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Convocada vaga indefinida a 
Nobel Plastiques Ibérica  

CCOO d’Indústria rebutgem el tan-
cament de la planta de Robert Bosch 
Castellet, així com l’extinció dels con-
tractes de les 300 persones que hi tre-
ballen actualment. CCOO entenem 
que es tracta d’una mesura totalment 
injustificada i que suposa un escenari 
molt negatiu tant per la possible pèr-
dua d’ocupació com pel seu impacte 
en el teixit industrial del territori.

CCOO exigim al Grup Bosch que 
reconsideri aquests plantejaments i 
advertim a la multinacional que em-
prendrem les mesures i accions opor-
tunes en defensa de la continuïtat de 

la planta i dels llocs de treball.
El dia 12 de setembre ja es va fer 

una primera acció de protesta contra 
l’ERO. El comitè d’empresa va con-
vocar una concentració a Vilafranca 
del Penedès contra la decisió de la 
multinacional, que va congregar cen-
tenars de persones i a la qual vam as-
sistir per manifestar el nostre suport 
total a la plantilla.

CCOO denunciem la deixadesa i 
la manca d’implicació i d’inversions 
de la multinacional amb la planta de 
Castellet, que fa uns anys havia arri-
bat a ocupar més de mil persones.

CCOO rebutgem el tancament de Robert Bosch Castellet

La plantilla d’Acciona Facility Services 
no es rendeix i continua mobilitzant-
se pel futur dels 500 llocs de treball 
que estan en perill a causa de l’ERO 
d’extinció presentat per l’empresa. A 
més de la manifestació i la marxa len-
ta de vehicles que han fet al polígon 
de la Zona Franca les dues últimes 
setmanes, cada cop que es reuneix la 
comissió negociadora, la plantilla es 
concentra davant els Serveis Territo-
rials de Treball de Barcelona, on es 
fan les reunions, per deixar ben clar 
a l’empresa el seu rebuig absolut a 
l’expedient.

CCOO d’Indústria donem suport 
a les mobilitzacions de la plantilla i a 
les seves reivindicacions, i seguim exi-
gint a la direcció d’Acciona la retirada 
de l’expedient, que considerem que 
no està justificat. 

Fins al moment, no s’ha produït 
cap avenç significatiu en les negocia-
cions de l’ERO, que ara es fan amb la 

mediació de l’Administració, ja que 
l’empresa continua insistint en els 
seus plantejaments i no atén les nos-
tres demandes.

CCOO, EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I ELS LLOCS DE TREBALL

Noves mobilitzacions de la plantilla d’Acciona contra l’ERO

El 15 de setembre, a les 22 hores, la 
plantilla de Nobel Plastiques Ibérica, 
de Sant Joan Despí, ha iniciat una 
vaga indefinida, que s’anirà concre-
tant en funció de com avancin les ne-
gociacions de l’expedient. 

Des del 7 de setembre, la plantilla 
també està fent concentracions a les 
portes de la fàbrica, coincidint amb les 
pauses de l’esmorzar i el berenar, per 
deixar palès el seu rebuig a l’ERO i per 
defensar la continuïtat de l’activitat a 
la planta i els llocs de treball.

CCOO d’Indústria donem suport a 
les reivindicacions de la plantilla i exi-
gim a la direcció de la companyia la 
retirada de l’expedient, ja que aquesta 
decisió empresarial no està justificada 
i només respon a una deslocalització 
de l’activitat a una altra planta del 
grup, a la qual el sindicat ens oposem 
fermament.

Exigim un pla industrial per 
a la planta d’Aryzta Bakeries 
Iberia d’Olesa de Montserrat

CCOO d’Indústria exigim a la direc-
ció d’Aryzta Bakeries Iberia un pla in-
dustrial que garanteixi l’activitat i els 
llocs de treball de la planta d’Olesa de 
Montserrat. 

L’empresa va aplicar un ERTO a 
l’abril per la disminució de la produc-
tivitat dels pans d’hamburguesa que 
s’elaboren per a la cadena McDonald’s. 
El comitè ha denunciat a la Inspecció 
de Treball que quan s’ha tornat a in-
crementar la demanda per part de 
McDonald’s, no s’ha reprès l’activitat 
a Olesa ni s’ha deixat sense efectes 
l’ERTO, sinó que s’ha augmentat la 
producció a la planta que Aryzta té 
a Madrid i també a altres plantes del 
grup a Polònia i Alemanya.
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Amb l’estat d’alarma i la si-
tuació derivada de la pan-
dèmia de coronavirus, la ne-
gociació col·lectiva sectorial 
va quedar aturada. Algunes 
meses negociadores no van 
arribar a constituir-se i les 
que ho van fer no podien 
reunir-se i seguir avançant. 
Tot i això, durant aquests 
mesos hem mantingut con-
tactes amb les patronals cor-
responents per veure com es 
podien reprendre les nego-
ciacions.  

El mes de juliol ja es va 
fer alguna reunió de comis-
sió negociadora en format 

reduït, com és el cas del me-
tall de Barcelona, i al setem-
bre intentarem reprendre les 
negociacions del convenis 
sectorials que es renoven en-
guany i constituir les comis-
sions que estan pendents. 

Aquesta setmana s’han 
reunit les comissions nego-
ciadores reduïdes dels con-
venis d’indústries de l’oli i del 
metall de Barcelona, i estem 
esperant una resposta de la 
patronal a la nostra proposta 
per prorrogar els convenis de 
masses congelades de Cata-
lunya i de xocolates de Bar-
celona. 

Comencem a reprendre la negociació dels convenis 
sectorials que s’han de renovar aquest any

13 i 14 d’octubre, vaga als escorxadors d’aus i conills

Els propers 13 i 14 d’octubre 
hi haurà vaga al conjunt del 
sector d’escorxadors d’aus 
i conills, davant la intransi-
gència de la patronal en la 
negociació del conveni del 
sector. CCOO i UGT li adver-
tim que si manté aquesta 
actitud la vaga s’allargaria 
al novembre i desembre.

La patronal ha dinamitat 
el procés de negociació, amb 
una proposta molt inferior 
a les presentades anterior-
ment, al·legant que la situa-
ció econòmica ha canviat. Se-
gueix amb la idea de suprimir 
el complement d’antiguitat, 
però per un complement sa-
larial molt per sota del que 
oferien al febrer. Quant als 
increments salarials, es des-
diuen dels avenços assolits 
fins al moment i els retallen a 
la meitat.

També empitjoren la 
flexibilitat: plantegen més 
hores anuals de flexibilitat i 

l’obligatorietat de fer 10 ho-
res al dia. Tampoc volen po-
sar cap mesura per evitar la 
proliferació de subcontrac-
tes, amb pitjors condicions 
salarials i laborals.

Davant d’aquest esce-
nari, CCOO i UGT hem fet 
una contraproposta a la pa-
tronal per evitar el conflic-
te al sector, basada en un 
conveni de transició, amb 
un increment raonable per 
a totes les parts i deixant de 
banda les grans aspiracions 
empresarials i sindicals. Una 
proposta que la patronal ha 
rebutjat totalment, amb la 
qual cosa aboca el sector al 
conflicte.

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

NEGOCIACIÓ  COL·LECTIVA SECTORIAL 2020
Manifestem el nostre suport a la plantilla de Dallant 

davant l’incendi que ha cremat una de les naus

CCOO d’Indústria manifes-
tem el nostre suport i solida-
ritat amb les treballadores i 
treballadors de Dallant (Sant 
Feliu de Llobregat), després 
de l’incendi ocorregut el 
dia 17 de setembre, que ha 
cremat una de les naus de 
l’empresa. 

CCOO esperem que es 
pugui normalitzar la situació 
al més aviat possible i es pu-
gui reprendre l’activitat, i ens 
posem a la seva disposició en 
tot allò que sigui necessari. 
Així mateix, vetllarem per-
què aquesta situació no afec-
ti els llocs de treball.

El proper 3 d’octubre cele-
brarem la Festa del Treball 
Digne 2020 de CCOO de 
Catalunya. Enguany tindrà 
un caràcter semipresencial, 
adaptant-nos a la situació 
actual de coronavirus, amb 
limitació de capacitat a la 
seu del sindicat a Barcelona 
i amb retransmissió en di-
recte per Internet.

El fil conductor de la 
festa serà el suport a la Cul-
tura: #CulturaÉsTreball i es 
farà de 18 a 20.30 h, apro-
ximadament. Es recrearà un 
programa de televisió amb 
diferents blocs (musicals, cul-

turals i sindicals) presentat 
per l’actriu Rosa Andreu i en 
el qual participaran, entre 
d’altres, Radio Vintage Club, 
Sandra Bautista, Dani Flaco i 
Mayte Martín.

CCOO d’Indústria us con-
videm a participar en aques-
ta edició de la Festa del 
Treball Digne i us animem 
a adquirir el bo d’ajut, que 
enguany val per una samar-
reta amb el lema “Cultura 
és treball”, que servirà per 
recaptar fons per pagar tots 
els professionals del sector 
que participin a la festa.

ADQUIREIX EL BO D’AJUT

PARTICIPA A LA FESTA DEL TREBALL DIGNE 2020!

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://marts.ccoo.cat/pasarela/servlet/RedirectServlet%3Fpagina%3D/jsp/treball_digne_2020.jsp

