
22 de juny de 2020 www.industria.ccoo.cat

L’EINA DIGITAL
Núm. 128

La plantilla de Condialiment 
es mobilitza contra la decisió 

de tancar l’escorxador 
municipal de Mercabarna 

Les treballadores i treballadors de 
Condialiment han començat a mobi-
litzar-se contra la decisió de tancar 
l’escorxador municipal de Mercabar-
na, quan finalitzi l’actual contracte 
de gestió a finals del mes de setem-
bre. El 17 de juny es van concentrar 
a la plaça de Sant Jaume, davant 
l’Ajuntament de Barcelona, per exi-
gir al consistori, com a principal ac-
cionista de Mercabarna, una solució 
que permeti garantir la continuïtat 
de l’activitat i dels llocs de treball. 

El comitè d’empresa també ha 
convocat diverses jornades de vaga 
per als dies 23, 25 i 26 de juny con-
tra el tancament anunciat. 

CCOO d’Indústria donem suport 
a les reivindicacions de la plantilla 
de Condialiment i denunciem que 
aquesta decisió de tancament con-
tradiu la defensa del que és públic 
i no és conseqüent amb el discurs 
que manifesta públicament el con-
sistori.

Amb una visió purament mer-
cantil, l’Ajuntament ha decidit tan-
car l’escorxador municipal de Merca-
barna, que opera des de l’any 1979, 
amb la qual cosa deixarà sense feina 
les 124 persones que hi treballen, 
però també hi ha en risc prop de 
800 llocs de treball indirectes de les 
empreses auxiliars que donen servei 
a aquesta activitat.

Les treballadores i treballadors de 
Nissan no es rendeixen en la seva 
lluita per la continuïtat de l’activitat 
industrial de les plantes catalanes i 
dels llocs de treball. En les dues últi-
mes setmanes, acompanyats també 
per les plantilles d’algunes de les se-
ves empreses proveïdores i auxiliars, 
han protagonitzat tres grans mobi-
litzacions a Barcelona. En la darrera 
han demanat a les administracions 
catalana i espanyola, amb caràcter 
urgent, la derogació de l’article 51 
de l’Estatut dels treballadors, per re-
cuperar l’autorització administrativa 
en els ERO, ja que així Nissan es veu-
ria obligada a negociar.

Les alcadesses de Barcelona i de 
Montcada i l’alcalde de Sant Andreu 
de la Barca els van acompanyar i els 
van donar suport en la concentració 
de l’11 de juny, en la qual es van lle-

Les plantilles de Nissan i de les seves empreses proveïdores 
i auxiliars uneixen forces per revertir la decisió de la 

multinacional de tancar les plantes que té a Catalunya

gir uns manifestos adreçats al presi-
dent de Nissan al Japó i a la direcció 
de Renault per exigir-los un pla de 
viabilitat per a les fàbriques de Nissan 
a Catalunya, que han demostrat so-
bradament la seva capacitat. 

La unitat, clau en aquesta lluita

El futur de les persones que treballen 
a les empreses proveïdores i auxiliars 
de Nissan va unit al de la plantilla 
de l’automobilística, ja que els seus 
llocs de treball també perillen davant 
l’anunci de la multinacional. 

Per això, CCOO fem una crida a 
la unitat a totes les treballadores i 
treballadors, directes i indirectes, en 
aquest procés de mobilització, ja que 
és més necessari que mai treballar en 
la mateixa direcció i amb un mateix 
objectiu: garantir l’ocupació. 

El Ministeri d’Indústria i la Conselleria d’Empresa i Coneixement es comprometen a instar l’Aliança 
Nissan-Renault-Mitsubishi a buscar una solució per a les plantes de Nissan a Catalunya

El Ministeri d’Indústria i la Conselleria 
d’Empresa s’han reunit amb represen-
tants dels sindicats i comitès d’empresa 
de Nissan el 15 de juny per informar-los 
de les gestions realitzades per les admi-
nistracions amb la direcció de la multina-
cional al Japó, sense resultats positius.
En aquesta trobada les dues administra-

cions s’han compromès a convocar a les 
empreses que formen l’aliança Nissan-
Renault-Mitsubishi a Europa i obrir una 
línia de treball per construir alternatives 
i revertir la decisió de l’empresa, respo-
nent a la petició que li hem plantejat.  

La ministra també s’ha compromès 
a traslladar al Govern la proposta de 

recuperar l’autorització de l’autoritat la-
boral als acomiadaments col·lectius, una 
de les qüestions que CCOO estem recla-
mant a l’Administració des de ja fa dies.

CCOO d’Indústria de Catalunya va-
lorem positivament la reunió i farem se-
guiment de les gestions compromeses 
per les administracions. 

El Consejo Confederal de CCOO, en la reunió del 16 de juny, ha aprovat una 

RESOLUCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE NISSAN I ALCOA (la pots llegir en aquest enllaç)

https://www.ccoo.es/noticia:512152--Resolucion_del_Consejo_Confederal_de_CCOO_sobre_la_situacion_de_Alcoa_y_Nissan%26opc_id%3D8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
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La plantilla d’Akzo Nobel 
Industrial Paints (Vallirana) 
ha ratificat per una àmplia 
majoria el principi d’acord 
assolit el dia 9 de juny en-
tre el comitè i la direcció de 
l’empresa, amb la mediació 
del Tribunal Laboral de Ca-
talunya, gràcies a la pressió 
de les mobilitzacions que 
s’estaven preparant.  

CCOO valorem positiva-
ment l’acord, que ha permès 
reduir el nombre de perso-
nes afectades per la supres-
sió del procés continu a 9 
treballadors, se’ls reconeix 
el caràcter d’acomiadament 
improcedent en termes d’in-

demnització i se’ls ofereix 
el servei d’una empresa de 
recol·locació per ajudar-los a 
reincorporar-se al mercat de 
treball.

En matèria econòmica, el 
plus de treball per torns serà 
el que estableix el conveni 
sectorial, el plus per nocturni-
tat serà de 25 € per nit treba-
llada i s’ha acordat una quan-
titat de 250 € per l’eliminació 
del procés continu.

Valorem positivament l’acord assolit a Akzo Nobel

CCOO lamentem el lent avenç de les negociacions 
amb la direcció de Continental Automotive

CCOO d’Indústria lamen-
tem el lent avenç de les ne-
gociacions amb la direcció 
de Continental Automotive, 
que ha quedat palès en la 
reunió del 18 de juny.

No s’ha avançat gens 
en el pla de reindustrialitza-
ció de la planta de Rubí, un 
tema que és prioritari per a 
CCOO per garantir una al-
ternativa industrial que per-
meti el manteniment de la 
màxima ocupació possible.

Sobre el pla de sortida, la 
proposta d’indemnitzacions 
i prejubilacions que ha pre-

sentat l’empresa està molt 
lluny del que proposem la 
representació de la plantilla 
en aquesta matèria i no està 
a l’altura d’una empresa 
com Continental Automoti-
ve, amb una gran responsa-
bilitat social.

En aquest escenari, 
CCOO apressem l’empresa 
a fer els esforços necessaris 
per avançar en les negocia-
cions per a la reindustrialit-
zació de la planta de Rubí 
per donar una sortida com 
més aviat millor a les 740 
persones que hi treballen.

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

ACTUALITAT A LA INDÚSTRIA
CCOO valorem positivament el pla de suport al sector 
de l’automoció, però demanem una major concreció

CCOO d’Indústria valorem 
positivament el Pla d’impuls 
de la cadena de valor de la 
indústria de l’automoció que 
ha presentat el Govern cen-
tral, però demanem una ma-
jor concreció a Catalunya, 
en coordinació amb la Gene-
ralitat, per revertir la situació 
de Nissan i preservar el nos-
tre teixit industrial al voltant 
de l’automoció.

El pla té associada una 
dotació econòmica de 3.750 
milions d’euros, amb 21 me-
sures orientades a la trans-
formació del sector des de 
5 grans pilars: renovació del 
parc de vehicles, impuls a la 
competitivitat i sostenibilitat 
del sector, R+D+I, fiscalitat i 
formació i qualificació pro-
fessional. La major part de 
la dotació pressupostària 
(2.690 milions d’euros) va 
dirigida a inversions indus-
trials per mantenir el pes de 
la indústria espanyola en el 

pla mundial i posicionar-la 
com a plataforma mundial 
de producció de vehicles sen-
se emissions i producció de 
components clau com les ba-
teries o l’hidrogen verd. 

CCOO reclamem que 
aquestes inversions es con-
cretin, pel que fa a la produc-
ció industrial, en inversions 
per a l’electrificació i digita-
lització en tota la cadena de 
valor, i la diversificació de 
productes relacionats amb 
l’electromobilitat i l’energia. 
Pel que fa a la creació de va-
lor, cal invertir en nous nego-
cis de serveis de mobilitat i 
noves formes de comercialit-
zar la mobilitat, transformant 
el sector en una indústria in-
tegral de la mobilitat. 

El pla governamental 
ha de trobar la concreció 
en aquestes inversions per 
assegurar la supervivència 
de la indústria catalana de 
l’automòbil. 

Vaga a la mina d’Iberpotash de Sallent el 30 de juny

El 30 de juny s’ha convocat 
vaga a la mina d’Iberpotash 
de Sallent per exigir més se-
guretat, després dels últims 
accidents laborals ocorre-
guts. CCOO donem suport 
a la vaga i exigim a les direc-
cions d’Iberpotash i de les 
empreses contractistes de 
la mina que s’incrementin 
les mesures de seguretat per 
evitar nous accidents.

Convoquen la vaga els 
comitès de Montajes Rus 
i d’Iberpotash de Sallent, i 
estan cridats a secundar-la 
prop de 800 treballadors di-
rectes i indirectes de la mina.

El dia de la vaga es farà 
una concentració a la plaça 

de l’Ajuntament de Manre-
sa, on vivia el treballador que 
va morir el passat 4 de juny.

Els darrers accidents la-
borals han posat de manifest 
una sensació d’inseguretat 
entre les persones que treba-
llen a la mina. El 4 de juny, un 
treballador de la subcontrac-
ta Montajes Rus va morir a la 
mina de Vilafruns (Sallent) 
mentre feia la seva feina, a 
causa d’un despreniment. Fa 
tot just un mes es va produir 
un altre accident greu a la 
mateixa mina en el qual va 
resultar ferit de gravetat un 
altre treballador de l’empresa 
Montajes Rus, que encara 
s’està recuperant.

Gran participació en la jornada telemàtica sobre 
estrès tèrmic per exposició a calor o fred

Aquest mes hem reprès les 
jornades de capacitació so-
bre seguretat i salut laboral 
per a delegades i delega-
des per donar-los eines per 
afrontar la situació deriva-
da de la COVID-19. El 9 de 
juny es va fer una jornada 
telemàtica sobre discomfort 
o estrès tèrmic per calor o 
fred en la qual van partici-
par delegats i delegades de 
116 empreses de diferents 
territoris.

La jornada es va orga-
nitzar en dues parts. D’una 
banda, es van plantejar l’es-
tratègia sindical i les propos-
tes preventives de caràcter 
tècnic i/o organitzatiu per 
posar fi a les situacions d’ex-
posició a la calor i al fred 
que provoquen incomoditat 
o estrès tèrmic i que poden 
causar danys a la salut de les 
persones treballadores.

La segona part es va cen-
trar en les problemàtiques 
que poden suposar la im-
plantació o restricció de cer-
tes mesures preventives per 
eliminar o minimitzar l’ex-

posició a temperatures, es-
pecialment ara que s’acosta 
l’estiu, tenint en compte la 
implementació de mesures 
preventives a les empreses 
pel coronavirus.

Hi va haver un torn d’in-
tervencions en el qual els 
participants van poder plan-
tejar els seus dubtes, per 
exemple, sobre l’ús indis-
criminat de mascaretes du-
rant tota la jornada laboral, 
l’eliminació o reducció dels 
sistemes de refrigeració i el 
seu manteniment, temps de 
treball i temps de descans...

CCOO valorem positiva-
ment el gran nombre de de-
legats i delegades que van 
seguir la jornada, que va ser 
dinàmica, molt participativa 
i altament fructífera.

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

