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El 18 de febrer, mobilitzem-nos. ARA TOCA!

El procés congressual
avança a bon ritme
El procés congressual avança a bon
ritme i en aquests moments ens trobem immersos de ple en les assemblees congressuals transversals i les
directes a les empreses, de les quals
sortiran les delegacions per als congressos i conferències del segon nivell, que començaran a partir del dia
5 de març.
Fins al moment ja s’han realitzat
el 72,40 % de les assemblees corresponents a aquest nivell, la gran
majoria de les quals s’han fet presencialment, garantint sempre les
mesures de seguretat. També s’han
habilitat els mitjans telemàtics necessaris per facilitar la màxima participació de l’afiliació en aquest procés congressual.

CCOO d’Indústria de Catalunya ens
sumem a la jornada de mobilització
convocada conjuntament per CCOO
i UGT el proper 18 de febrer per reivindicar un seguit de mesures per evitar que el cost d’aquesta crisi l’acabin
pagant les persones treballadores.
Durant tota la pandèmia, hem negociat amb els governs i les patronals
mesures generals per protegir el conjunt de les persones i el teixit productiu del país. Ara, en ple pic de la tercera onada de la pandèmia, patronals
i governs estan impedint mesures estratègiques i essencials per a la igualtat social i la distribució de la riquesa.

Per això, el dia 18 hem convocat
concentracions a les quatre capitals
catalanes, en les quals exigirem:
1. Apujar l’SMI fins al 60 % de la mitjana salarial.
2. Derogar les reformes laborals.
3. Derogar la llei de pensions de 2013
per a la suficiència de les pensions
públiques.
4. Negociar els pressupostos de Catalunya per activar l’economia.
5. Ampliar la renda garantida de ciutadania per evitar la pobresa.
Mobilitzem-nos! ARA TOCA!

- BARCELONA. Delegació del Govern (c. de Mallorca, 278), 12 h
- GIRONA. Subdelegació del Govern (Gran Via amb av. del 20 de Juny), 12 h
- LLEIDA. Subdelegació del Govern (pl. de la Pau, 1), 12 h
- TARRAGONA. Subdelegació del Govern (pl. Imperial Tàrraco), 12 h

CCOO guanyem les eleccions sindicals als nostres sectors
Un cop tancades les dades de 2020, CCOO d’Indústria de Catalunya
hem tornat a guanyar les eleccions sindicals i ens mantenim
com a primera força sindical als nostres sectors, amb 7.069
delegats i delegades, que representen el 47,80 % del total
de la representació als sectors de la indústria i el camp.
Així mateix, ampliem el diferencial respecte de
la segona força sindical, la UGT, fins a 1.183 delegats i delegades de diferència.

Quan finalitzi aquest primer nivell, en l’àmbit d’Indústria, s’hauran
fet un total de 194 assemblees directes en empreses i 27 de caràcter
transversal.

Aquests resultats avalen la feina que les persones que integrem CCOO d’Indústria estem fent dia
a dia, especialment en moments difícils i incerts com
l’actual, a les nostres empreses i sectors.

AMB TU TENIM LA FORÇA!
MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA CONFIANÇA!
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EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA, L’OCUPACIÓ I LES CONDICIONS DE TREBALL
CCOO d’Indústria adverteix que el conflicte de
Nissan no estarà tancat fins que s’aconsegueixi la
reindustrialització de les tres plantes catalanes

Roda de premsa dels comitès de Nissan (02.02.21)

Els comitès de Nissan denuncien la patent descoordinació
i el lent avenç de la mesa de
reindustrialització de les plantes catalanes afectades per la
decisió de la multinacional, i
exigeixen a la direcció de Nissan i a les administracions una
major implicació i que es posin les piles per desbloquejar
la mesa.
Els comitès recorden que
la reindustrialització és part de
l’acord subscrit el passat mes
d’agost i que, mentre aquest
tema no es resolgui, el conflicte de Nissan no estarà tancat.
CCOO compartim la preocupació dels comitès i lamentem que ni empresa ni administracions estan complint la

seva part. Nissan està dilatant
el procés, no aporta tota la
informació necessària ni s’ha
implicat activament per buscar una alternativa industrial.
Per part de les administracions, s’ha fet evident que la
coordinació de la qual presumeixen no és tal, i els comitès
lamenten l’ús partidista que
s’està fent de la mesa. Per això
els demanen una actitud més
activa per trobar un projecte
industrial de futur, amb la inversió necessària per garantir
l’ocupació durant molts anys.
Els comitès es posen a
disposició de totes les parts
per avançar d’una vegada en
aquest procés de reindustrialització.

CCOO exigim més agilitat i implicació en el procés
de reindustrialització de Robert Bosch Castellet

CCOO exigim a la direcció de
Robert Bosch i a la Generalitat més celeritat i implicació
en el procés de reindustrialització de la planta de Castellet, ja que des que es va
constituir la mesa de reindustrialització només s’han exposat línies molt generals de
diferents projectes, sense cap
mena de concreció.
Manifestem la nostra preocupació davant la descoordinació i la manca d’avenços
evident, i, sobretot, per l’escàs
interès demostrat per la direcció de Robert Bosch per
trobar solucions. En aquest
escenari, considerem que és

urgent fixar un termini perquè l’empresa posi a disposició de les parts de la mesa de
reindustrialització el quadern
de venda per estudiar els possibles inversors interessats a
quedar-se la planta de Castellet, amb la idea de mantenir
l’ocupació existent actualment.
CCOO també demanem a
la Generalitat més implicació
en aquest procés i que entengui que no només es tracta
de Robert Bosch, sinó de tota
l’ocupació indirecta afectada
per aquest tancament, que
suposa un cop dur per al teixit industrial del Penedès.

CCOO valorem positivament l’acord assolit a U-Shin
Gràcies a la pressió de la vaga,
el 10 de febrer s’ha assolit un
preacord sobre l’ERO d’U-Shin,
que ha estat ratificat pràcticament per unanimitat per la
plantilla. CCOO el valorem positivament, malgrat que no s’ha
pogut evitar el tancament de la
planta, ja que permet guanyar
un any de temps i s’han aconseguit les millors condicions
possibles per a la plantilla.
L’acord preveu que el tancament de la fàbrica d’Abrera
es faci efectiu al març de 2022.
Fins llavors, les treballadores i
treballadors cobraran una prima mensual, que variarà en

Primera jornada de vaga

funció del grup professional,
en concepte de productivitat.
També s’estableixen prejubilacions per a les persones
que tinguin a partir de 53 anys.
Per a la resta de la plantilla
s’ha acordat una indemnització de 45 dies per any, amb els
màxims que estableix la normativa vigent.

CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord assolit a
Girbau per retirar l’ERO i obrir un procés de negociació

Gràcies a la lluita de la plantilla, finalment la direcció i el
comitè d’empresa de Girbau
han arribat a un acord el 12 de
febrer per retirar l’ERO, aplicar
un expedient temporal i obrir
un procés de negociació d’un
pla de viabilitat per afrontar
l’actual situació conjuntural de
falta de comandes.
El 15 de febrer s’ha materialitzat l’acord de l’ERTO, que
tindrà una durada màxima
de 3 mesos i afectarà tota la
plantilla. Durant aquest període es negociaran les mesures
necessàries per pal·liar la situació actual, sense la pressió

dels acomiadaments, així com
altres matèries que el comitè
d’empresa fa mesos que reclama a la direcció de Girbau (increments salarials, conveni...).
Amb la signatura de l’acord
de l’ERTO ha quedat desconvocada definitivament la vaga
de 48 hores prevista del 16 al
18 de febrer.
CCOO d’Indústria de Catalunya valorem molt positivament l’acord assolit, ja que
respon als arguments que el
sindicat ha exposat durant tot
aquest procés, un acord que
ha estat possible gràcies al binomi negociació-mobilització.

CCOO rebutgem el trasllat de 37 treballadors de Pastas
Gallo de la planta de Granollers a la de Còrdova
CCOO d’Indústria rebutgem
la decisió de Pastas Gallo de
traslladar les 37 persones que
treballen a la secció de pastes
seques de la fàbrica de Granollers a la planta que té a
Còrdova, on té la intenció de
centralitzar aquest tipus de
producció.
CCOO denunciem aquesta
mesura, que suposa una deslocalització productiva d’una empresa històrica de Granollers i de
la comarca del Vallès Oriental,

i referent en el sector de la producció de pasta seca, i que afecta
greument el futur d’aquestes 37
persones i les seves famílies.
CCOO exigim a l’empresa
que, si no és possible rectificar aquesta nova línia empresarial que ha pres la direcció,
recol·loqui aquestes 37 persones en altres seccions de la
mateixa fàbrica de Granollers
o a les plantes que Pastas Gallo té a Sant Vicenç dels Horts
o a Esparreguera.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021
Signat el Conveni de metal·logràfiques de Catalunya

El 5 de febrer CCOO, UGT i
la patronal UPM hem signat
el Conveni per a la indústria
metal·logràfica de Catalunya
per als anys 2020-2021, en els
termes del principi d’acord assolit el 18 de desembre.
CCOO valorem positivament l’acord, ja que incorpora
algunes de les demandes de
la part social i garanteix els
drets de les persones que treballen al sector en un moment
d’incertesa per la crisi derivada de la pandèmia.
En matèria salarial, per

al 2020 estableix una quantitat a tant alçat equivalent
al 0,8 % de l’annex 1 del
conveni, i per al 2021, un increment del 2,1 % en tots els
conceptes del conveni. També s’ha acordat que durant
la vigència del conveni no
hi haurà ni compensació ni
absorció dels complements
salarials.
Finalment, recull la creació de comissions de treball
durant el 2021 per avançar
en matèria d’igualtat i teletreball, entre altres matèries.

CCOO preparem la plataforma reivindicativa per
aconseguir el millor conveni a les indústries càrnies
CCOO hem començat a treballar les nostres propostes per
a la plataforma reivindicativa
del Conveni estatal de les indústries càrnies, que es negocia aquest any, amb l’objectiu
d’aconseguir el millor conveni
possible per al conjunt de persones que treballen al sector.
CCOO d’Indústria tenim
el 50,97 % de la representació
sindical a la mesa negociadora, gràcies al suport que ens
han brindat les treballadores i
treballadors del sector, fruit de

la campanya sindical que vam
impulsar contra les falses cooperatives de treball i la figura
dels falsos autònoms al sector
carni. Una majoria que implica
també una gran responsabilitat per continuar lluitant per
erradicar definitivament la
precarietat laboral i les males
praxis empresarials que encara es donen al sector i aconseguir unes condicions laborals i
salarials dignes per a totes les
persones que treballen a les
indústries càrnies.

Acord per obrir una negociació a Salvesen Logística
Gràcies a la pressió de la vaga
convocada a principis d’aquest
mes, el dia 1 de febrer finalment
es va arribar a un acord per
constituir una mesa de negociació d’àmbit estatal a Salvesen Logística, que tindrà data
d’inici el proper 15 de febrer i
en la qual queden inclosos els
conflictes col·lectius dels centres
que l’empresa té a Madrid i a
València. Aquesta mesa tindrà
en compte les reunions prèvies
mantingudes als diferents centres de treball.

Amb aquest acord va quedar desconvocada la vaga prevista els dies 2, 3 i 4 de febrer.
Amb aquesta negociació,
CCOO pretenem posar fi a la
precarietat que afecta les treballadores i treballadors d’aquesta
joint-venture participada majoritàriament per Danone i que
s’encarrega del seu servei de
logística. CCOO pretenem millorar les seves condicions laborals,
els salaris, les categories professionals i alguns aspectes de
l’organització del treball.

Impulsem un ambiciós pla de capacitació en
igualtat per donar eines al nostre actiu sindical
CCOO d’Indústria hem engegat un ambiciós pla de capacitació en matèria d’igualtat
amb l’objectiu de donar eines
i recursos al nostre actiu sindical als territoris per afrontar la seva activitat sindical a
empreses i sectors. La idea és
que puguin aplicar els coneixements adquirits de manera
transversal en tots els àmbits
de la seva acció sindical, més
enllà de la negociació de
plans d’igualtat a les empreses.
Un complet itinerari formatiu que té en compte tots
els aspectes relacionats amb

la matèria, així com els últims
canvis legislatius sobre plans
d’igualtat i les seves implicacions.
Durant aquest mes hem
començat a fer les sessions
formatives als diferents sindicats intercomarcals i àmbits funcionals d’Indústria.

CCOO d’Indústria lamentem la pèrdua del
nostre company Víctor Poderoso, que ens va
deixar el 5 de febrer a causa d’una greu malaltia. Poderoso era delegat de CCOO a Trety, tot
i que gairebé no va poder exercir com a tal per
la seva malaltia. CCOO d’Indústria volem transmetre el nostre sincer condol a la seva família,
amistats i companyes i companys.
eleccions sindicals
ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS

CCOO guanyem les eleccions
a Alliance Healthcare
CCOO hem guanyat les
eleccions sindicals al centre que Alliance Healthcare
té al Prat de Llobregat, on
hem aconseguit la majoria
absoluta del comitè, amb 6
dels 9 membres. Els altres 3
són d’UGT.
Malgrat les ingerències
de la direcció en el procés
electoral, la plantilla ha donat ampli suport a la candidatura de CCOO. Uns resultats que avalen la trajectòria
i la tasca sindical de CCOO a
l’empresa, tot i la persecució
sindical que patim.
4SOSA ING (Moià i Navarcles). CCOO entrem amb força i aconseguim la majoria
absoluta del comitè, que ha
quedat repartit així: 6 CCOO
i 3 UGT. Abans no hi havia representació.
4CHUBB IBERIA (Montcada i Reixac). Gran victòria de
CCOO, que aconseguim la
majoria absoluta del comitè
(4 CCOO i 1 UGT) i desban-

quem UGT, que abans tenia
tota la representació.
4BITRON (Sant Adrià de
Besòs). CCOO creixem en representació i aconseguim la
majoria absoluta, amb 6 dels
9 membres del comitè, mentre que UGT n’obté només 3
(abans 4 CCOO i 5 UGT).
4VILALTA CORPORACIÓN (Vila-seca) i FISHER IBÉRICA (MontRoig del Camp). CCOO renovem
tot el comitè d’empresa, de 5
membres, i ens mantenim com
a única força sindical a les dues
empreses.
4VDA PIFARRÉ (Bellpuig).
CCOO tornem a repetir resultats i aconseguim els 3 delegats que s’escollien.
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