembre

d’aquest any, a causa del des-

cens de la producció fruit de la

caiguda de la demanda. Els dies

de la borsa de flexibilitat de

l’empresa es restaran individu-

alment de l’afectació anual de

l’expedient.

En l’aspecte salarial, es ga-

ranteix el 85 % de la base regu-

ladora, que suposa un 90 % del

salari de les persones que treba-

llen a Magneti Marelli, i també

el 100 % de les pagues extraor-

dinàries i de les vacances.

N122 13 de març de 2020L’EINA DIGITAL

CCOO d’Indústria de Catalunya

manifestem la nostra solidaritat

amb les plantilles de Nissan, da-

vant els fets ocorreguts durant

la mobilització del passat 5 de

març. El comitè d’empresa havia

convocat una concentració de

les treballadores i treballadors

de les diferents plantes davant

el Parlament de Catalunya, co-

incidint amb la sessió plenària

en la qual s’havia d’aprovar una

declaració institucional de su-

port als treballadors i treballa-

dores de Nissan.

Malgrat haver tramitat els

permisos pertinents, l’Adminis-

tració va fer tancar el Parc de la

Ciutadella i no va deixar accedir

els treballadors i treballadores,

que estaven concentrats pacífi-

cament a les portes del parc.

Davant d’aquest fet, el comitè

va decidir no participar en l’ac-

te previst al Parlament i es va

improvisar una manifestació

pels carrers de Barcelona, que

va ser reprimida pels Mossos

d’Esquadra.

CCOO d’Indústria volem ex-

pressar el nostre ferm rebuig

davant la decisió de l’Adminis-

tració de blindar el Parlament i

la càrrega policial que van patir

les treballadores i treballadors

de Nissan, i exigim que es depu-

rin responsabilitats per aquests

fets.

CCOO d’Indústria manifestem la nostra solidaritat
amb les treballadores i treballadors de Nissan

CCOO valorem positivament l'acord sobre l'ERO
temporal de Magneti Marelli a Barberà del Vallès

Malgrat l’èxit de participació de

la convocatòria de vaga als polí-

gons petroquímics de Tarragona

del 19 de febrer, tant la patronal

AEQT com l’Administració se-

gueixen sense entendre el mis-

satge i sense donar resposta a

les reivindicacions de més segu-

retat i menys precarietat. Els

avenços aconseguits fins al mo-

ment en la taula de prevenció de

riscos laborals, integrada per sin-

dicats, AEQT i el Departament

de Treball de la Generalitat, són

insuficients per posar fi al conflic-

te obert al sector. 

L’Administració segueix dei-

xant fora la representació de les

treballadores i treballadors de la

petroquímica en la revisió dels

plans d’autoprotecció de les em-

preses i del PLASEQTA (aprovat

per la Generalitat el 10 de març),

una de les principals reivindica-

cions que vam fer els sindicats el

dia de la vaga. També estan

pendents de resposta els aspec-

tes relacionats amb la lluita con-

tra la precarietat al sector.

En aquest escenari, la Coor-

dinadora de delegats i delega-

des de CCOO de les empreses

principals i auxiliars dels polí-

gons petroquímics de Tarrago-

na s’ha reunit per fer balanç de

la vaga del 19 de febrer i decidir

les accions que cal emprendre a

partir d’ara, davant la manca de

resposta patronal i de l’Adminis-

tració. En aquesta trobada han

decidit que cal continuar lluitant

per assolir els objectius que ens

havíem marcat i, si els propers

dies no es desencalla aquest es-

cenari, convocarem noves mobi-

litzacions al sector.

CCOO convocarem noves mobilitzacions a la petroquímica
de Tarragona, si la patronal i l’Administració segueixen
ignorant les reivindicacions sobre seguretat i precarietat

CCOO d’Indústria lamentem

profundament el greu accident

ocorregut el 10 de març a l’em-

presa química Proquibasa, de

Barcelona, com a conseqüència

del qual van resultar ferides de

diferent consideració 19 perso-

nes, que ja han estat donades

d’alta, i hi ha 2 víctimes mortals.

La forta explosió que es va pro-

duir va provocar la mort imme-

diata d’un treballador d’una

empresa veïna, en caure-li el

sostre a sobre, i un dia després

es va localitzar el cos sense vida

d’una altra persona que estava

desapareguda.

CCOO d’Indústria seguim

amb la màxima atenció les in-

formacions que van arribant,

així com les tasques dels equips

d’emergència, i volem transme-

tre el nostre condol a la família i

als companys de la víctima i la

nostra solidaritat i suport a la

resta de persones afectades.

Amb aquest accident s’han

tornat a evidenciar els dèficits

del PLASEQCAT i dels plans

d’autoprotecció de les empre-

ses que CCOO d’Indústria ja

vam denunciar amb els acci-

dents laborals mortals ocorre-

guts a IQOXE, el passat 14 de

gener, i a Carburos Metálicos, el

31 de maig de l’any passat.

CCOO d’Indústria lamentem profundament l’accident
mortal ocorregut a l’empresa química Proquibasa

Fotografia dels Bombers de Barcelona

Una seixantena de delegats i de-

legades van participar en la jor-

nada sobre acords marc euro-

peus i mundials, que vam orga-

nitzar el passat 3 de març, junt

amb CCOO de Seat. Es van pre-

sentar l’acord marc europeu

d’Alstom d’anticipació als canvis

i l’acord marc mundial del Grup

Volkswagen, com a exemples

de l’acció sindical en l’àmbit in-

ternacional amb l’objectiu de

garantir la defensa dels drets de

les treballadores i treballadors.

Interessant jornada sobre acords marc europeus i mundials


