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ESPECIAL CRISI SANITÀRIA CORONAVIRUS

EDITORIAL

Des que es va decretar l’estat 
d’alarma a tot el territori nacional, 
com a conseqüència de la crisi del 
coronavirus, s’ha produït una acce-
leració de processos en l’àmbit la-
boral, que ens ha portat a abordar 
situacions molt complexes i que ens 
ha obligat a intensificar els nostres 
recursos materials i humans.

Aquesta crisi ha provocat la pre-
sentació en pocs dies de nombrosos 
ERTO per causes de força major, 
una situació que ens ha portat a 
afrontar multitud d’assessoraments, 
tant individuals com col·lectius, i a 
mobilitzar tots els nostres equips al 
conjunt del territori per donar su-
port als treballadors i treballadores. 
En alguns casos hem pogut pactar 
els expedients en condicions molt 
favorables o altres mesures (flexibi-
litat) i, sobretot i el més important, 
vetllar per la salut dels treballadors i 
treballadores.

CCOO d’Indústria estem orgullo-
sos de la gran feina que estem rea-
litzant en un context d’enorme difi-
cultat. Som conscients que l’actual 
situació pot derivar en una voràgine 
d’ERTO sense cap mena de justifica-
ció, per això n’estem vigilant atenta-
ment la presentació i no dubtarem a 
impugnar tots aquells que no respo-
nen a causes de força major.

Estem immersos en un període 
de vertiginosa activitat i el sindicat 
no s’atura, l’organització és més for-
ta que mai i estarà al costat de qui 
ha d’estar, que són les persones a les 
quals respresentem. No en tingueu 
cap mena de dubte.

CCOO d’Indústria de Catalunya 
estem treballant confederalment, 
donant suport i servei al conjunt 
del sindicat, de CCOO de Catalunya, 
a la federació estatal i a les CCOO 
estatals. Només unint esforços i 
col·laborant estretament podrem ti-
rar endavant la nostra feina.

Segons dades del Departament de 
Treball publicades a la premsa, fins 
a finals d’aquest mes ja són més de 
67.100 les empreses que han pre-
sentat un expedient de regulació 
d’ocupació temporal a Catalunya, 
amb més de 518.000 treballadores i 
treballadors afectats.

En el cas dels nostres sectors, fins 
al dia 27 de març hem actuat o asses-
sorat 842 empreses, de les quals 546 
han presentat un ERTO o l’estan ne-
gociant i en alguns casos combinen 
l’expedient amb altres mesures. En 
total, al conjunt de Catalunya tenim 
73.701 treballadores i treballadors 

afectats als nostres sectors. A la resta 
d’empreses s’han negociat mesures 
de flexibilitat, bossa d’hores, mobili-
tat de vacances o teletreball, i s’han 
pres mesures de prevenció i segure-
tat per garantir la salut de les plan-
tilles.

CCOO d’Indústria hem alertat 
que algunes empreses estan fent 
abús en la presentació d’expedients 
per causes de força major, que en 
realitat no corresponen. Per això 
denunciarem aquestes empreses 
davant de l’Administració i presen-
tarem al·legacions perquè no aprovi 
aquests expedients.

Més de 500 expedients temporals presentats als sectors 
industrials  i 73.700 treballadores i treballadors afectats

CCOO d’Indústria denunciarem els ERTO fraudulents a les 
empreses auxiliars de la petroquímica de Tarragona

A causa de la crisi sanitària provo-
cada pel coronavirus, les empreses 
principals dels polígons petroquí-
mics de Tarragona, per tal de reduir 
al mínim el personal de les plantes 
per temes de prevenció, han suspès 
els contractes de les seves empreses 
auxiliars. Arran d’aquesta situació, 
aquestes empreses auxiliars estan 
plantejant ERTO per causes de força 
major, sense negociar-ne les condi-
cions amb la representació de les tre-
balladores i treballadors, ni tampoc 
mesures alternatives.

CCOO d’Indústria denuncia que 
el sector de muntatge i manteniment 
dels polígons petroquímics està pa-
tint especialment aquesta crisi, que 
aguditza encara més la precarietat 
que pateixen les treballadores i tre-

balladors d’aquestes empreses, una 
precarietat que ja hem denunciat 
en diverses ocasions. Per CCOO, al-
gunes empreses estan fent un abús 
d’aquesta modalitat d’expedient per 
causes de força major, que no corres-
pondria.

En aquest escenari, denunciarem 
els ERTO que es considerin fraudu-
lents i presentarem al·legacions da-
vant l’Administració perquè no apro-
vi aquests expedients. 
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La ràpida expansió de la  
pandèmia del coronavi-
rus ens ha situat en una 
situació d’emergència sa-
nitària, que ha posat en 
màxima tensió el servei 
públic de salut del nostre 
país, amb els hospitals a 
punt d’arribar al col·lapse i 
la falta d’equips de protec-
ció individual per als pro-
fessionals de la salut. Uns 
professionals sempre im-
prescindibles i ara encara 
més en l’escenari actual.

CCOO demanem als 
ministeris d’Indústria i de 
Sanitat que es coordinin 
amb les empreses del país 

perquè aquestes posin els 
seus béns d’equip i la seva 
tecnologia al servei del 
desenvolupament de pro-
jectes per donar cobertu-
ra a la urgència sanitària 
provocada per la pandè-
mia de la COVID-19.

En aquest sentit, vo-
lem valorar les iniciatives 
d’algunes empreses dels 
nostres sectors i les se-
ves plantilles per produir 
equips de protecció indi-
vidual, respiradors i mate-
rial sanitari necessari per 
afrontar aquesta pandè-
mia i subministrar-los als 
hospitals.

CCOO demanem que les empreses posin la seva 
tecnologia a disposició per donar cobertura a les 
necessitats sanitàries en la crisi de la COVID-19

La solidaritat de la classe obrera queda palesa en 
les iniciatives engegades en algunes empreses

uSEAT ha començat a fa-
bricar mascaretes per als 
pacients amb impressores 
3D, amb la col·laboració de 
PRONOVIAS i l’escola de 
costura de l’Ajuntament 
de Martorell, que s’ocupen  
de cosir-les. De moment, 
se n’estan produint 5.000 
unitats diàries. També es-
tan fabricant 40 mascare-
tes diàries per al personal 
de les unitats de cures in-
tensives.

uL’aliança d’HP, SEAT, el 
Consorci de la Zona Fran-
ca i Leitat ha aconseguit 
desenvolupar el primer 
respirador de campanya 
per donar suport a hospi-
tals i unitats de vigilància 
intensiva. Ja s’està treba-
llant en una versió millo-
rada, atenent els requeri-
ments de l’Agència Estatal 
del Medicament, per poder 
començar a fabricar-los.

uMalgrat la seva situació, 
la plantilla de CONTINEN-
TAL AUTOMOTIVE, s’ha 

bolcat a fabricar, amb les 
impressores 3D, peces de 
les viseres protectores con-
tra el coronavirus per als 
hospitals.

uICT FILTRATION ha re-
organitzat les seves línies 
i torns de producció per 
fabricar mascaretes i bates 
quirúrgiques per donar-les 
a centres sanitaris.

uNISSAN també està fa-
bricant màscares protecto-
res amb tecnologia 3D per 
als serveis sanitaris.

Aquests són només alguns 
exemples de les iniciatives 
que s’han engegat als nos-
tres sectors. 

Moltes gràcies per la 
vostra solidaritat!

LA PRESSIÓ SINDICAL DONA ELS SEUS FRUITS

Inditex fa marxa enrere i no presentarà cap ERTO 
als centres logístics, tal com li demanava CCOO

La pressió sindical ha do-
nat resultat. Finalment, In-
ditex fa marxa enrere i no 
presentarà cap ERTO als 
centres logístics, tal com 
li exigíem CCOO. El grup 
tèxtil ha entès que, amb 
uns beneficis històrics de 
3.639 milions d’euros, no 
tenia sentit beneficiar-se 
del paquet de mesures 
econòmiques del Govern 
per protegir les empreses 
i les seves plantilles de la 
crisi del coronavirus.

CCOO ens vam passar 
hores per fer entendre a 
la multinacional que no 
presentés cap expedient 
de regulació temporal als 

seus centres de treball, 
atesa la seva excel·lent si-
tuació financera i, al final, 
ho vam aconseguir. Així 
que Inditex assumirà amb 
els seus fons el cost de sus-
pensió d’ocupació de tot 
el personal.

La negociació amb In-
ditex no s’ha acabat aquí. 
CCOO d’Indústria seguim 
exigint a l’empresa tèx-
til que posi en marxa, de 
manera urgent, els proto-
cols d’actuació que li hem 
sol·licitat des del sindicat 
per tal de garantir la se-
guretat i la salut dels seus 
treballadors i treballado-
res. 

S’arriba a un acord sobre l’ERTO de Nissan

Gràcies a la pressió sindi-
cal, el Comitè d’Empresa 
de Nissan ha aconseguit 
que la multinacional rec-
tifiqui i han arribat a un 
acord sobre l’ERTO que 
garanteix una cobertu-
ra salarial suficient per 
al conjunt de la plantilla. 
CCOO valorem positiva-
ment l’acord, ja que final-
ment s’han aconseguit 
unes condicions econò-
miques similars a les que 
estan aplicant la resta 
d’empreses del sector.

L’acord assolit esta-
bleix que l’empresa com-
plementarà la prestació 
d’atur fins al 85 % del sa-
lari i garanteix el 100 % de 
les vacances i les pagues 
extraordinàries. Així ma-
teix, estipula que quan 
sigui possible el retorn a 
l’activitat, aquest es farà 
complint amb un proto-
col de seguretat enfront 
el coronavirus que haurà 
de consensuar-se amb la 
representació sindical de 
la plantilla.

CCOO valorem positivament l’acord assolit a Grifols 
per afrontar la situació derivada del coronavirus

La direcció del Grup Gri-
fols i CCOO hem arribat a 
un acord per afrontar la si-
tuació d’alarma decretada 
pel coronavirus i per donar 
resposta a les necessitats 
sanitàries. L’acord preveu 
mesures per assegurar la 
continuïtat de l’activitat, 
que és essencial per garan-
tir el subministrament a 
hospitals i centres de salut, i 
alhora garantir la seguretat 
i la salut de la seva plantilla.

Tot el personal que 
pugui fer teletreball i els 
col·lectius de risc s’envien 
cap a casa. Pel que fa al 
col·lectiu necessari per tal 

de garantir els subminis-
traments als centres sani-
taris, es creen dos grups 
que s’aniran turnant cada 
quinze dies per garantir la 
producció. La resta de per-
sonal s’envia a casa fins que 
s’aixequi l’estat d’alarma 
i generaran una borsa 
d’hores flexible.

L’acord també estableix 
que cap col·lectiu de treba-
lladors i treballadores de 
Grifols veurà afectat el seu 
salari en cap concepte du-
rant aquest procés i recull el 
compromís de l’empresa de 
no presentar cap ERO ni fer 
acomiadaments.
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www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya indústria

CCOO SEGUIM AL PEU DEL CANÓ PER GARANTIR QUE EN AQUESTA SITUACIÓ DE CRISI 
SANITÀRIA NO ES VULNERIN ELS DRETS DE LES TREBALLADORES I TREBALLADORS I ES 

COMPLEIXIN LES MESURES DE SEGURETAT NECESSÀRIES PER GARANTIR LA SEVA SALUT 

CCOO de Catalunya ha habilitat un espai a la pàgina web on trobaràs tota la informació:

a Preguntes freqüents: tot el que et cal saber sobre el coronavirus
a Assessorament: consultes sobre el coronavirus
a Novetats CCOO: què fa el sindicat davant la crisi del coronavirus?
a Documentació tècnica relacionada amb la crisi del coronavirus
a Infografies sobre el coronavirus

www.ccoo.cat/coronavirus


