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CCOO d’Indústria donem suport a la 
vaga convocada a Salvesen Logística, 
que s’encarrega de la logística de Da-
none, els propers dies 2, 3 i 4 de febrer 
per exigir a l’empresa la millora de les 
condicions del conjunt de les persones 
que hi treballen. Aquesta vaga afec-
tarà diferents centres de treball que 
l’empresa té a l’Estat, entre els quals hi 
ha el de Sant Cugat del Vallès.

Fa setmanes que es va iniciar una 
negociació per millorar diferents qües-
tions que afecten la plantilla, entre 
les quals, les condicions laborals, els 
salaris, les categories professionals i al-
guns aspectes de l’organització del tre-
ball. Davant la impossibilitat d’arribar 
a un acord sobre les propostes plan-
tejades per la representació sindical, 
s’ha obert un procés de mobilització.

CCOO denunciem la precarietat 
que pateixen les treballadores i treba-
lladors de Salvesen Logística, una joint 
venture participada majoritàriament 
per Danone, que té externalitzat el 
servei de logística a través de Salve-
sen. Durant la pandèmia han estat un 
servei essencial que ha servit els pro-
ductes refrigerats de Danone a super-
mercats i grans superfícies, amb molta 
gent treballant moltes hores i amb uns 
contractes precaris. Una situació que 
estem intentant revertir.

De fet, durant el mes de desembre 
ja es van fer 3 dies de vaga al centre de 
Madrid per denunciar aquesta situa-
ció, que lluny de resoldre’s continua 
bloquejada per part de l’empresa.

CCOO d’Indústria rebutgem la deci-
sió de la multinacional Italco de tan-
car la planta de Sant Quirze del Vallès 
i li exigim que retiri l’ERO que ha pre-
sentat per acomiadar les 246 perso-
nes que hi treballen, adduint causes 
econòmiques.

 CCOO considerem que l’empresa, 
que produeix roba d’alta costura per 
a la firma italiana Ermenegildo Zeg-
na, té futur a Catalunya. A més, re-
cordem que la plantilla, que pràctica-
ment està integrada per dones, està 
molt preparada i ha demostrat sobra-
dament la seva capacitat i qualitat de 
treball. 

Per tot això, CCOO d’Indústria de 
Catalunya exigim a la direcció d’Italco 

un pla industrial de futur i que busqui 
un nou producte per garantir la via-
bilitat dels llocs de treball i l’activitat 
de la planta vallesana, que fa uns 15 
anys tenia contractada una plantilla 
d’unes 1.200 persones.

CCOO d’Indústria rebutgem el tancament d’Italco

La plantilla de Girbau, en lluita contra l’ERO

CCOO d’Indústria rebutgem l’ERO que 
ha presentat la direcció de Girbau per 
acomiadar 76 persones, ja que no està 
justificat i hem pogut constatar que les 
causes que al·lega l’empresa no són líci-
tes per plantejar un ERO d’extincions. 

CCOO exigim a Girbau la retirada 
de l’expedient, ja que considerem que 
hi ha instruments suficients per pal·liar 
aquesta situació conjuntural de baixa-
da de les comandes, tal com s’ha fet en 
els darrers mesos amb l’aplicació de dos 
ERTO, l’últim de manera negociada. En 
aquest sentit, CCOO hem posat sobre 

la taula que l’empresa no pot tirar en-
davant una mesura tan traumàtica com 
aquesta, amb la consegüent destrucció 
d’ocupació, després de dos ERTO bonifi-
cats amb fons públics.

Davant d’aquest escenari i de la in-
sistència de l’empresa en els seus plan-
tejaments, la plantilla de Girbau ha de-
cidit iniciar mobilitzacions contra els 
acomiadaments i en defensa dels llocs 
de treball. La primera, el dia 29 de gener, 
amb una concentració del conjunt de 
treballadors i treballadores a les portes 
de l’empresa.
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Vaga a Salvesen Logística 
per la millora de les 

condicions de la plantilla
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Presentades les plataformes sindicals als sectors de la moda

CCOO encarem la negocia-
ció col·lectiva als sectors de 
la moda tenint molt present 
l’actual situació derivada de 
la pandèmia de la COVID-19 
i la seva afectació als sec-
tors industrials. Per aquesta 
raó, l’elaboració de plans 
industrials per afrontar les 
possibles situacions de des-
trucció d’ocupació és un 
dels aspectes principals que 
hem recollit en les platafor-
mes reivindicatives dels con-
venis estatal de la indústria 
tèxtil i de marroquineria de 
Catalunya. 

En ambdós casos, també 
ens marquem com a objec-
tius per a aquesta negocia-

ció la reducció de la jornada 
i la revisió de la classifica-
ció professional, amb una 
perspectiva de gènere, una 
qüestió molt important te-
nint en compte que es trac-
ta de dos sectors altament 
feminitzats.

En el cas del Conveni de 
la indústria tèxtil el passat 
13 de gener vam presentar 
la plataforma reivindicativa 
conjunta a la patronal i es-
perem la seva resposta en 
la propera reunió. També  
vam presentar la platafor-
ma del Conveni col·lectiu de 
marroquineria de Catalunya 
a la patronal del sector en la 
reunió del 22 de desembre.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

Consulta en aquest enllaç: TAULES SALARIALS 2020-2021

Signades les taules salarials del Conveni del metall 
de Tarragona per als anys 2020 i 2021

El dia 25 de gener CCOO, UGT i 
les patronals APEMTA i ASTAVE 
hem ratificat el principi d’acord 
sobre el Conveni del metall de la 
província de Tarragona assolit el 
passat 9 de desembre, i hem signat 
les taules salarials del sector per als 
anys 2020 i 2021. 

Les taules de 2020 tenen un in-
crement salarial d’un 0,6 % respecte 
de les taules de 2019, amb efectes 
retroactius a 1 de gener de 2020. A 
les taules salarials de 2021 s’ha apli-
cat un increment salarial d’un 1,2 % 
respecte de les taules de 2020.

La signatura definitiva del text 
del conveni està prevista per al dia 1 
de febrer.

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem la 
pèrdua del nostre company Francesc Cara-
fí, que ens ha deixat recentment víctima de 
la COVID-19. Carafí era delegat de CCOO a 
l’empresa Freixenet. CCOO d’Indústria vo-
lem transmetre el nostre sincer condol i tot 
el nostre suport a la seva família, amistats i 
companyes i companys.

www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)

www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
indústria

Considerem poc seriosa la proposta de pla de vacunació 
contra la COVID-19 per a les persones temporeres

CCOO manifestem el nostre 
total desacord amb l’exigèn-
cia que s’està fent des del 
món local, econòmic i de les 
patronals agràries de les ter-
res de Lleida, perquè es faci 
un pla de vacunació contra la 
COVID-19 específic per a les 
persones que treballen com a 
temporeres a la campanya de 
la recollida de la fruita. CCOO 
considerem que aquesta pro-
posta és poc constructiva i no 
aporta cap canvi estructural 
que permeti afrontar la pro-
pera campanya de la fruita a 
Lleida sense que es repeteixin 
els problemes endèmics que 
ja hem patit en campanyes 
anteriors. A més, pot suposar 
una font de discriminació en 
les contractacions.

Es proposa que aquestes 
persones siguin considerades 
com a treballadors i treballa-
dores essencials i entrin de ma-
nera ràpida en la campanya 
de vacunació. Això no només 
implica canvis en l’estratègia 
de vacunació aprovada pel 
Govern, sinó que també su-
posa una discriminació envers 
les persones que treballen en 
altres sectors essencials que fa 
molt de temps que estan a pri-
mera línia (personal de neteja, 
de supermercats, educatiu, de 
primers auxilis, del transport 
públic...). De fet, sembla que 
amb aquesta proposta l’únic 
que importa és collir la fruita a 

qualsevol preu.
Per a CCOO, el que cal fer 

és revisar i modificar, en cas 
necessari, el protocol en ma-
tèria de seguretat laboral per 
la COVID-19 per a la campa-
nya de la fruita aprovat l’any 
passat per afrontar la nova 
campanya amb seguretat: 
dotació dels equips de pro-
tecció individual necessaris 
a les persones treballadores, 
allotjaments dignes i mitjans 
de transport amb la capacitat 
necessària, garantia de la dis-
tància de seguretat...

També insistim en la ne-
cessitat de dotar de més re-
cursos la Inspecció de Treball 
perquè pugui complir la seva 
tasca de control i de sanció, si 
calgués, a aquelles empreses 
o persones que no complei-
xin els protocols.

Per això, exigim a l’Admi-
nistració un pla estructural, 
amb propostes específiques 
i consensuades amb tots els 
agents que participen en les 
campanyes agràries a la pro-
víncia de Lleida, i també la 
participació del sindicat en 
qualsevol reunió de qualse-
vol àmbit on es parli d’aquest 
tema per garantir la represen-
tació i els drets dels treballa-
dors i treballadores del camp 
sense discriminar cap altra 
persona treballadora d’altres 
sectors, independentment de 
qui hagi sol·licitat la reunió.

ESTEM A LA TEVA DISPOSICIÓ PER A QUALSEVOL CONSULTA 
O PROBLEMA QUE TINGUIS. CONTACTA AMB NOSALTRES!

Reunió sobre el Conveni de marroquineria de Catalunya 

http://www.ccoo.cat/industria/documents/taules_tgn_2020_2021.pdf
http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

