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Demanem un pla integral per a 
la transformació del sector de 

l’automoció a Catalunya

CCOO considerem que el Pla de su-
port a la indústria de l’automoció 
que el Govern vol impulsar, en el 
marc del Pacte nacional per a la in-
dústria, no compleix amb les neces-
sitats actuals del sector, ni a curt ni a 
mitjà termini. Cal revisar la dotació 
de mesures i recursos del pla i coor-
dinar els treballs amb el Ministeri 
d’Indústria per alinear les propostes 
d’un sector que significa el 10 % del 
PIB del país i que a Catalunya ocupa 
més de 130.000 persones. 

La situació actual de Nissan fa 
més urgent avançar en aquest pla 
per garantir la seva continuïtat a 
Catalunya. El sector de l’automoció 
aborda canvis profunds a escala 
mundial i Catalunya té una capaci-
tat instal·lada per aspirar a formar 
part de l’avantguarda dels canvis, 
mantenint l’hegemonia d’un sector 
punter a la indústria del nostre país.

Reunió amb el comissari europeu 
d’Ocupació i Drets Socials sobre 

la situació de Nissan

La trobada s’ha fet el 5 de juny i hi 
han participat IndustriAll, CCOO, 
UGT i USOC. El comissari europeu 
s’ha compromès a parlar amb les ins-
titucions espanyoles i catalanes per 
donar suport a un grup de treball per 
trobar una opció que eviti el tanca-
ment de les fàbriques. També s’ha 
compromès a desenvolupar la línia 
de fons europeus per donar suport 
al projecte europeu de Nissan a Bar-
celona i a revisar el tractat de lliure 
comerç amb Japó, que, evidentment, 
no alliberava aranzels per deslocalit-
zar empreses.

CCOO manifestem la nostra ferma 
oposició a la decisió de Nissan de 
tancar les plantes productives que té 
a Catalunya i  no descansarem fins a 
convèncer la multinacional perquè 
reverteixi aquesta decisió i mantin-
gui la seva activitat a Catalunya. 

Per això, CCOO ens hem reunit 
amb les administracions espanyola, 
catalana i municipals i les hem instat 
a treballar al nostre costat i a remar 
tots junts en la mateixa direcció per 
trobar una sortida a aquesta situa-
ció que garanteixi la continuïtat de 
l’activitat i dels llocs de treball.

La decisió de la multinacional és 
un error, ja que fàbriques catalanes 
de Nissan tenen un nivell de rendibili-
tat dels més alts del grup, a més d’una 
alta flexibilitat per desenvolupar di-
ferents projectes en producció, com 
s’ha demostrat amb la fabricació de 
fins a cinc models diferents alhora. 

Les inversions per reconvertir les 
plantes per produir un nou model 
elèctric no són gaire altes, en canvi 

NISSAN NO ES TANCA!
La plantilla es mobilitza en defensa dels llocs de treball

el tancament de les operacions indus-
trials a Espanya suposa uns riscos fi-
nancers molt elevats per a la multina-
cional, a més d’un impacte molt greu 
per a l’ocupació a Catalunya, que és el 
més important.

La plantilla no es rendeix

Les treballadores i treballadors de les 
diferents plantes de Nissan ho tenen 
molt clar i no estan disposats a rendir-
se davant l’anunci de la multinacio-
nal. Volen continuar treballant i han 
iniciat una escalada de mobilitzacions 
en defensa dels seus llocs de treball. 
CCOO d’Indústria donem total suport 
a les seves reivindicacions.

De moment ja han portat la seva 
protesta al consolat japonès i l’han fet 
visible també a la capital catalana i als 
principals concessionaris de Nissan i 
Renault de l’àrea de Barcelona; a més 
d’altres accions als polígons on estan 
ubicades les diferents fàbriques de 
Nissan.

Les reivindicacions per l’ocupació s’estenen a les empreses proveïdores i auxiliars 

La decisió de Nissan de tancar les plantes que té a Catalunya ha posat en perill 
més de 20.000 llocs de treball indirectes, concretament a les empreses proveï-
dores i auxiliars que treballen per a Nissan. La majoria segueixen en situació 
d’ERTO per causes de força major i estan a l’expectativa d’una comunicació ofi-
cial per part de l’empresa.  

Les plantilles de moltes d’aquestes empreses s’estan mobilitzant al costat de 
les treballadores i treballadors de Nissan per defensar també els seus llocs de tre-
ball. En el cas d’Acciona Facility Services el 3 de juny la plantilla va fer una mobilit-
zació pròpia en defensa de l’ocupació davant les oficines de l’empresa.
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El dia 2 de juny s’han reprès 
les reunions de la mesa de 
negociació de Continental 
Automotive, amb la me-
diació del Departament de 
Treball, que havien quedat 
aturades a causa de la pan-
dèmia.  

CCOO d’Indústria lamen-
tem que, malgrat que s’està 
avançant en les condicions 
de sortida de la plantilla que 
no es pugui acollir a la rein-
dustrialització, aquest tema 
continua molt parat encara.

Per això, CCOO apressem 
la direcció de Continental 
Automotive a fer un esforç 
per avançar en el pla de rein-
dustrialització de la planta de 
Rubí, per donar una sortida 
com més aviat millor a les 740 
persones que hi treballen.

CCOO apressem la direcció de Continental Automotive 
a avançar en la reindustrialització de la planta de Rubí

Gratificacions de reconeixement al compromís i la 
dedicació de les persones que han treballat per 

garantir el subministrament de productes essencials

CCOO demana més recursos al SEPE i una millor 
coordinació dels serveis públics d’ocupació per donar 

resposta a les reclamacions pendents

A data d’avui encara hi ha 
milers de treballadors i tre-
balladores que no han co-
brat les prestacions d’atur 
pels ERTO presentats a les 
seves empreses, tot i que 
en els darrers dies s’ha pro-
duït certa agilització en el 
pagament d’aquestes pres-
tacions. 

Per això demanem a 
l’Administració que es faci-
litin recursos extraordinaris 
al SEPE, així com una millor 
coordinació entre els ser-
veis públics d’ocupació per 
fer front a l’allau de recla-

macions que encara estan 
pendents. També li exigim 
que el SEPE recuperi amb 
caràcter immediat l’atenció 
telefònica i que es posin 
més mitjans en la tramitació 
d’expedients i reclamacions 
per donar una resposta 
adient a les necessitats de 
les persones treballadores.

Durant les últimes set-
manes, CCOO hem tramitat 
al SEPE 250 reclamacions 
col·lectives, que afectaven 
més de 40.000 treballadors i 
treballadores, moltes de les 
quals ja s’han resolt.   

CCOO, contra el tancament de l’escorxador municipal de 
Mercabarna i per una solució de continuïtat per a la plantilla

CCOO rebutgem la decisió 
que ha pres Mercabarna de 
tancar l’escorxador munici-
pal i exigim una solució de 
continuïtat per a l’activitat 
i els llocs de treball. Aques-
ta mesura posa en risc els 
124 llocs de treball de la 
societat Condialiment, que 
té el contracte de gestió 
de l’escorxador fins a fi-
nals de setembre, i uns 800  
d’indirectes de les empreses 
auxiliars que donen servei a 
l’activitat.

Per a CCOO és inad-
missible que una empresa 
pública com Mercabarna 
destrueixi teixit industrial 
i ocupació, en comptes de 
buscar solucions de con-
tinuïtat. A més, CCOO de-
nunciem que, amb aquesta 

mesura, l’Ajuntament de 
Barcelona, com a principal 
accionista de Mercabarna, 
contraria el discurs de de-
fensa dels serveis públics i 
essencials, com és el sector 
de l’alimentació, que s’ha 
estat donant durant la crisi 
provocada per la pandèmia 
de la COVID-19. 

CCOO d’Indústria hem 
iniciat contactes amb els 
diferents grups municipals 
del consistori per intentar 
revertir aquesta decisió. 
Així mateix, presentarem 
una demanda judicial con-
tra Mercabarna per la ces-
sió il·legal dels treballadors 
que realitzen les tasques 
a l’escorxador municipal i 
prepararem futures mobilit-
zacions.
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Als nostres sectors tenim 
moltes empreses que, pel ti-
pus d’activitat (alimentació, 
farmacèutiques, productes 
sanitaris i d’higiene...), es 
consideren essencials i no 
han parat de treballar durant 
aquesta pandèmia. Les seves 
plantilles han demostrat so-
bradament  el seu compromís 
i dedicació, treballant fins i 
tot més hores, en algun cas. 

Precisament per reconèi-
xer la tasca d’aquests treba-
lladors i treballadores, a mol-
tes empreses s’han acordat 
gratificacions per a les perso-
nes que han estat i segueixen 
treballant presencialment du-
rant la pandèmia. En alguns 
casos, aquestes pagues s’han 
aconseguit gràcies a CCOO, 
que hem estat vetllant per 
garantir la seguretat i la salut 
d’aquestes persones al seu 
lloc de treball. 

Tot seguit, alguns exem-
ples d’aquestes retribucions:

4GRIFOLS: hem aconseguit 
una paga única de 600 € 
bruts que s’ha abonat el mes 
de maig.

4GIVAUDAN: a l’agost l’em-
presa abonarà una gratifica-
ció de 1.000 € bruts, tant al 
personal  intern com al d’ETT.

4AFFINITY PETCARE: hem 
aconseguit que l’empresa pa-
gués una prima del 25 % del 
salari brut durant les prime-
res setmanes de la pandèmia.

4CA GUISSONA:  durant les 
primeres setmanes, l’empresa 
va pagar una prima de 200 € 
a tota la plantilla. CCOO hem 
aconseguit 3 € més per hora 
per treballar en festius men-
tre duri l’estat d’alarma.

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

Lamentem l’accident mortal ocorregut a Iberpotash

CCOO d’Indústria lamentem l’accident laboral 
ocorregut el 4 de juny a la mina d’Iberpotash 
de Vilafruns, a Balsareny, en el qual ha mort 
un treballador de l’empresa Montajes Rus, una 
de les subcontractes de la mina. L’accident es 
va produir a causa d’un despreniment mentre 
els operaris instal·laven uns ventiladors a la mina per fer 
baixar la temperatura i injectar oxigen.

Davant d’aquest lamentable succés, CCOO d’Indústria 
de Catalunya demanem a les direccions d’Iberpotash i de les 
seves contractes que s’extremin les mesures de prevenció i 
de seguretat per evitar nous accidents. CCOO estarem atents 
al resultat de les investigacions de l’accident per depurar les 
possibles responsabilitats.
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