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Malgrat la situació d’excepcionalitat 
que estem vivint, CCOO no podíem 
deixar de commemorar l’1 de Maig,  
la festa dels treballadors i les treba-
lladores, i ho hem fet amb el lema 
“Salut, treball i justícia social. La prio-
ritat és la vida”. 

Les reivindicacions laborals i socials inunden les xarxes socials amb motiu de l’1 de Maig

Ha estat un 1 de Maig atípic, però 
no per això menys reivindicatiu. Com 
que no era possible fer la tradicional 
manifestació als carrers de les princi-
pals capitals, CCOO i UGT vam convo-
car una reeixida manifestació virtual 
que va inundar les xarxes socials de 
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reivindicacions laborals i socials.
El mateix 1 de Maig, CCOO de Ca-

talunya va estrenar a les xarxes socials 
l’audiovisual “Hauran de comptar amb 
nosaltres”, que podeu veure en aquest 
enllaç: 
https://www.youtube.com/user/ccoocatalunya

CCOO d’Indústria no estem d’acord 
amb l’informe final sobre l’accident 
d’IQOXE que ha presentat Presidèn-
cia de la Generalitat el 4 de maig, 
quan encara estan obertes la Co-
missió d’Investigació del Parlament, 
la Comissió de Treball per establir 
la coordinació d’activitats preventi-
ves entre les empreses dels polígons 
petroquímics de Tarragona, la inves-
tigació de l’accident de la Inspecció 
de Treball i la que va iniciar d’ofici el 
Síndic de Greuges.

CCOO no hem participat ni tenim 
coneixement de cap proposta con-

creta sobre les modificacions del pla 
d’emergència exterior de la indús-
tria química, més enllà de tornar al 
PLASEQTA; de cap modificació que 
millori l’efectivitat i la coordinació 
entre els plans d’emergència interior 
de les empreses ni de cap proposta 
que avanci en la millora de la segu-
retat de la ciutadania del Camp de 
Tarragona.

A més, denunciem que IQOXE 
continua incomplint la normativa de 
seguretat. Des de l’accident hem ha-
gut de presentar 4 denúncies a la Ins-
pecció de Treball contra l’empresa, 3 

de les quals per incompliments greus 
en matèria de seguretat laboral.

Per això, exigim al Govern una 
acció decidida i compromesa amb la 
seguretat de les persones que treba-
llen al polígon petroquímic de Tarra-
gona i de la ciutadania del Camp de 
Tarragona, i que es depurin respon-
sabilitats polítiques davant la ineficà-
cia demostrada fins al moment.

CCOO no descartem promoure 
noves mobilitzacions amb la socie-
tat civil, quan les circumstàncies ho 
permetin, si no s’avança de manera 
clara i decidida en aquesta matèria.

CCOO rebutgem l’informe final de l’Administració sobre l’accident d’IQOXE i li exigim que es prenguin 

les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones treballadores i de la ciutadania

Podeu veure la galeria amb totes les imatges que ens van arribar l’1 de Maig a: www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

https://www.youtube.com/watch%3Freload%3D9%26v%3DuS104R3aSJs
https://www.facebook.com/pg/CCOOIndustriaCatalunya/photos/%3Ftab%3Dalbum%26album_id%3D2714178312044557
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Durant les últimes setma-
nes ha continuat el de-
goteig d’ERTO als sectors 
industrials, a causa de la 
situació de crisi derivada 
de la pandèmia del coro-
navirus. Fins al 5 de maig 
ja són 1.601 les empreses  
dels nostres sectors en les 
quals hem intervingut o 
hem assessorat davant la 
presentació d’algun tipus 
d’ERTO, la majoria dels 
quals per causes de força 
major, o de mesures per 
afrontar la crisi. Aquestes 
empreses ocupen un total 
de 171.787 persones.

El sector més afectat 
continua sent, amb di-
ferència, el del metall, amb 

616 empreses que han 
plantejat algun tipus de 
mesura. El segueix la quí-
mica, amb 313 empreses; 
l’automoció, amb 213, i, 
en menor mesura, el tèxtil, 
amb 133, i l’alimentació, 
amb 119.

Per territoris, els més 
afectats són el Vallès Occi-
dental i la Catalunya Cen-
tral, amb 408 empreses; 
el Barcelonès, amb 385; el 
Baix Llobregat, Alt Pene-
dès, Anoia i Garraf, amb 
300, i el Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, amb 
213. La província de Tarra-
gona n’acumula 121, la de 
Lleida, 113, i la de Girona, 
61 empreses.

Continua el degoteig d’ERTO als sectors industrials

Ampli seguiment de l’assemblea general 

de CCOO de Catalunya del passat 29 d’abril

CCOO d’Indústria valorem 
molt positivament l’ampli 
seguiment de l’assemblea  
general telemàtica del sin-
dicat, que es va celebrar 
el 29 d’abril i que va ser 
retransmesa en directe pel 
canal de YouTube de CCOO 
de Catalunya. L’assemblea 
va arribar a un màxim de 
1.400 visualitzacions i en 
va tenir un mínim de 1.280.

Javier Pacheco i Cristi-
na Torre van explicar qui-
nes són les reivindicacions 
laborals i socials de CCOO 
en l’actual situació de con-
finament per coronavirus, i 
què està fent el sindicat per 
donar resposta a la situació 

actual. 
També es van projectar 

les intervencions de repre-
sentants de diferents sec-
tors, entre els quals la de 
la coordinadora de l’àmbit 
funcional del Barcelonès de 
la nostra federació, que va 
explicar com estem afron-
tant la presentació d’ERTO 
a les empreses i què estem 
fent per garantir la segu-
retat de les treballadores i 
treballadors amb la represa 
de l’activitat productiva a 
les indústries.

A més, es va habilitar un 
xat perquè la gent pogués 
participar i plantejar els 
seus dubtes i preguntes.

 Z Vídeo amb la intervenció d’Anna 
Núñez, coordinadora de l’àmbit 
funcional del Barcelonès de CCOO 
d’Indústria, a l’assemblea general 
del 29 d’abril. Clica sobre la imatge 
per veure la seva intervenció.

CCOO reclamem a l’Administració la màxima 

agilitat en el pagament de les prestacions per ERTO

CCOO hem constatat que 
hi ha un volum molt gran 
de treballadores i treballa-
dors que encara no han co-
brat les prestacions d’atur 
pels ERTO presentats a les 
seves empreses. En aquest 
escenari, reclamem una res-
posta àgil i amb garanties a 
l’Administració per tal que 
es resolgui aquesta situació  
al més aviat possible.

També s’ha posat en evi-
dència la dificultat, per part 
de les persones afectades, 

de fer arribar les reclama-
cions i conèixer la situació 
de la tramitació de la seva  
demanda d’atur.

Per aquesta raó, CCOO 
estem treballant per detec-
tar totes les empreses on 
les plantilles es troben en 
aquesta situació per fer una 
reclamació global com a 
sindicat i pressionar perquè 
s’agilitzi el pagament de les 
prestacions.

CCOO som conscients 
de l’immens esforç i dedi-
cació dels treballadors i 
treballadores públics i  dels 
que treballen als serveis 
d’ocupació. Però també 
som conscients que aquest 
esforç requereix mesures 
extraordinàries per garan-
tir que es tradueixin en la 
deguda eficiència que ha 
d’assegurar l’estabilitat de 
les llars catalanes.
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Si et trobes en aquesta situació, posa’t en contacte amb nosaltres: 

El 4 de maig, les treba-
lladores i treballadors de 
Nissan han iniciat una 
vaga indefinida davant 
la incertesa sobre el fu-
tur industrial de les plan-
tes que la multinacional 
té a Catalunya. La prime-
ra a aturar-se ha estat 
la fàbrica de Montcada, 
que ha obligat Nissan a 
aturar la resta de plantes  
per falta de peces.

CCOO donem suport 

total a la vaga i exigim a 
la direcció de Nissan que 
aclareixi el futur de les 
plantes catalanes, ja que 
hi ha en risc uns 3.000 
llocs de treball directes i 
al voltant de 20.000 llocs 
de treball indirectes. 

Per això, també de-
manem a l’Administració 
la seva implicació per de-
fensar el teixit industrial 
i l’ocupació vinculada al 
sector de l’automoció.

La vaga indefinida paralitza l’activitat a Nissan

https://youtu.be/RZWsb2reUns

