Núm. 141

L’EINA DIGITAL
26 de febrer de 2021

www.industria.ccoo.cat

Interessant debat sobre com organitzar el sindicat
davant el repte que suposen els fons de recuperació
europeus per al futur de la indústria al nostre país

Tot a punt per als congressos
i conferències d’Indústria
als diferents territoris
A partir del dia 5 i fins al 31 de març
entrarem en el segon nivell del procés congressual, en el qual tindran
lloc els congressos i les conferències
dels sindicats intercomarcals i àmbits funcionals de CCOO d’Indústria.
En aquesta fase, hi participaran en
conjunt 725 persones que han estat
escollides prèviament en les assemblees congressuals del primer nivell.
En aquesta fase s’escolliran els delegats i delegades que participaran
en el 3r Congrés de CCOO d’Indústria
de Catalunya i en els congressos de
les unions intercomarcals. També
s’elegiran les noves direccions dels
sindicats d’Indústria i les persones
que coordinaran els àmbits funcionals del Barcelonès i de Lleida, així
com els seus representants als consells de la federació i de les unions.
Això a més de debatre i aprovar els
documents congressuals propis, i debatre i fer aportacions als documents
congressuals de la federació.

El 23 de febrer hem fet l’última reunió
d’aquest mandat del Consell de Seccions Sindicals de CCOO d’Indústria
de Catalunya, en la qual s’ha generat un interessant debat sobre com
el sindicat hem d’abordar la sortida
d’aquesta crisi, per evitar que l’acabin
pagant les persones treballadores, i
quina és la millor manera d’afrontar
els reptes de futur de la indústria i el
necessari canvi de model productiu.
Aquesta reunió ha comptat amb
la participació de Joan Coscubiela,
director de l’Escola de Quadres Sindicals de CCOO, que ha analitzat amb
detall els fons de recuperació europeus i ha insistit que aquestes ajudes
no han de beneficiar els de sempre,
sinó la classe treballadora.
En la segona part del consell ha
intervingut el company José Manuel
Casado, responsable de Política Industrial de la federació estatal, que
ha explicat la nova reordenació sectorial que s’està preparant a la federació d’Indústria per adaptar-nos a

la realitat industrial que tenim, on hi
ha situacions que afecten diferents
sectors industrials que estan estretament relacionats, i poder afrontar en millors condicions el canvi de
model productiu que ve. També ha
encarat els reptes en matèria de política industrial per seguir defensant
l’ocupació i el teixit industrial al nostre país.
Per la seva part, els secretaris generals de CCOO d’Indústria de Catalunya i estatal han destacat com el
sindicat ens hem adaptat a la nova situació derivada de la pandèmia i han
valorat positivament la feina feta per
continuar estant al costat de la gent
i atendre les seves necessitats, en un
moment especialment difícil. Tots
dos han incidit en els reptes i canvis
que hem d’abordar en l’actual procés congressual per sortir reforçats
com a organització i continuar sent
una eina útil per afrontar la situació
industrial que ve i situar la política industrial al lloc que li correspon.

CALENDARI 2n NIVELL:

a 5 de març: Lleida
a 9 de març: Vallès Oriental, Maresme i Osona
a 10 de març: Tarragona
a 16 de març: Vallès Occidental i
Catalunya Central
a 17 de març: Barcelonès
a 18 de març: Baix Llobregat, Alt
Penedès, Anoia i Garraf
a 25 de març: Girona

Descarrega’t els actes i el manifest del 8 de Març en aquest enllaç:
SOM DONES, SOM ESSENCIALS
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EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA, L’OCUPACIÓ I LES CONDICIONS DE TREBALL
CCOO manifestem el nostre rebuig absolut a l’anunci
de tancament de la planta de Bosch de Lliçà d’Amunt
CCOO d’Indústria rebutgem
contundentment la decisió de
Bosch Sistemas de Frenado
de tancar la planta de Lliçà
d’Amunt, durant aquest any,
una decisió que comporta
l’extinció dels 340 llocs de treball de la factoria vallesana.
Des de CCOO considerem
que aquesta mesura no està

justificada i només respon a
una decisió estratègica de la
multinacional presa des de la
matriu central a Alemanya.
CCOO d’Indústria denunciem que la multinacional
Bosch està aprofitant la situació actual de crisi per desmantellar les plantes productives que té a Catalunya.

CCOO rebutgem l’ERO presentat per Coca-Cola
CCOO d’Indústria rebutgem
l’ERO que ha presentat la
direcció de Coca-Cola European Partner per extingir
360 llocs de treball als centres que té a Espanya, 65 dels
quals a Catalunya, a les plantes de Cobega Embotellador
i Beganet.
CCOO d’Indústria considerem que aquest expedient
no està justificat, a banda que

CCOO valorem positivament l’acord sassolit a Italco

és inadmissible que una multinacional que està generant
importants beneficis en el seu
compte de resultats plantegi
una mesura d’aquestes característiques.
Per aquest motiu, CCOO
d’Indústria utilitzarem totes
les eines al nostre abast per
evitar les mesures traumàtiques que Coca-Cola vol implantar.

Ampli seguiment de la vaga a Oysho Logística

CCOO valorem positivament
l’acord assolit a Italco, ja que
permet guanyar un any de marge per buscar un projecte per reindustrialitzar la planta de Sant
Quirze del Vallès, es mantenen
70 llocs de treball durant aquest
període i s’han aconseguit unes
bones condicions per a la resta
de la plantilla. L’acord ha estat
ratificat per àmplia majoria per
les treballadores i treballadors.
L’acord preveu que 70 persones continuïn treballant a la
planta vallesana durant un any
per intentar reflotar l’empresa.
A més, s’aplicarà un pla de reindustrialització per trobar una alternativa industrial que garanteixi la continuïtat de l’activitat
i la màxima ocupació possible.
També s’ha pactat un pla
de prejubilacions per a les persones que tinguin a partir de

55 anys, del qual es beneficiaran un total de 102 treballadores, amb un pla de rendes per
complementar la prestació. En
el cas de les que tinguin entre
55 i 57 anys, rebran un complement que els garanteix el 85 %
del salari fins als 63 anys, i les
que en tinguin entre 58 i 60,
un complement que els garanteix el 90 % del salari fins als 63
anys més una quantitat lineal
de 448 € per any treballat.
Per a la resta de la plantilla
s’ha acordat una indemnització de 50 dies per any amb un
màxim de 44 mensualitats, que
afectarà 143 persones. A les
treballadores que continuaran
a l’empresa se’ls manté el dret
a la indemnització acordada
en cas que, passat un any, no
s’hagués aconseguit la reindustrialització de la planta.

Èxit de les concentracions del 18-F per reivindicar una
sortida de la crisi que posi les persones al centre

La plantilla d’Oysho Logística
(Tordera) ha secundat àmpliament la vaga convocada el
dia 22 de febrer, que ha tingut un seguiment global del
85 %, amb una aturada total
en el torn de la tarda.
Les treballadores i treballadors demanen l’equiparació
de les seves condicions laborals i salarials a les de la resta
de plataformes logístiques del
Grup Inditex, ja que en aquest
cas hi estan per sota.
CCOO d’Indústria donem
total suport a les reivindicacions de la plantilla i lamentem la manca de voluntat negociadora que ha demostrat

la direcció de l’empresa, que
no ha manifestat cap interès
per acostar posicions ni donar una resposta positiva a les
propostes de la representació
de la plantilla. Al contrari, insisteix en una sèrie de plantejaments que suposen una
pèrdua econòmica per als treballadors i treballadores del
centre de Tordera.
En aquest escenari, CCOO
seguirem reclamant i treballant per aconseguir un acord
marc que reguli les condicions
laborals de totes les persones
que treballen a les plataformes logístiques del Grup Inditex a Espanya.

Més de 900 persones van participar el 18 de febrer en les concentracions convocades per CCOO
i UGT a les quatre capitals catalanes amb el lema “Ara toca!”,
amb una presència important de
treballadors i treballadores dels
sectors que representem.
El missatge no podia ser
més clar. Ara toca apujar el
salari mínim interprofessional,
derogar les reformes laborals

i la llei de pensions de 2013,
reactivar la renda garantida de
ciutadania i negociar els pressupostos de la Generalitat per
reactivar l’economia catalana.
Aquesta crisi ens ha posat
a prova, l’hem afrontat i ara
toca que es posin les mesures
per donar resposta a la situació actual garantint els drets
de les persones treballadores
i del conjunt de la ciutadania.
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