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El 3r Congrés de CCOO 
d’Indústria de Catalunya 
se celebrarà els dies 21 

i 22 d’abril de 2021

Les circumstàncies derivades de la 
pandèmia de la COVID-19 ens han 
portat a ajustar el calendari congres-
sual de CCOO per garantir la partici-
pació de l’afiliació en aquest procés 
i que ho pugui fer amb la màxima 
seguretat possible. Això ha obligat 
a endarrerir els diferents nivells, de 
manera que el 3r Congrés de CCOO 
d’Indústria de Catalunya, finalment, 
se celebrarà els dies 21 i 22 d’abril 
de 2021, a Fira Sabadell, amb el le-
ma “Indústria, motor d’igualtat”.

Amb aquests canvis, el calendari 
congressual queda així:

e Del 9 de desembre de 2020 al 27 de 
febrer de 2021 es faran les assemblees 
congressuals de primer nivell a les em-
preses i les de caràcter transversal.

e Del 5 al 31 de març de 2021 es fa-
ran els congressos i les conferències 
dels sindicats intercomarcals i dels 
àmbits funcionals d’Indústria.

e 21, 22 i 23 de maig. 12è Congrés 
de CCOO de Catalunya.

e 8, 9 i 10 de juny. 3r Congrés de 
CCOO de Industria estatal.

Consulta el calendari congressual

La pressió sindical davant de l’ERO, 
que CCOO havíem denunciat que 
era del tot injustificat, ha acabat for-
çant la direcció del grup ICL a retirar 
l’expedient que havia presentat per 
acomiadar 110 treballadors a la mina 
de Súria. CCOO d’Indústria valorem 
molt positivament que l’empresa ha-
gi fet marxa enrere.

CCOO ja vam deixar palès en el 
seu moment que aquesta mesura 
era inadmissible, ja que la mina de 
Súria és la que ha de garantir el fu-
tur de l’activitat de l’explotació que 
l’empresa té a la Catalunya Central 
i, a més, hi ha un elevat nombre de 

subcontractes que operen en aques-
ta mina. 

Per CCOO, amb l’ERO, l’empresa 
només pretenia retallar costos a les 
mines d’Iberpotash, a costa de reta-
llar la plantilla fixa i precaritzar les 
condicions laborals de les persones 
que hi treballen.

En aquest nou escenari, CCOO 
instem la direcció d’Iberpotash a de-
finir un pla de futur que garanteixi 
una ocupació estable i de qualitat per 
a totes les persones que treballen a 
la mina, i una activitat minera soste-
nible, amb una gestió adequada dels 
residus.

Iberpotash retira l’ERO, gràcies a la pressió sindical 

Acte de presentació del 3r Congrés de la federació estatal de 
CCOO d’Indústria amb Unai Sordo i Agustín  Martín

El proper 2 de desembre, la federa-
ció estatal CCOO d’Indústria convoca 
una assemblea general per presentar 
a l’afiliació el 3r Congrés de la federa-
ció i donar el tret de sortida al procés 
congressual. 

Intervindran a l’acte Agustín Mar-
tín, secretari general de la federació, 
i Unai Sordo, secretari general de la 
Confederació Sindical de CCOO, que, 
a més d’explicar les línies generals dels 
respectius plans d’acció, també anima-
ran l’afiliació a participar en els debats 
i en l’elecció dels seus representants 
en els diferents nivells del procés.

L’acte es farà en format telemàtic i 
es podrà seguir per streaming a través 
de la plataforma Youtube, la pàgina 
web i les xarxes socials del sindicat. 
Martín i Sordo també respondran les 

preguntes que plantegin les perso-
nes afiliades durant l’assemblea mit-
jançant els canals de comunicació 
habilitats.  

Enllaç de la retransmissió de l’acte de presentació del 3r Congrés 

https://industria.ccoo.cat/pdf_documents/Industria/calendari_congressual.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzD56wokS9qc%26amp%253Bfeature%3Dyoutu.be
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Vaga indefinida a TE Connectivity per la continuïtat 
de la planta de Montcada i dels llocs de treball  

Seguim sense avenços en les 
negociacions sobre l’ERO de 
TE Connectivity. La repre-
sentació sindical hem tornat 
a demanar a l’empresa que 
compleixi l’acord assolit fa 
un any, que garantia el pro-
jecte industrial durant tres 
anys, i per tant que mantin-
gui l’activitat industrial de la 
planta almenys fins al desem-
bre de 2022.

Davant aquest escenari, 
el comitè d’empresa ha con-
vocat una vaga indefinida a 

partir del 21 de novembre, 
a les 6 h, per la continuïtat 
de la planta de Montcada i 
Reixac i dels llocs de treball. 
El passat 11 de novembre la 
plantilla ja va fer una primera 
jornada de vaga de 24 hores 
i es va concentrar davant 
l’Ajuntament de Montcada, 
on es va fer la lectura d’un 
manifest.

CCOO donem suport a la 
vaga convocada i exigim a la 
direcció de TE Connectivity la 
retirada de l’ERO.

EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ

La plantilla de Faurecia es mobilitza contra l’ERO

Davant la manca d’avenços 
en la negociació de l’ERO, 
s’intensifiquen les mobilit-
zacions de la plantilla de 
Faurecia d’Abrera contra 
els 160 acomiadaments que 
planteja l’empresa.

Les darreres setmanes 
s’han fet diverses concentra-
cions davant de l’empresa, 
coincidint amb les reunions 
de negociació, i una marxa 
lenta de vehicles. El comitè 
d’empresa també ha convo-
cat una vaga del 23 al 27 de 

novembre.
La plantilla manifesta el 

seu profund malestar per 
la decisió de Faurecia de 
presentar aquest ERO, just 
quan fa un any de l’incendi 
que va afectar part de la 
planta i després del qual 
les treballadores i treballa-
dors es van bolcar de ple 
per tornar a posar en marxa 
l’activitat al més aviat possi-
ble. Un esforç i un compro-
mís que ara l’empresa “pre-
mia” amb acomiadaments.

CCOO rebutgem l’ERO que 
ha presentat l’empresa Doga 
Metal Parts per acomiadar 
49 de les 76 persones que 
té en plantilla, i exigim ga-
ranties de viabilitat per a la 
planta i els llocs de treball.

CCOO denunciem que 

l’expedient no respon a cau-
ses justificades, sinó que es 
tracta d’una decisió estra-
tègica del Grup Doga, que 
pretén deslocalitzar part de 
la producció que es fa a la 
planta d’Abrera a la fàbrica 
que té a Navarra. 

CCOO rebutgem l’ERO presentat a Doga Metal Parts

Ens preparem per afrontar amb millors garanties els 
processos concursals i les negociacions d’ERO

Els dies 11 i 13 de novembre, CCOO d’Indústria hem orga-
nitzat dues jornades, amb la participació del Gabinet Tèc-
nic Jurídic del sindicat, per donar eines a les persones de la 
nostra estructura per afrontar els processos concursals i les 
negociacions d’ERO, tenint en compte les darreres novetats 
legislatives.  

Seguim formant-nos per atendre les persones afectades 
per aquestes mesures amb les millors garanties. 

Comencem a preparar la negociació del Conveni de 
marroquineria de Catalunya, que es renova l’any que ve

El dia 13 de novembre, CCOO, 
UGT i les patronals del sector 
hem signat el Conveni estatal 
del sector d’escorxadors d’aus 
i conills 2019-2025, després 
que l’afiliació i la representa-
ció del sector han ratificat el 
preacord assolit el mes passat.

Ha estat un acord molt tre-
ballat i molt lluitat, que millo-
ra substancialment els salaris 

de les persones que treballen 
al sector (en una part impor-
tant de les plantilles s’arriba 
a superar el 24 % al final de la 
vigència) i dignifica les seves 
condicions laborals. 

També  hi ha una reducció 
de 4 hores de la jornada labo-
ral anual durant la vigència 
del conveni, així com la millo-
ra dels permisos retribuïts.

Signat el Conveni estatal d’escorxadors d’aus i conills 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2020

CCOO d’Indústria de Cata-
lunya comencem a preparar 
la negociació del Conveni de 
marroquineria de Catalunya, 
que s’ha de renovar l’any que 
ve. Per això, el 19 de novem-

bre hem fet una assemblea 
amb la representació del sec-
tor per començar a preparar 
les propostes que conforma-
ran la plataforma reivindicati-
va del conveni.

www.twitter.com/FICCOOCat

www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya indústria

CCOO d’Indústria lamentem la pèrdua del 

nostre company Ramón Cantos, que havia 

estat secretari d’Organització i membre de 

l’Executiva de l’antiga FITEQA a Girona, 

just abans de la fusió amb la federació de 

CCOO d’Indústria. El nostre sincer condol 

a la seva família i amistats.

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

