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CCOO d’Indústria de les Terres de Lleida

Ventura Campo ha estat escollit nou coordina-
dor de l’Àmbit Funcional de CCOO d’Indústria 
de les Terres de Lleida en la 3a Conferència, ce-
lebrada el 5 de març a Lleida. 

L’equip de treball de l’àmbit funcional, 
que encapçala Campo, l’integren Lorena Ibars, 

María García, Eduard Jaso, Timea Feher, María Ramos, Marta 
Terrafeta, José M. Rodríguez i Sergio Comendador.

Durant aquest mes de març hem realitzat els con-
gressos i les conferències dels sindicats interco-
marcals i àmbits funcionals de CCOO d’Indústria, 
en els quals estaven cridades a participar 725 per-
sones escollides prèviament en les assemblees 
congressuals del primer nivell. En aquesta sego-
na fase s’han aprovat els informes de gestió de 

l’activitat sindical als diferents territoris durant 
el mandat que ara tanquem, a més de presen-
tar els principals objectius de futur i renovar les 
direccions i els equips de treball. També s’han 
escollit les delegacions que aniran als congres-
sos de les respectives unions intercomarcals i al 
3r Congrés de CCOO d’Indústria de Catalunya.

CCOO d’Indústria hem renovat les direccions i els equips de treball
dels nostres sindicats intercomarcals i àmbits funcionals 

26 de març de 2021 www.industria.ccoo.cat

ESPECIAL 2n NIVELL DEL PROCÉS CONGRESSUAL: INDÚSTRIA, MOTOR D’IGUALTAT

CCOO d’Indústria del Vallès Oriental, Maresme i Osona

Juan Jiménez ha estat reescollit com a se-
cretari general de CCOO d’Indústria del Va-
llès Oriental, Maresme i Osona en el 3r Con-
grés, celebrat el dia 9 de març a Canovelles. 

Jiménez encapçala la Comissió Executi-
va, formada per Estefania Navarro, José Ra-

món Hontanilla, Julia Rodríguez, David Caurín, Geni Farré, 
Ruper Muñoz, Pedro Lucio Hernández i Mario Martínez.

CCOO d’Indústria de Tarragona

José Manuel Martín ha tornat a sortir esco-
llit secretari general de CCOO d’Indústria 
de Tarragona en el 3r Congrés, celebrat el 
10 de març a Riudoms. 

Martín encapçala la nova Comissió Exe-
cutiva, que està formada per José Antonio 

Aznar, Helena Pons, Xavi Vives, Pedro Carmona, Fran Pi-
zarro, Damián Carrión, David Guasch i Núria Mateo.

CCOO d’Indústria del Barcelonès

Anna Núñez ha sortir reescollida com a 
coordinadora de l’Àmbit Funcional de CCOO 
d’Indústria del Barcelonès en la 3a Con-
ferència, celebrada el 17 de març Barcelona. 

L’equip de treball de l’àmbit funcional, 
que lidera Núñez, està integrat per Antonio 

Porcel, Manuel Zamora, Álex Martínez, Carmen Macarro, 
Isabel Canales, Josep Climent, Manuel Granado, Moisès Sa-
libi, Pau Gràcia, Rosa Massanet, Sabino Gascón i Toni Ortega.

CCOO d’Indústria del Baix Llobregat, Alt Penedès, 
Anoia i Garraf

Tomás Díaz ha estat escollit nou secretari 
general de CCOO d’Indústria del Baix Llo-
bregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf en el 3r 
Congrés, celebrat el 18 de març a Cornellà. 

Díaz encapçala la nova Comissió Executi-
va, que integren Concepción Domínguez, To-

más Lou, Cristina Durán, Pedro de la Fuente, Novella Mura, 
Sergio Lozano, Manuel Cantero, Ángel Fuentes, Antonio 
Hidalgo i José Antonio Vizuete.

CCOO d’Indústria del Vallès Occ. - Catalunya Central

Josep Rueda ha estat reelegit secretari ge-
neral de CCOO d’Indústria del Vallès Occi-
dental i la Catalunya Central en el 3r Con-
grés, celebrat el dia 16 de març a Sabadell. 

Rueda encapçala la nova Comissió Exe-
cutiva, que integren Cristina Priego, Roberto 

Amigo, Mónica Morcillo, Ángel Vázquez, Montse Male, Jor-
di López, Maribel Gordillo i Pedro Fimia.

CCOO d’Indústria de Girona

Carlos Chicano ha estat escollit com a nou 
secretari general de CCOO d’Indústria de 
Girona en el 3r Congrés, celebrat el 25 de 
març a Girona. 

Chicano encapçala la Comissió Executi-
va, que està formada per Tania Alamo, José 

M. Fernández, Alícia Ruiz, Eduard Moreno, Guadalupe 
Lozano, Sergi Pla, Ariadna Almario i José M. Martínez.

Els propers dies 21 i 22 d’abril tindrà lloc 
el 3r Congrés de CCOO d’Indústria de 
Catalunya a Fira Sabadell, amb el 
lema “Indústria, motor d’igualtat”. 

Podeu consultar els documents  a 
debat a: www.industria.ccoo.cat/3congres

http://www.industria.ccoo.cat/3congres 
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#SomDonesSomEssencials

SOM DONES I SOM ESSENCIALS 
CCOO d’Indústria ens hem sumat un any més als actes del 8 de Març

Malgrat les restriccions derivades de la pandèmia, les 
dones de CCOO d’Indústria hem tornat a participar ac-
tivament en els diferents actes convocats pel sindicat 
al conjunt del territori amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones, aquest any amb el lema “Som dones, som 
essencials”. També hem estat a la concentració unitària 
convocada per diferetns entitats i col·lectius feministes.

Les nostres seccions sindicals també s’han bolcat de 
ple amb aquesta jornada amb diferents accions, manifes-

tos i reivindicacions feministes i 
per la igualtat a les seves empre-
ses. Una lluita que estem defen-
sant dia a dia als nostres sectors 
per acabar amb les situacions de 
desigualtat i amb la bretxa salarial 
existent, per fomentar la negociació 
de plans d’igualtat a totes les empreses, 
perquè per a nosaltres és 8 de Març cada dia.



N142 26 de març de 2021L’EINA DIGITAL

CCOO d’Indústria valorem po-
sitivament l’acord assolit a Gir-
bau el passat 15 de març. Un 
acord que ha estat ratificat per 
la plantilla i que garanteix el 
conveni fins a l’any 2022, amb 
un increment per llavors d’un 
1,8 % més l’IPC de Catalunya si 
l’empresa té beneficis. 

Amb aquest acord s’han re-
duït les extincions plantejades 
per l’empresa en l’ERO presen-
tat al febrer (que va retirar grà-
cies al binomi negociació-mo-
bilització) de 76 a 48 persones. 

D’aquestes, s’ha pactat la jubila-
ció de 9 persones a partir de 63 
anys, amb un acompanyament 
durant 3 anys amb el 90 % del 
salari net, i 10 baixes incentiva-
des, amb una indemnització mí-
nima de 12.000 € i  18.000 € de 
màxima.

Per a les 29 persones res-
tants s’han pactat indemnitza-
cions de 36 dies per any, amb 
un màxim de 30 mesos, i una 
suma lineal de 400 € per any 
treballat, amb una indemnitza-
ció total màxima de 90.000 €.

Acord positiu sobre l’ERO presentat per Coca-Cola, 
que garanteix zero acomiadaments

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

CCOO valorem positivament l’acord assolit a Girbau La plantilla de Bosch inicia les mobilitzacions contra 
el tancament de la fàbrica de Lliçà d’Amunt

Les treballadores i treballadors 
de Bosch Sistemas de Frenado 
han iniciat mobilitzacions con-
tra el tancament de la fàbrica 
de Lliçà d’Amunt. Cada matí 
es concentren a les portes de 
l’empresa i tallen la carretera per 
manifestar el seu rebuig a l’ERO, 
i a partir del 6 d’abril comença-
ran una vaga en defensa de la 
planta i dels llocs de treball.

El dia 24 de març els co-
mitès de les diferents plantes 
que Bosch té a l’Estat es van 
reunir al pavelló de Lliçà per 
analitzar l’estratègia empre-

sarial de la multinacional i do-
nar suport a la plantilla. 

CCOO exigim a la multina-
cional que retiri l’expedient, 
ja que no està justificat i no-
més respon als interessos de 
Bosch, que pretén deslocalit-
zar la producció que es fa a la 
planta vallesana a Polònia. 

CCOO ens sumem a la 
reivindicació del comitè, que 
demana un pla de viabilitat 
que garanteixi la continuïtat 
de l’activitat de la fàbrica de 
Lliçà i dels llocs de treball du-
rant els pròxims anys.

#OFENSIVACCOO EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I DELS LLOCS DE TREBALL

La pressió de la mobilització ha 
donat els seus fruits i s’ha arribar 
a un acord molt positiu sobre 
l’ERO presentat per Coca-Cola 
European Partner, que ha per-
mès aconseguir zero acomiada-
ments, mitjançant l’aplicació de 
mesures no traumàtiques.  

D’una banda, s’han acordat 
prejubilacions per a les perso-
nes que el 31 de març de 2022 
tinguin a partir de 55 anys i una 
antiguitat de 10 anys, amb un 
complemet variable, en funció 
de l’edat, fins als 63 anys, que 
s’ampliaria fins als 65 anys en 
el cas d’aquelles persones que 
no tinguessin cotitzat el temps 
necessari en el moment de la 
prejubilació.

Per al personal eventual, 
se’ls ofereix una indemnització 
de 45 dies per any de servei, 
amb un màxim de 42 men-
sualitats, i la possibilitat de 
recol·locació a les distribuïdo-
res.

També s’han acordat baixes 
voluntàries amb una indemnit-
zació de 45 dies per any, amb 
un màxim de 42 mensualitats, 

S’arriba a acords amb garanties d’ocupació a 
Acciona i a ISS Facility Services

CCOO d’Indústria fem una va-
loració positiva dels acords as-
solits amb Acciona i amb ISS Fa-
cility Services, ja que ofereixen 
garanties d’ocupació per a una 
part important de les plantilles.

En el cas d’Acciona, no ha es-
tat un procés fàcil i hem hagut de 
superar els entrebancs d’altres 
forces sindicals i bufets externs, 
a més de l’actitud intransigent 
de la multinacional, però final-
ment hem arrencat un acord a 
Acciona basat en l’ocupació. Un 
acord amb garantia jurídica que 
garanteix la recol·locació d’un 
mínim d’entre 80 i 100 perso-
nes treballadores del Grup Ac-
ciona en un any, així com una 
quantitat lineal de 2.200 € per 

a aquelles persones que, tot op-
tant per aquesta recol·locació, 
no mantinguin l’ocupació per 
causes alienes a elles. Això, a més 
d’indemnitzacions per sobre dels 
52 dies per any. També s’ha pac-
tat la contractació d’una empre-
sa de recol·locació per qui es des-
vinculi de la borsa d’ocupació.

L’acord assolit a ISS Facility 
Services assegura la continuïtat 
de l’activitat fins al desembre de 
2021, data en la qual està pre-
vist que el tancament de Nissan 
es faci efectiu. També garanteix 
recol·locacions per a la planti-
lla i assegura indemnitzacions 
per a les persones que, de ma-
nera voluntària, no es vulguin 
recol·locar.

Vaga a Delmon Group Ibérica pel futur de la planta

El 23 de març la plantilla de 
Delmon Group Ibérica ha ini-
ciat una vaga amb caràcter 
indefinit per exigir a la direcció 
de l’empresa que aclareixi el 
futur de la planta de Castell-
bisbal i dels llocs de treball, 
davant la situació d’incertesa 
generada per les notícies que 

apunten una possible desloca-
lització de la producció.

CCOO d’Indústria donem 
suport a la vaga i insistim a 
la direcció de Delmon Group 
Ibérica que defineixi un pro-
jecte industrial de futur per 
a la planta que en garanteixi 
l’activitat i l’estabilitat.

Convocada vaga a IQOXE pel bloqueig del conveni

El proper 30 de març s’ha con-
vocat vaga a IQOXE davant la 
situació de bloqueig de les ne-
gociacions del conveni. 

L’empresa manté el seu 
enrocament i continua sense 
atendre les demandes de la 

representació social en ma-
tèria salarial i de necessitats 
de més personal en alguns 
departaments per garantir 
la seguretat a la planta. Una 
situació que ens aboca irre-
meiablement al conflicte.

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

