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Les reivindicacions de més 
seguretat i menys precarietat a 
la petroquímica  de Tarragona 

segueixen ben vives

Les raons que van motivar la vaga 
a la petroquímica de Tarragona el 
passat 19 de febrer continuen ben 
presents, tal com hem pogut consta-
tar. La precarietat laboral al sector 
s’ha evidenciat encara més amb la 
crisi derivada de la pandèmia de la 
COVID-19, que ha afectat especial-
ment les empreses auxiliars, la majo-
ria de les quals han presentat ERTO.

CCOO denunciem que les empre-
ses principals s’han desentès de les 
persones que treballen a les seves 
auxiliars i que les han deixat en una 
situació difícil. Esperem que quan es 
normalitzi la situació, aquestes per-
sones recuperin la seva feina i estem 
treballant en un mapa per conèixer 
quina ha estat l’afectació del coro-
navirus en l’ocupació al sector.

En matèria de seguretat, CCOO 
veiem positivament el retorn del pla 
d’emergència exterior de la química 
a Tarragona, però lamentem que 
l’Administració hagi deixat els sindi-
cats fora de les meses tècniques de 
revisió tant d’aquest pla com dels 
plans d’autoprotecció de les empre-
ses i de la coordinació entre empre-
ses en temes de seguretat.

Quant a la represa de l’activitat 
a IQOXE, just quan fa quatre mesos 
de l’accident, CCOO valorem posi-
tivament aquest fet, però advertim 
que no pot ser a qualsevol preu i 
que la seguretat de les persones 
ha d’estar per sobre de tot. CCOO 
d’Indústria vetllarem per garantir 
que sigui així, ja que l’actitud de 
l’empresa no ha canviat.

Tots aquests temes es van ana-
litzar en la reunió de la Coordina-
dora dels polígons petroquímics 
nord i sud de Tarragona de CCOO 
d’Indústria, celebrada el 14 de maig. 
Es va concloure que, en aquest esce-
nari, no es descarten noves accions 
de mobilització quan les circumstàn-
cies ho permetin per donar resposta 
a les reivindicacions de les persones 
que treballen a la petroquímica de 
més seguretat i menys precarietat.

Nissan continua sense donar la cara  
per aclarir els seus plans de futur per 
a les plantes que té a Catalunya, mal-
grat que la premsa japonesa ja ha 
anunciat el tancament de la fàbrica 
de Barcelona. En espera de l’anunci 
oficial de Nissan, previst per al 28 de 
maig, CCOO exigim a la multinacio-
nal una alternativa viable i de futur 
per als centres de treball catalans, ja 
que hi ha en risc uns 25.000 llocs de 
treball, entre directes i indirectes.

Per CCOO, la solució requereix 
que l’aliança Nissan-Renault aposti 
per la planta barcelonina en la seva 
estratègia per desenvolupar el vehi-
cle elèctric, aprofitant les sinergies 
que li ofereix la capital catalana com 
a hub tecnològic al sud d’Europa. 
Una reconversió que faria créixer el 
seu valor afegit i que pot suposar 
noves inversions per a l’aliança i per 
al sector de l’automòbil a Catalunya, 
així com reforçar el potent parc de 
proveïdors actual.

La plantilla manté el pols a Nissan

 En aquest escenari, la plantilla 
de Nissan manté el pols a la multi-
nacional amb un objectiu clar: que 
els garanteixi un futur industrial que 
permeti la continuïtat de l’ocupació 
i de l’activitat a les plantes catala-
nes. Estan en vaga indefinida des 
del passat 4 de maig i no tenen in-
tenció d’abandonar la lluita, forçant 
l’empresa a aturar la producció.

La direcció de Zona Franca ha res-
post a la vaga reactivant l’ERTO per 

CCOO exigim a la multinacional Nissan una alternativa viable 
i de futur per a les plantes productives que té a Catalunya

causes de força major. Davant d’això, 
el comitè d’empresa ha presentat una 
demanada judicial contra l’empresa 
per vulneració del dret de vaga.

Els comitès de Nissan s’han reunit 
amb el conseller de Treball per analit-
zar la situació actual i li han plantejat 
la necessitat de fer un front comú per 
aconseguir la continuïtat de l’activitat 
de Nissan a Catalunya i a la resta de 
l’Estat. També els han convocat a una 
reunió amb el Ministeri d’Indústria.

Gran campanya de suport

 CCOO estem impulsant una cam-
panya de suport a les treballadores 
i treballadors de Nissan. Fins avui 
s’han recollit al voltant de 300 reso-
lucions de suport de seccions sindi-
cals i comitès d’empreses de diferents 
sectors d’activitat (indústria, serveis, 
comerç, banca, hospitals...) i institu-
cions, a més de nombroses mostres 
de solidaritat a través de les xarxes 
socials. Així mateix, CCOO us animem 
a col·laborar amb la caixa de resistèn-
cia per la vaga de Nissan.

També hem rebut el suport d’una 
desena de federacions sindicals euro-
pees de la indústria, que s’han sumat 
a la lluita de les companyes i com-
panys de Nissan amb un manifest.
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Davant els últims casos dels 
quals hem tingut coneixe-
ment a la província de Llei-
da sobre la precarietat que 
pateixen les persones que 
treballen al camp com a tem-
poreres, CCOO hem tornat 
a demanar a l’Administració 
que es convoqui la mesa de 
seguiment de la campanya 
agrària. 

Per a CCOO és fonamen-
tal que es garanteixin els 
drets laborals d’aquestes per-
sones i la seva seguretat, així 
com un allotjament digne 
durant la campanya. En cas 
que no es compleixi algun 
d’aquests aspectes, CCOO 

d’Indústria ho denunciarem 
a la Inspecció de Treball.

Així ho vam fer en el cas 
de l’ETT Aldia, que vam de-
nunciar a la Inspecció per 
greus infraccions en matèria 
laboral i de seguretat dels 
temporers contractats a tra-
vés seu a la finca que el Grup 
Espax té al municipi de Soses 
(Segrià). L’empresa no com-
plia les mesures de preven-
ció previstes per la normati-
va ni al lloc de treball ni als 
allotjaments, els pagava per 
sota de l’SMI i els va deixar 
desemparats i sense feina, a 
més d’altres irregularitats en 
la contractació.

Demanem a l’Administració que es convoqui la 
mesa de seguiment de la campanya agrària

CCOO, contra la LGTBI-fòbia al lloc de treball

Comença la regularització laboral dels 600 falsos autònoms 
que quedaven a la Corporació Alimentària Guissona

Les 600 persones que encara 
treballaven a les instal·lacions 
de la Corporació Alimentària 
Guissona sota la figura dels  
falsos autònoms passaran 
al règim general de la Segu-
retat Social i se’ls aplicarà el 
conveni de referència. En les 
últimes setmanes s’han in-
tensificat els contactes entre 
CCOO d’Indústria i la direcció 
de l’empresa per acabar de 
tancar la regularització labo-
ral d’aquestes persones.

CCOO d’Indústria, que te-
nim la majoria de la represen-
tació, vetllarem pel correcte 
desenvolupament del procés 
de regularització, que s’acaba 
d’iniciar i que finalitzarà el 
mes d’octubre. Les condicions 
laborals de la majoria seran 
les que regula el Conveni es-
tatal de les indústries càrnies. 

A les persones que fan pro-
ductes no carnis i activitats 
complementàries i auxiliars, 
se’ls aplicarà el conveni cor-
responent, tal com estableix 
la legislació.

Aquesta regularització ha 
estat fruit de la campanya sin-
dical que CCOO d’Indústria 
fa anys que està duent a ter-
me al sector per posar fi a la 
precarietat i a les males pra-
xis laborals, i a les denúncies 
presentades pel sindicat a la 
Inpecció de Treball per l’ús de 
falsos autònoms a les empre-
ses del grup. 

Aquestes 600 persones 
se sumaran als 7.263 falsos 
autònoms que ja s’han regu-
laritzat al sector carni a Cata-
lunya, gràcies a la campanya 
sindical impulsada per CCOO 
d’Indústria.

Un acord que garanteix la seguretat i les condicions 
laborals dels temporers contractats al Grup Espax

Gràcies a la pressió sindical i 
a la denúncia de CCOO, s’ha 
tancat un acord amb l’ETT 
Aldia amb el qual es garan-
teix l’ocupació, la seguretat 
i les condicions laborals dels 
temporers contractats a tra-
vés seu a les finques que el 
Grup Espax té al municipi 
de Soses (Segrià).

Amb aquest acord, gai-
rebé totes les persones afec-
tades han recuperat la feina 
i s’estableix que se’ls pagarà 
el salari mínim interprofes-
sional i s’ajustarà la seva re-
lació laboral a allò establert 
en el Conveni agropecuari 
de Catalunya.

L’acord també preveu 
que l’empresa es farà càr-
rec del subministrament 
dels equips de protecció 
individual, especialment els 

relacionats amb la protec-
ció davant de la pandèmia 
de la COVID-19. L’empresa 
també es compromet a com-
plir els protocols laborals i 
de sanitat establerts per les 
administracions pel que fa a 
l’ocupació dels allotjaments 
de les persones temporeres 
i es garanteix que tindran 
aigua potable.

La lluita de CCOO en de-
fensa dels drets d’aquestes 
persones ha permès des-
encallar la situació i donar 
resposta a les seves neces-
sitats.

www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya indústria

CCOO d’Indústria de Catalunya 
ens sumem un any més a les rei- 
vindicacions amb motiu del Dia 
Internacional contra la LGTBI- 
fòbia i rebutgem qualsevol tipus 
de discriminació laboral i social 
envers les persones del col·lectiu 
LGTBI.
Si estàs patint o has patit algun 
tipus de discriminació per LGTBI-
fòbia a la feina o n’ets testimoni, 
posa’t en contacte amb nosaltres 
i t’ajudarem a resoldre aquesta 
situació.

Repartiment d’octavetes sobre el procés de regularització
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