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CCOO, EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I DELS LLOCS DE TREBALL
General Cable incompleix els compromisos assumits fa un any

CCOO d’Indústria lamentem la decisió que ha pres General Cable de
tancar la planta de Manlleu abans de
finals d’aquest any, i denunciem que
amb aquesta decisió està incomplint
els acords subscrits el 25 de novembre del 2019, que preveien el tancament definitiu de la planta osonenca
per al 31 de desembre del 2021.
CCOO també volem denunciar públicament el comportament mesquí i
incoherent de les direccions de General Cable i de Prysmian envers els seus
treballadors i treballadores, els quals
està tractant com a pura mercaderia.
L’empresa no ha facilitat en cap moment un procés de reindustrialització
(tal com estava acordat), un escenari
que hauria pogut mitigar l’impacte
negatiu en l’ocupació. En canvi, ha

avançat un any el tancament, amb
la qual cosa ha enganyat deliberadament la plantilla i les administracions.
Davant d’aquestes circumstàncies,
CCOO ens refermem en els termes de
l’acord assolit l’any passat en un exercici de responsabilitat, i no acceptem
l’actitud del grup, que ara pretén
desdir-se’n. CCOO manifestem el nostre enèrgic rebuig davant d’aquesta
decisió, que és del tot injustificada i
castiga encara més el teixit industrial
de Catalunya. Per això, prendrem totes les mesures oportunes per revertir aquesta irresponsable decisió de la
multinacional.
Així mateix, CCOO instem la Generalitat a actuar, ja que va ser part activa en la consecució d’aquest acord,
que ara l’empresa pretén incomplir.

CCOO d’Indústria rebutgem l’ERO que planteja Faurecia
per acomiadar 160 persones a la planta d’Abrera
Les treballadores i treballadors de la
planta de Faurecia d’Abrera preparen mobilitzacions contra l’ERO presentat per l’empresa per acomiadar
160 persones, adduint la no adjudicació del nou model de SEAT León i el
futur tancament de Nissan. El proper
10 de novembre faran una primera
acció de protesta i es concentraran
davant de la fàbrica en defensa dels
llocs de treball.
CCOO rebutgem l’ERO, ja que considerem que aquesta mesura és desproporcionada i instem l’empresa a
retirar l’expedient i a asseure’s a negociar per trobar una alternativa que
garanteixi la màxima ocupació.
CCOO vetllarem perquè en aquest
procés no es produeixin baixes traumàtiques i la plantilla no perdi condicions laborals. Cal recordar que les
treballadores i treballadors de Fau-

recia han demostrat sobradament el
seu compromís amb l’empresa, com
es va demostrar ara fa un any quan
es va produir l’incendi a la planta
d’Abrera i la plantilla es va bolcar
de ple per tornar a posar en marxa
l’activitat de la planta.
Si l’empresa no reconsidera el seu
posicionament, el comitè d’empresa
convocarà la plantilla a començar
una vaga indefinida.

Jornada de vaga contra l’ERO
presentat per TE Connectivity

El proper 11 de novembre s’ha convocat una jornada de vaga a TE Connectivity contra el tancament de la planta
de Montcada, coincidint amb la pròxima reunió del període de consultes de
l’ERO. CCOO donem suport a la vaga.
En la reunió celebrada aquesta setmana, la representació de la plantilla,
amb l’assessorament de la federació i
del Gabinet Jurídic de CCOO, ha rebatut tots els punts de l’informe presentat per l’empresa per justificar l’ERO,
amb la qual cosa ha quedat demostrat
que no hi ha causes objectives que justifiquin l’expedient.
CCOO denunciem que es tracta
d’una decisió empresarial per deslocalitzar la producció a altres plantes
que la multinacional té a Alemanya i
Txèquia. Per això, seguim exigint la retirada de l’ERO i que s’obri una mesa
de negociació per trobar una sortida que garanteixi la continuïtat de
l’activitat i dels llocs de treball.

Èxit de la vaga a Elecnor pels
incompliments de l’empresa
en matèria de prevenció

Els treballadors del centre d’Elecnor de
Sant Feliu de Llobregat han fet vaga
els dies 2 i 3 de novembre per denunciar els incompliments de l’empresa en
matèria de prevenció de riscos i per
exigir la readmissió d’un company que
va ser acomiadat després de patir un
accident de treball.
CCOO d’Indústria exigim a Elecnor
el compliment estricte de les mesures
de prevenció i seguretat.
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L’informe sobre l’accident d’IQOXE encarregat
per la Generalitat dona la raó a les denúncies en
matèria de seguretat plantejades per CCOO
Aquesta setmana s’ha fet
públic i s’ha debatut en la Comissió de seguiment de la seguretat a la petroquímica del
Parlament l’informe sobre
l’accident d’IQOXE, que el
departament responsable de
la seguretat industrial i seguretat minera de la Generalitat va encarregar a l’empresa
DNV GL per determinar què
va passar, per què va passar i
quins canvis cal fer per evitar
que es torni a produir una situació com aquesta.
En contra del que deia
l’informe encarregat per l’empresa, que va determinar
que no es podia preveure
una situació com la que es
va donar, l’informe de DNV
GL posa de manifest que hi
havia diverses barreres de
seguretat inexistents o inadequades, amb les quals,
si haguessin funcionat correctament o s’haguessin

pres les mesures oportunes,
s’hauria pogut evitar aquest
lamentable accident i les seves conseqüències. Precisament, una d’aquestes barreres que apunta l’informe és la
bunquerització de la sala de
control, tal com CCOO havia
reivindicat i defensat.
CCOO d’Indústria de Catalunya destaca que les conclusions d’aquest informe
apunten moltes de les conclusions a les quals ja va arribar
CCOO en el seu moment i
que el sindicat ha manifestat
públicament en les seves actuacions davant la Inspecció
de Treball i les institucions implicades en el PLASEQCAT.
Unes conclusions que també es van plantejar dins de
l’empresa i en els diferents informes tècnics i sindicals elaborats per establir les causes
de l’accident, en el qual van
morir 3 persones.

La plantilla del Grup Soler demana garanties de
futur i cobrar les nòmines pendents

Les treballadores i treballadors de les diferents empreses del Grup Soler, de Sallent,
denuncien que la mala gestió del grup està provocant
una situació insostenible per
a les plantilles, amb impagaments salarials en algunes
de les empreses del grup i
incertesa sobre el futur.
Per aquesta raó, el passat
4 de novembre s’han mobilitzat a Manresa per denunciar aquesta situació i exigir
un pla industrial que garanteixi la viabilitat de les empreses del grup i els llocs de
treball. També han reclamat
que se’ls paguin les nòmines

pendents, ja que en alguns
casos els deuen més de dos
mesos de salari (Global Service i Electromecànica Soler)
o estan de permís retribuït
sense cobrar res (Grup Soler
Constructora). En el cas de
Bages Insert, l’empresa està
en situació de preconcurs de
creditors.
CCOO d’Indústria de Catalunya els hem acompanyat en aquesta jornada de
mobilització i no descartem
emprendre noves accions i
mesures, si en el decurs dels
propers dies la direcció del
Grup Soler no posa solucions
a aquesta situació.
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Acord sobre l’ERO d’Aryzta Bakeries Iberia
CCOO fem una valoració
positiva de l’acord sobre
l’ERO d’Aryzta Bakeries
Iberia (Olesa de Montserrat), assolit el 26 d’octubre.
Malgrat que no s’ha pogut
evitar el tancament de la
planta, s’han aconseguit
unes bones condicions
de sortida per al personal,
per sobre de les que plantejava l’empresa.
L’acord, que ha estat
ratificat per unanimitat per

la plantilla, preveu una indemnització de 50 dies per
any, sense límits, més una
quantitat fixa de 500 € per
a cada treballador i treballadora.

CCOO d’Indústria valorem positivament que SEAT
s’aculli a les recomanacions acordades pel Consell
de Relacions Laborals de Catalunya

La direcció de SEAT ha anunciat la decisió d’implantar el
teletreball com a mesura
de contenció sanitària, atenent la sol·licitud realitzada
per les seccions sindicals
de CCOO i UGT, mentre
duri l’actual situació de repunt de la pandèmia de
COVID-19 i es continuïn
aplicant les mesures de restricció de la mobilitat, emparades per l’estat d’alarma.
Aquesta decisió suposa,
a la pràctica, que aproximadament 5.000 persones que
treballen als cinc centres de
SEAT de Catalunya teletreballaran diàriament des de
casa, disposant de les eines
de treball i dels mitjans necessaris gràcies, en part, al
fet que ja van ser entregats
després de l’acord de treball
a distància signat el passat

mes de juliol.
CCOO valorem molt positivament aquest anunci,
que va en la línia de restringir la mobilitat de les persones treballadores, amb
l’objectiu de salvaguardar
la salut davant la COVID-19,
així com protegir l’ocupació.
En aquest sentit, CCOO
recordem que, en l’actual
context de crisi sanitària i de
repunt de la pandèmia, les
empreses tenen l’obligació
d’aplicar el teletreball per
reduir la mobilitat de les
persones treballadores i,
allà on no es pugui fer, acordar i aplicar les mesures de
flexibilitat interna, de caràcter organitzatiu i higienicosanitàries que conformin un
pla de contingència per protegir la salut de les persones
davant de la COVID-19.

Si la teva empresa no compleix les mesures de seguretat i prevenció
davant la COVID-19, no dubtis a contactar amb nosaltres!
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2020
El sector del metall es prepara per plantar cara a les
patronals metal·lúrgiques per un conveni digne

#EsTuTiempo, primers passos per millorar les
condicions laborals al sector de l’elevació

CCOO d’Indústria hem començat a tensar el sector del
metall davant la situació de
bloqueig de les negociacions
dels convenis provincials de
Barcelona, Lleida i Tarragona i el de metal·logràfiques
de Catalunya per part de les
respectives patronals.
Tenint en compte la incerta situació actual, la part
social hem fet una proposta
responsable a la patronal:
plantegem uns convenis de
2 anys de vigència, amb uns
increments d’un 1,5 % per al
2020 i un 2 % per al 2021,
amb una revisió al final de la
vigència, i una penalització
per a les empreses que, malgrat tenir l’opció dels ERTO,
facin o hagin fet acomiadaments.
En canvi, la patronal pretén aprofitar-se d’aquesta situació per mantenir els seus

beneficis a costa de les condicions laborals de les persones que treballen al sector.
Fa una proposta inassumible d’increment zero per a
aquest any, escudant-se en la
situació de crisi actual.
CCOO tenim clar que és
molt important consolidar
els drets de les persones que
treballen al sector en aquesta
negociació, davant els plantejaments patronals.
Davant d’aquest escenari, CCOO vam fer una assemblea el dia 29 d’octubre
per informar la nostra representació i afiliació de quina
és la situació en què ens trobem, i començar a preparar
l’ofensiva sindical. Cal traslladar aquesta tensió a les empreses i als centres de treball
per deixar ben clar a les patronals que no renunciarem
als nostres drets.

Comencem a preparar la negociació del Conveni general
de la indústria química, que es renova l’any que ve
Amb l’objectiu de començar
a preparar la negociació
del Conveni general de la
indústria química, que es
renova l’any que ve, hem
convocat la nostra afiliació
i representació del sector a
dues assemblees, que van
tenir lloc els dies 2 i 3 de
novembre a Barcelona (que
es va poder seguir telemàticament) i Reus, respectivament.
Entre els eixos que centraran les negociacions hi
ha garantir uns increments
i una clàusula de revisió salarial que permetin assegurar el poder adquisitiu de
les persones que treballen

al sector. També caldrà incorporar les actualitzacions
de les normatives en el text
del conveni (teletreball, desconnexió digital, igualtat,
registre de jornada...), així
com plans industrials per a
la sortida de la crisi. CCOO
tenim clar que es tracta
d’un conveni que serveix
de referència per a altres
sectors.
En les assemblees es va
incidir que es buscaran els
mecanismes per garantir
que la participació de les
treballadores i treballadors
en aquesta negociació no
es vegi compromesa per les
restriccions sanitàries.

El 29 d’octubre es va reunir
telemàticament la coordinadora de delegats i delegades del sector d’elevació per
informar sobre les accions
que s’estan duent a terme a
escala estatal en el marc de
la campanya #EsTuTiempo
i les reunions mantingudes
amb les patronals del sector.
Ja s’han començat a fer
els primers passos per aconseguir que el reconeixement
com a temps efectiu de tre-

ball que fa la sentència del
Tribunal Suprem als desplaçaments a l’inici i final de
la jornada, es faci extensiu
a totes les empreses del sector. En aquest sentit, la federació estatal d’Indústria està
contactant amb els comitès
intercentres i delegats i delegades de les diferents empreses per millorar les condicions laborals del conjunt de
les persones que treballen al
sector.
eleccions sindicals

ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS

4BIOSYSTEMS (Barcelona).
Bon resultat de CCOO. Hem
aconseguit els 7 delegats que
s’escollien en aquestes eleccions parcials, de manera que
tot el comitè, de 13 membres,
és de CCOO.
4LABORATORIO REIG JOFRE (Sant Joan Despí). Molt
bon resultat de CCOO, que
aconseguim la majoria i ens
situem com a primera força
amb 12 membres del comitè, els altres 5 són d’USOC
(abans 3 CCOO, 1 UGT i 9 independents).
4POLTANK (St. Jaume de
Llierca). CCOO guanyem representació i ens consolidem
com a primera força amb 8
dels 9 membres del comitè,
l’altre és d’UGT (abans hi havia un comitè de 5 repartit
així: 3 CCOO i 2 UGT).
4DOMO POLYMER SOLUTIONS SPAIN, antiga Solvay
Solutions (Blanes). Tot el comitè d’empresa és de CCOO,
que reforcem la nostra representació, i deixem UGT
sense representació (abans 3
CCOO i 2 UGT).

4DOGA (Abrera) i INDUSTRIAS CATALÀ (Santa Margarida i els Monjos). CCOO
renovem tots dos comitès, de
9 membres, i ens consolidem
com a única força sindical.
4EMBUTIDOS SUBIRATS
(Santa Perpètua de Mogoda). CCOO aconseguim els 3
delegats que s’escollien i deixem UGT sense representació
(abans 2 CCOO i 1 UGT).
4GARCIMAR (Barcelona).
CCOO hem aconseguit els 5
membres del comitè. Abans
no hi havia representació.
4CERABELLA (Sentmenat)
i ELECNOR (Montcada i Reixac). CCOO hem aconseguit
els 3 delegats que s’escollien
a totes dues empreses. Abans
no hi havia representació.

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