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Milers de persones han sortit al carrer arreu de Catalunya per reclamar 
els seus drets amb motiu del Primer de Maig

14 de maig de 2021 www.industria.ccoo.cat

Milers de persones han omplert 
els carrers aquest 1 de Maig per 
reivindicar els seus drets i deixar 
clar al Govern que ara toca do-
nar resposta a les necessitats de 
la classe treballadora i que cal 
una sortida de la crisi que posi 
les persones al centre. 

Malgrat el mal temps, la gent 
ha sortit al carrer i ha participat ac-
tivament en les diferents concen-
tracions convocades per CCOO i 
UGT a Catalunya, amb el lema “El 

país està en deute amb la classe 
treballadora”. Concentracions on 
han estat molt presents els con-
flictes industrials: Nissan, Bosch, 
BIC Graphic, Simón... Un exemple 
clar que s’ha de derogar la reforma 
laboral i recuperar l’autorització 
administrativa dels ERO per evitar 
situacions com les que s’estan do-
nant actualment, en què moltes 
empreses estan aprofitant l’excusa 
de la crisi per tancar plantes i aco-
miadar plantilla injustificadament. 

La defensa de l’ocupació i del 
teixit industrial del nostre país han 
de ser una prioritat per al Govern. 
Cal revertir les retallades dels ser-
veis públics dels últims anys, aug-
mentar el salari mínim interpro-
fessional, implantar un sistema de 
pensions dignes i posar fi a la pre-
carietat i a la sinistralitat laboral. 
Tot això és necessari per donar res-
posta a la creixent pobresa social. 
I així ho hem reivindicat aquest 1 
de Maig. 

Primera reunió de la Comissió Executiva d’Indústria de Catalunya

CCOO d’Indústria de Catalunya arrenquem amb força el nou mandat, un cop cele-
brat el 3r Congrés de la federació. El 4 de maig ha tingut lloc la primera reunió de 
la nova Comissió Executiva, escollida en el congrés. En aquesta primera sessió s’han 
aprovat els organigrames de responsabilitats de les diferents àrees de la federació, 
que hauran de ser ratificats pel Consell en la seva primera reunió, que està prevista 
per a principis de juny. 

Galeria d’imatges del Primer de Maig

https://www.facebook.com/media/set?vanity=CCOOIndustriaCatalunya&set=a.3700968810032164
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Les treballadores i treballadors 
de Nissan i de les seves proveï-
dores i auxiliars han tornat a 
sortir al carrer per exigir un pro-
jecte de reindustrialització sòlid, 
amb perspectives de futur i que 
garanteixi la màxima ocupació 
possible. Milers de persones han 
participat en la manifestació del 
13 de maig a Barcelona i han re-
clamat als governs de Catalunya 
i de l’Estat la màxima implicació 
per aconseguir la millor reindus-
trialització possible.

Els comitès de Nissan i CCOO 
recordem a l’empresa i a les admi-
nistracions públiques que el con-
flicte pel tancament de les plantes 

de Nissan a Catalunya encara no 
està tancat. Cal trobar un projec-
te industrial de futur que doni 
resposta a la pèrdua d’ocupació i 
de teixit industrial que suposa la 
decisió de la multinacional. Una 
condició que ara mateix no com-
pleixen les propostes que s’han 
presentat a la mesa de reindus-
trialització.

Les plantilles de Nissan exi-
geixen a la multinacional que 
compleixi l’acord signat l’agost 
passat, i l’adverteixen que no 
pot tancar les plantes si no es 
troba una alternativa industrial. 
En aquest sentit, no descarten 
fer noves mobilitzacions.

Gran manifestació per la reindustrialització de Nissan

CCOO valorem l’acord sobre l’ERO de Fico Transpar

CCOO fem una valoració posi-
tiva de l’acord sobre l’ERO de 
Fico Transpar, que ha estat rati-
ficat  per la plantilla. Amb aquest 
acord s’ha reduït de 22 a 10 el 
nombre de persones afectades. 

L’acord estableix una in-
demnització equivalent a  la 
de l’acomiadament improce-
dent: entre 45 i 33 dies per 
any, en funció de l’antiguitat, 
amb un màxim de 24 mesos. 

També inclou una clàusula de 
retorn per a les persones afec-
tades al cap de tres anys.    

CCOO exigim a la direcció 
del Grup Ficosa que faci una 
aposta industrial per la plan-
ta de Fico Transpar, que té 
una plantilla que ha demos-
trat àmpliament la seva vàlua 
i que ha assumit un esforç 
important en els darrers anys 
per garantir-ne la viabilitat.

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

El 13 de maig s’ha arribat a un 
principi d’acord a BIC Graphic 
sobre l’ERO amb el qual s’han 
reduït les persones afectades 
i es prioritzen les sortides no 
traumàtiques mitjançant pre-
jubilacions i baixes voluntàries. 
CCOO valorem positivament, 
també el fet que s’han pactat 
unes condicions de sortida per 
sobre de les que marca la nor-
mativa vigent.

Amb aquest acord el nom-
bre de persones afectades per 
l’ERO es redueix de 52  a 44. 
S’ofereixen prejubilacions a les 
persones que tinguin més de 
58 anys, mitjançant un conveni 
especial amb la Seguretat So-
cial, i l’empresa els pagarà un 

complement de fins al 85 % del 
salari.

En matèria econòmica, s’ha 
pactat una indemnització equi-
valent a la de l’acomiadament 
improcedent (entre 45 i 33 dies 
per any treballat, en funció de 
l’antiguitat), més una suma de 
400 euros per any treballat, 
amb un mínim de 2.000 euros i 
un màxim de 5.700 euros.

Aquest preacord s’ha as-
solit gràcies a la pressió de la 
mobilització de les treballado-
res i treballadors de la fàbrica 
tarragonina, que hauran de 
ratificar-lo. Amb aquest acord 
queda desconvocada la vaga 
prevista per als dies 14, 17 i 18 
de maig.

Continuen les negociacions a Simon per garantir la 
recol·locació de tota la plantilla de Riudellots

Les plantilles de Repsol Petróleo 
i Repsol Química a Tarragona 
han manifestat el seu suport 
als companys de les diferents 
plantes del grup afectades pels 
ERTO presentats per l’empresa. 
A mitjan abril es van concentrar 
a les portes de la refineria de la 
Pobla de Mafumet per manifes-
tar el seu rebuig als expedients i 
la seva solidaritat amb les planti-
lles de les plantes afectades.

El passat 6 de maig, els de-
legats de CCOO de Tarragona 
també van participar en la con-
centració convocada davant el 
Ministeri de Transició Ecològi-
ca en defensa dels llocs de tre-

ball al Grup Repsol.
CCOO d’Indústria denun-

ciem que l’empresa està apro-
fitant la situació derivada de 
la  pandèmia i el nou marc 
normatiu sobre la transició 
energètica acordat pel Govern 
per afrontar el canvi de model 
a costa de retallar condicions 
laborals i llocs de treball.

En aquest sentit, exigim al 
Ministeri la seva implicació per 
resoldre el conflicte i que s’obri 
una mesa de diàleg, amb la 
participació dels sindicats, per 
buscar solucions que permetin 
una transició justa per a les per-
sones que treballen al sector.

Els companys de Repsol de Tarragona se solidaritzen 
amb les plantilles afectades pels ERTO que ha 

presentat el Grup Repsol a diferents plantes de l’Estat

S’arriba a un preacord a BIC Graphic que permet 
reduir les persones afectades per l’ERO

CCOO d’Indústria seguim pres-
sionant a la mesa de negociació 
per garantir la recol·locació de 
tota la plantilla de Simon en al-
tres plantes del grup, davant la 
decisió de l’empresa de tancar la 
fàbrica de Riudellots de la Selva.

De moment, ja s’ha con-
cretat la recol·locació de 98 

de les 104 persones amb con-
tracte fix a altres centres de 
l’empresa.

El dia 20 les parts es tor-
naran a reunir per acabar de 
tancar l’acord dels temes rela-
cionats amb el trasllat i la pos-
sible recol·locació dels 6 llocs 
de treball encara pendents.
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El 10 de maig CCOO, UGT i la 
patronal FEIQUE hem signat 
el XX Conveni general de la in-
dústria química, en els termes 
del principi d’acord assolit el 
7 d’abril, que ha estat ratificat 
per la nostra representació als 
diferents territoris. 

CCOO d’Indústria fem una 
valoració positiva del conveni 
acordat, ja que garanteix un 
futur optimista per al sector, 
que preveu que l’economia 
i la indústria es recuperaran 
després d’aquesta crisi en què 
estem immersos. 

El conveni tindrà una vi-
gència de 3 anys (2021-2023) 
i incorpora l’adaptació del text 
a la legislació vigent en qües-
tió d’igualtat, registre de jor-
nada, teletreball i desconne-
xió digital.

En matèria salarial, pre-

veu un increment de l’1 % per 
a 2021, amb efectes a partir 
de l’1 de juliol d’aquest any, 
i del 2 % per als anys 2022 i 
2023. També inclou una clàu-
sula de revisió salarial en cas 
que la suma dels IPC dels 3 
anys sigui superior a la suma 
dels increments acordats.

Quant al teletreball, esta-
bleix una compensació econò-
mica per les despeses gene-
rades. També s’han adaptat 
i millorat algunes llicències 
retribuïdes i s’avança en els 
drets i garanties dels delegats 
i delegades de prevenció.

Signat el Conveni de la indústria química 2021-2023

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021 ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4LOUIS VUITTON B1 (Bar-
berà del Vallès). Gran resultat 
de CCOO, que entrem amb 
força i hem aconseguit la ma-
joria absoluta del comitè amb 
11 dels 13 membres; els altres 
2 són independents (abans 
tot el comitè eren indepen-
dents).

4CROMOGENIA (Barcelona). 
CCOO revalidem els 9 membres 
del comitè i ens mantenim com 
a única força sindical.

4DIAGNÒSTIC GRIFOLS 
(Parets del Vallès). Mantenim 
la majoria absoluta del comi-
tè, que ha quedat igual: 12 
CCOO i 1 UGT.

4PRESSPART (l’Arboç). Bon  
resultat de CCOO, que capgi-
rem els resultats i ens situem 
com a primera força sindical 
amb 5 dels 9 membres del 
comitè, mentre que UGT es 
queda amb 4 (abans 7 UGT i 
2 CCOO).

4TALLERES AUTOLICA, grup 
Quadis (Barcelona) i ACECSA 
(l’Arboç). Gran victòria de CCOO 
a les dues empreses, on creixem, 
aconseguim tot el comitè i dei-
xem UGT sense representació 
(abans 3 CCOO i 2 UGT a totes 
dues empreses).

4FERROVIAL (Barcelona). Amb 
el resultat de les eleccions par-
cials, reforcem i consolidem  
la nostra majoria: 7 CCOO i 2 
UGT (abans hi havia un comi-
tè de 5, amb 4 de CCOO i 1 
d’UGT).

4MESPACK (Santa Perpètua 
de Mogoda). Ple de CCOO, 
que aconseguim els 9 mem-
bres del comitè. Abans no hi 
havia representació.

4IASO (Lleida). CCOO entrem 
amb força i aconseguim la ma-
joria del comitè, que ha quedat 
repartit així: 5 CCOO i 4 UGT. 
Abans no hi havia representa-
ció.

4PANIFICADORA BERGUE-
DÀ VALLDAN (Berga). CCOO 
ens convertim en la primera 
força sindical a l’empresa, amb 
4 dels 5 membres del comitè; 
l’altre és d’UGT (abans hi ha-
via 2 delegats: 1 de CCOO i 1 
d’UGT).

4ÒPTICA UNIVERSITÀRIA 
(Tarragona). Els 5 membres del 
comitè són de CCOO. Abans 
no hi havia representació.

4ENDESA (Sabadell). CCOO 
creixem i reforcem la nos-
tra majoria al comitè, amb 4  
dels 5 membres, mentre que 
UGT es queda amb només 1 
(abans 3 CCOO i 2 UGT).

4INSELET (Terrassa). CCOO 
entrem amb força i acon-
seguim els 3 delegats que 
s’escollien. Abans no hi havia 
representació.

4TAP TUBOS DE ACERO 
DE PRECISIÓN (Sant Ramon). 
CCOO mantenim la majoria 
del comitè d’empresa, que 
queda igual: 3 CCOO i 2 UGT. 

4SVC CHEMICAL STORAGE 
SERVICE (Sant Vicenç de Cas-
tellet). CCOO ens consolidem 
com a única força sindical i 
passem d’1 a 3 delegats.

4ENDESA ENERGÍA (Tarra-
gona). CCOO hem aconse-
guit el delegat que s’escollia i 
deixem UGT sense represen-
tació.

4GEDES (Ascó i Vandellòs). 
CCOO hem renovat els 2 de-
legats, 1 a cada centre, i ens 
mantenim com a única força 
sindical.

4INSTALUX (Santa Oliva). 
Entrem al comitè com a pri-
mera força: 2 CCOO, 1 UGT, 1 
CGT i 1 independent (abans 2 
UGT, 2 CGT i 1 independent).

4ENVÀS 2.000 PLÀSTICS (Cas-
tellar del Vallès) i PERSIANES 
COLLBAIX SALELLES (Man-
resa). CCOO aconseguim el 
delegat que s’escollia a totes 
dues empreses, on abans no 
hi havia representació.

eleccions sindicals

Convoquem assemblees informatives sobre la 
situació de les negociacions dels convenis  de 

masses congelades i marroquineria de Catalunya

Assemblea de marroquineria a Barberà 13.05.21

Davant la situació de bloqueig 
de la negociació col·lectiva de 
diferents convenis sectorials, 
CCOO d’Indústria hem con-
vocat assemblees per explicar 
a la nostra representació i afi-
liació quina és la situació de 
la negociació a cada sector, 
valorar com encarem les pro-
peres reunions i començar a 
plantejar mobilitzacions si les 
patronals no fan un pas per 
desencallar la situació. 

El dia 11 de maig hem fet 
l’assemblea del sector de mas-
ses congelades de Catalunya. 
La patronal persisteix en un 
increment zero per als anys 
2020 i 2021, escudant-se en 
la caiguda de les vendes i en 
el fet que moltes empreses 

encara estan d’ERTO, i només 
està disposada a acceptar un 
conveni de 3 anys, amb un in-
crement d’un 0,5 % per a 2022. 
Una proposta que considerem 
inacceptable. 

També és del tot insufi-
cient la proposta salarial que 
fa la patronal del sector de 
marroquineria de Catalunya, 
que tampoc vol deixar sense 
efectes la compensació ni ab-
sorció durant la vigència del 
conveni. Així ho hem explicat 
a les assemblees celebrades 
els dies 11 i 13 de maig, en les 
quals hem incidit en la pro-
posta d’increments i de nova 
classificació professional que 
hem plantejat a la patronal, 
de moment, sense èxit.

#votaccoo

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

