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Amb el lema “Indústria, motor d’igualtat”, els dies 21 i 22 d’abril hem celebrat el 3r Congrés de CCOO d’Indústria 
de Catalunya a Fira Sabadell, un espai molt adient per a un congrés com el nostre, ja que es tracta d’una antiga 
nau industrial que manté la seva estructura i forma part del patrimoni industrial vallesà. En el marc d’aquest 
congrés, José Antonio Hernández ha estat escollit de nou com a secretari general de la federació amb un am-
plíssim suport de les persones convocades, que també han validat amb una gran majoria l’Informe de balanç 
de l’acció sindical realitzada durant el segon mandat i el Pla d’acció per als propers quatre anys.

José Antonio Hernández ha estat reelegit secretari general de 
CCOO d’Indústria de Catalunya
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ESPECIAL 3r CONGRÉS DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA: INDÚSTRIA, MOTOR D’IGUALTAT

Els dies 21 i 22 d’abril hem celebrat 
el 3r Congrés de CCOO d’Indústria de 
Catalunya a Sabadell, en el qual s’han 
acreditat 242 persones delegades, 65 
dones i 177 homes, escollides prèvia-
ment en els diferents congressos i 
conferències dels sindicats comarcals 
i àmbits funcionals d’Indústria.

José Antonio Hernández ha estat 
reescollit secretari general de CCOO 
d’Indústria de Catalunya, amb un 93,8 % 
de vots a favor, i encapçala una comissió 
executiva renovada, que manté part de 
l’equip del segon mandat i incorpora 
noves persones, i que haurà de liderar 
l’acció de la federació durant els propers 
quatre anys. També s’han ratificat els 
criteris de composició del Consell de la 
federació i els membres que formaran 

part del Consell de CCOO de Catalunya 
i s’han acordat les delegacions que ani-
ran als congressos de CCOO de Cata-
lunya i de la federació estatal de CCOO 
d’Indústria.

A més d’aprovar l’Informe de ba-
lanç i el Pla d’acció de la federació, en 
el marc d’aquest congrés s’han pre-
sentat i obert al debat la Ponència de 
CCOO de Catalunya i la Resolució con-
gressual estatal de CCOO d’Indústria. 
També s’han aprovat tres resolucions: 
una sobre la precarietat laboral, una 
altra sobre la lluita per la igualtat i 
una tercera en defensa de la indústria.

Un congrés on no ha faltat la cul-
tura, que hi ha estat present amb di-
ferents actuacions musicals, de dansa 
i poesia.

El 3r Congrés avala la gestió 
sindical feta en un mandat que 
ha estat complex i molt intens

Les delegades i delegats que han 
participat en el 3r Congrés de CCOO 
d’Indústria de Catalunya han ava-
lat, amb un 94,23 % de vots a favor, 
l’Informe de balanç de l’activitat 
sindical que ha liderat la direcció 
sortint durant el segon mandat. 

Del resum fet per Hernández, 
queda clar que ha estat un mandat 
intens, molt marcat pel context 
econòmic i polític i per la pandè-
mia de la COVID-19 i les seves con-
seqüències, en el qual hem realit-
zat una feina ingent i hem sabut 
adaptar-nos a les necessitats de 
cada moment. Un mandat en què 
la lluita feminista, la lluita contra 
la precarietat laboral i la defensa 
del nostre teixit industrial han tin-
gut un paper destacat.

En les seves intervencions, tots 
els portaveus de les diferents dele-
gacions van manifestar el seu acord 
amb l’Informe de balanç i van de-
manar el vot a favor d’aquest, a més 
de recordar les principals lluites, 
processos de negociació i reptes 
que han hagut d’afrontar durant el 
darrer mandat a cada un dels sin-
dicats intercomarcals i àmbits fun-
cionals d’Indústria.

1. José Antonio Hernández Martínez
2. Vicky Hinojosa Domínguez
3. Carles Casanova Losilla
4. Elisabeth Jiménez Rodríguez
5. Manuel Gómez García
6. Antonia Miñana Luque

7. Raúl López López
8. Anna Núñez Vílchez
9. José Juan Marín Sánchez 
10. Javier Rubio Rubio
11. Juan Carlos Serrano Hernández
12. Bernat Villarroya Garcia

LA NOVA COMISSIÓ EXECUTIVA DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA
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CONCENTRACIONS DE L’1 DE MAIG #AraToca

• BARCELONA: 11.30 h. Via Laietana (davant de Correus) 

• TARRAGONA: 11 h. Rambla Nova (davant el monument dels Despullats)

• LLEIDA: 12 h. Seu Vella (davant la porta dels Apòstols)

• GIRONA: 12 h. Plaça del Vi (davant de l’ajuntament)

• IGUALADA: 11 h. Plaça de Jacint Verdaguer (a l’altura del c. de Sant Magí)

• TERRASSA : 12 h. Av. de Josep Tarradelles (a l’altura de la pl. de Lluís 
Companys)

• TORTOSA: 12 h. Plaça dels Sindicats

T’HI ESPEREM! #Ara Toca

El Pla d’acció: compromís amb 
la lluita per la igualtat, el treball 

digne i contra la precarietat

El Pla d’acció de la federació tam-
bé ha estat aprovat amb nota en el 
3r Congrés, amb un 94,04 % de vots 
a favor. Aquest pla recull els princi-
pals reptes i objectius que marca-
ran la nostra acció sindical en els 
propers quatre anys i que ens ser-
viran per desenvolupar els nostres 
plans de treball.  

El primer eix d’aquest pla expli-
ca com ens organitzem, una qües-
tió que és fonamental per dur a ter-
me la nostra activitat i per ser més 
útils i eficients per a la gent que re-
presentem.

Un segon bloc és l’acció sindical, 
en la qual caldrà ser més transver-
sals i continuar avançant en ma-
tèria d’igualtat, seguir formant el 
nostre actiu sindical i adaptar-lo al 
canvi de model productiu en el qual 
estem immersos, així com incorpo-
rar més persones joves per assegu-
rar el futur de l’organització.

La política industrial és un altre 
dels punts forts per poder afrontar 
amb garanties el canvi de model 
productiu, amb una transició justa 
per a les persones treballadores. 
Hem d’exigir la implicació real i 
efectiva de les administracions en 
defensa del nostre teixit industrial 
i d’una ocupació estable i de quali-
tat, i ens hem d’anticipar als canvis 
amb propostes.

Per acabar, hem de situar CCOO 
al centre del debat sociopolític i 
hem d’implicar el nostre actiu sin-
dical en aquest debat i fer-lo par-
tícip d’aquest pla, que el senti seu, 
perquè només així podem garantir 
la seva participació en el projecte 
de CCOO d’Indústria de Catalunya.

ESPECIAL 3r CONGRÉS DE CCOO D’INDÚSTRIA DE CATALUNYA: INDÚSTRIA, MOTOR D’IGUALTAT

Els propers dies 21, 22 i 23 de maig tindrà lloc el 12è Con-
grés de CCOO de Catalunya a l’auditori del Fòrum, a 
Barcelona, amb el lema “La força dels treballs”. 

Podeu consultar els documents a debat i totes les no-
tícies relacionades amb el congrés a: 

www.ccoo.cat/12congres

Al canal de YouTube de la federació podeu veure el vídeo 
resum del 3r Congrés de CCOO d’Indústria de Catalunya, 
així com els diferents vídeos que es van projectar durant 
el congrés: 
Què representem?, Resum del mandat 2017-2021, In me-
moriam i 8-M cada dia.

Canal YouTube CCOO Indústria CAT

TOTES LES IMATGES DEL CONGRÉS SÓN AL FACEBOOK DE CCOO D’INDÚSTRIA 

http://www.industria.ccoo.cat/3congres 
https://www.youtube.com/channel/UCz356OY-Yr3twwlL_EYSaMA/videos
https://youtu.be/eln1fBUHBoo
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CCOO d’Indústria valorem posi-
tivament l’acord assolit a Bosch 
la matinada del 21 d’abril, que 
ha estat ratificat amb un 92 % 
de vots a favor per la plantilla 
de Lliçà d’Amunt. L’acord incor-
pora un procés de reindustria-
lització, recol·locacions, baixes 
voluntàries i el compromís de 
l’empresa de no fer acomiada-
ments forçosos fins a la data de 
tancament, prevista el 30 de 
juny de 2022. 

L’acord preveu recol·locacions 
a diferents empreses del grup, en 
les quals tindran preferència, i 
també recol·locacions externes.
Durant 9 mesos es reorientarà les 
persones afectades, i un cop fina-
litzat aquest període s’ampliarà el 
termini en 3 mesos addicionals 
per a aquelles que encara no 
s’hagin pogut recol·locar.

En el marc de l’acord s’ha 
pactat un increment salarial 
del 2,5 % sobre el salari teòric 
del 2020 amb retroactivitat 
amb data 1 de gener de 2021. 
Aquest salari servirà com a base 
per al càlcul de les indemnitza-
cions.

Per als menors de 50 anys, 
s’acorda una indemnització de 
50 dies per any, sense màxim, 
més un lineal de 1.600 € per 
any treballat. Per a les persones 
d’entre 50 i 54 anys, el mateix, 
més un conveni especial amb 
la Seguretat Social fins als 63 
anys. I les persones que tinguin 
a partir de 55 anys rebran una 
renda del 71 % del salari brut de 
referència fins als 63 anys, amb 
regularització de l’1 % anual i 
un conveni especial amb la Se-
guretat Social fins als 63 anys.

Valorem positivament l’acord assolit a Bosch de Lliçà Els comitès de Nissan adverteixen que tornaran al carrer 
si no s’avança en la reindustrialització de les plantes 

Els comitès d’empresa de Nissan 
han fet una advertència clara a 
la direcció de l’empresa i a les ad-
ministracions catalana i estatal, 
davant la inconcreció dels pro-
jectes de reindustrialització que 
s’han presentat fins ara. Si en la 
propera reunió de la mesa de 
reindustrialització, prevista per 
al dia 4 de maig, no es produeix 
un canvi significatiu, el conflicte 
pel tancament de les tres plan-
tes catalanes tornarà a omplir 
els carrers. 

El 26 d’abril, els comitès 
de Nissan es van reunir amb 
els secretaris generals dels 4 
sindicats amb representació 
a Nissan per tractar aquesta 
qüestió, sobre la qual han re-
but un suport unànime. Co-
mitès i sindicats reclamen a la 

direcció de Nissan i a les admi-
nistracions una major implica-
ció i un compromís real i efec-
tiu per aconseguir la millor 
reindustrialització possible.      

Els comitès recorden que  
aquesta mesa forma part de 
l’acord assolit el passat mes 
d’agost, un acord que no do-
naran per complert fins que 
no s’aconsegueixi un projec-
te de reindustrialització que 
permeti garantir una activitat 
estable en el temps i  la màxi-
ma ocupació possible. 

Fins al moment, no tenim 
cap concreció de les empre-
ses ni dels projectes que s’han 
interessat fins al moment per 
la reindustrialització de les 
tres plantes de Nissan afecta-
des pel tancament.

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

La plantilla de BIC Graphic, 
de Tarragona, ha iniciat les mo-
bilitzacions contra l’ERO que 
ha presentat l’empresa per aco-
miadar 52 persones. 

Els divendres 30 d’abril i 7 i 
14 de maig, faran una concen-
tració de 13 a 15 h a les portes 
de l’empresa, en defensa dels 
llocs de treball. El dia 1 de Maig  
participaran en la concentració 
convocada per CCOO i UGT a la 
rambla Nova de Tarragona.

El comitè d’empresa també 
ha convocat una jornada de 24 
hores de vaga el dia 6 de maig 
per forçar l’empresa a retirar 
l’expedient.

CCOO donem total suport a 
les mobilitzacions  i exigim a BIC 
Graphic que s’assegui a nego-
ciar mesures no traumàtiques 
per afrontar una situació que 
és conjuntural, que permetin 
garantir tant l’ocupació com la 
viabilitat de la planta.

La plantilla de BIC Graphic inicia les mobilitzacions 
contra l’ERO d’extincions presentat per l’empresa 

El Grup Sanofi ha decidit ex-
ternalitzar el servei de venda 
i promoció de medicaments a 
14 països europeus, al·legant 
insuficients vendes en aquests 
països. Una decisió que suposa 
un pas més en el procés de re-
estructuració iniciat per Sanofi, 
que, prèviament ja ha afectat 
les funcions de suport, R+D, as-
sumptes industrials i la divisió 
OTC, entre d’altres.

El Comitè d’Empresa Euro-
peu del Grup Sanofi, del qual 
CCOO formem part, denuncia 
que fer aquest procés de rees-
tructuració enmig de la pan-
dèmia de COVID-19 és irres-
ponsable i posa en risc el futur 
de 424 llocs de treball. Una 
decisió que, a més, contradiu 
el missatge que ven la multi-

nacional del fet que es preo-
cupa per les persones, la salut 
i els productes. Les polítiques 
financeres a curt termini de Sa-
nofi segueixen sent destructi-
ves per al seu personal i posen 
en perill el seu propi futur.

CCOO d’Indústria exigim 
a Sanofi que obri un procés 
de negociació seriós amb la 
representació dels treballa-
dors i treballadores, que aug-
menti la inversió en recerca i 
redefineixi la seva política de 
gestió de les persones. En cas 
que aquesta externalització 
es faci efectiva, reclamem una 
garantia d’ocupació per a les 
persones afectades de, com a 
mínim, 5 anys i que es mantin-
guin les seves condicions labo-
rals i salarials.

Rebutgem el procés de reestructuració del Grup Sanofi

EL DRAMA DE LA INDÚSTRIA CATALANA 

L’últim programa sindical de CCOO emès a la televisió catalana situa i analitza la dramàtica situació de 
destrucció de teixit industrial i d’ocupació que estan patint els sectors industrials a Catalunya. Els casos de 
Nissan i les seves proveïdores, Bosch, U-Shin o Saint-Gobain, són només un exemple de les multinacio-
nals que estan aprofitant la situació actual per deslocalitzar la producció i tancar les seves plantes.

https://www.youtube.com/watch?v=CVTmVcCOK1I

