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Javier Pacheco,
reelegit secretari
general al 12è Congrés de
CCOO de Catalunya

Aturades a Nissan per exigir la reindustrialització de les
plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada

Els dies 21, 22 i 23 de maig s’ha celebrat el 12è Congrés de CCOO de
Catalunya, amb el lema “La força dels
treballs”, en el qual Javier Pacheco
ha tornat a sortir reelegit com a secretari general del sindicat a Catalunya amb un 94,59 % de vots a favor.

CCOO d’Indústria de Catalunya
hem participat en aquest congrés amb
una delegació formada per 92 persones, que representaven el 29,09 % del
total de delegades i delegats convocats. En la seva intervenció com a portaveu de la delegació, José Antonio
Hernández va manifestar el vot favorable a l’Informe general presentat per
Pacheco. Un informe que va ser aprovat amb un 96,87 % de vots a favor.
En aquest congrés també s’han
acordat diferents resolucions, que es
poden consultar a la pàgina web del
12è Congrés: ccoo.cat/12congres, on
també hi ha penjats els vídeos i les galeries d’imatges de cada jornada.
Els propers dies 8, 9 i 10 de juny,
CCOO d’Indústria de Catalunya també participarem al 3r Congrés de la
federació estatal, que es farà a Madrid, al Marriott Auditorium, amb el
lema “ReEvolución en marcha”. La
delegació de Catalunya la formarem 61 persones, que representen el
18,19 % del total de delegades i delegats convocats.

Madrid 8, 9 y 10 de junio de 2021

Aquest 28 de maig ha fet un any que
Nissan va anunciar el tancament de les
seves plantes productives a Catalunya,
i el conflicte segueix obert. Encara no
hi ha un projecte de reindustrialització
sòlid sobre la taula que garanteixi una
alternativa industrial estable i de futur
i la màxima ocupació possible.
En aquest escenari, les treballadores i
treballadors de Nissan segueixen en lluita
per exigir la reindustrialització de les plantes afectades pel tancament. Aquest 28
de maig la plantilla ha aturat la producció

a les tres fàbriques durant unes hores,
s’ha concentrat a les portes de cada una
de les factories i s’ha mobilitzat pels respectius polígons.
La federació CCOO d’Indústria i els
comitès de Nissan advertim a les administracions implicades i a la multinacional
que s’han de complir els acords assumits
el passat mes d’agost i que Nissan no pot
tancar les plantes si no es troba una alternativa industrial que doni resposta a
la pèrdua d’ocupació i de teixit industrial
que suposa aquest tancament.

Manifestem el nostre suport a la plantilla de Maxion Wheels i
esperem que es pugui tornar a la normalitat al més aviat possible
El passat 17 de maig es va declarar un
incendi a l’empresa Maxion Wheels, de
Manresa, que va afectar greument les
instal·lacions i va cremar part de la maquinària de fabricació de llantes per a
neumàtics. Per sort, no es van produir
danys personals.
CCOO d’Indústria de Catalunya manifestem el nostre suport a la plantilla
i ens posem a la seva disposició en tot
allò que sigui necessari per normalitzar la
situació al més aviat possible i per poder
reprendre l’activitat d’aquesta empresa

centenària, que ocupa 233 persones. Així
mateix, CCOO vetllarà perquè aquesta situació d’excepcionalitat no afecti els llocs
de treball.

En aquest vídeo pots recuperar la intervenció
del nostre secretari general, José Antonio Hernández, al 12è Congrés de CCOO de Catalunya
en relació amb l’Informe general presentat per
Javier Pacheco. Et pots descarregar el vídeo en
aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=L17rI86cMYM
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021
Signat el Conveni estatal de majoristes de productes
químics per al període 2021-2023
El 20 de maig CCOO, UGT i
les patronals del sector hem
signat el Conveni de majoristes de productes químics
industrials i de drogueria, perfumeria i afins, d’àmbit estatal,
per als anys 2021-2023, en els
termes del preacord assolit el
passat 5 de maig.
CCOO d’Indústria fem una
valoració positiva del conveni,
ja que recull en gran mesura
les nostres propostes i reivindicacions i dona seguretat a
les persones que treballen al
sector, en un moment difícil i
de gran incertesa.
En matèria salarial, preveu un increment de l’1 % per

CCOO d’Indústria manifestem el nostre compromís
contra l’LGTBI-fòbia, també en l’àmbit laboral
El 17 de maig CCOO va organitzar diferents accions amb
motiu del Dia Internacional
contra l’LGTBI-fòbia per manifestar el compromís del
sindicat per la igualtat del
col·lectiu LGTBI i posar fi a les
discriminacions, atacs i falta
de tolerància que sovint pateixen aquestes persones.
CCOO d’Indústria compartim plenament aquest
compromís per erradicar
l’LGTBI-fòbia en tots els
àmbits de la vida, també
al lloc de treball, per garantir la plena llibertat i
igualtat de les persones
del col·lectiu LGTBI.

a 2021, amb efectes a partir
de l’1 de juliol d’aquest any;
un increment de l’1,6 % per a
2022 i d’un 2 % per a 2023,
en tots dos casos amb efectes
a 1 de gener de cada any.
S’ha fet l’adequació normativa del text a la legislació
vigent, millorant-la en alguns
aspectes. Quant al teletreball,
es fomenta i s’estableix una
compensació econòmica de
35 € mensuals per les despeses
generades per aquest.
Un altre aspecte positiu és
que les baixes laborals derivades de la COVID no es tindran
en compte a l’efecte del còmput d’absentisme.

Consulta en aquest enllaç el TEXT DEL CONVENI SIGNAT

Si la patronal no desbloqueja la negociació del
conveni del tèxtil, començarem a tensar el sector
Assemblea semipresencial i telemàtica 18.05.21

eleccions sindicals
ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS

4COTÉCNICA (Bellpuig). CCOO
entrem amb força i aconseguim la majoria absoluta, amb
8 dels 9 membres del comitè;
l'altre és d'UGT. Abans no hi
havia representació.
4SARSA VALLÈS (Terrassa).
CCOO creixem en representació i ens consolidem com a única força sindical a l’empresa,
on hem passat d’un comitè de
5 a un de 9, tot de CCOO.

d’Indústria considerem del tot
inacceptable.
Davant d’aquest escenari,
el 18 de maig vam convocar
una assemblea per explicar a
la nostra representació i afiliació en quin punt ens trobem,
valorar com encarem les properes reunions de negociació
i plantejar possibles mobilitzacions si la patronal no fa el pas
per desencallar la situació.

4MASA SERVICIOS (Tarragona). CCOO guanyem les eleccions parcials, cobrim les 4 vacants i ens mantenim com a únic
sindicat, amb els 9 membres del
comitè.

CCOO i UGT preparem mobilitzacions al sector de
marroquineria per exigir un conveni digne

4TAMOIN (la Pobla de Mafumet). CCOO consolidem i
ampliem la nostra majoria,
amb 4 dels 5 membres del
comitè; l’altre és independent
(abans 3 CCOO i 2 UGT).

La negociació del Conveni de
la indústria tèxtil i de la confecció es troba en un punt mort,
davant l’actitud inamovible de
la patronal del sector, que no
surt de la seva proposta d’un
conveni de transició, amb un
increment salarial zero. En les
últimes reunions ha acceptat
una vigència de tres anys,
però manté la congelació salarial. Una proposta que CCOO

CCOO exigim que les persones que treballen al sector
de marroquineria tinguin un
increment salarial digne i estiguin enquadrades al grup
professional que els pertoca.
Per això, davant la manca de
voluntat de la patronal del
sector per desencallar les negociacions, estem preparant

mobilitzacions, junt amb UGT,
per exigir un conveni digne.
La patronal insisteix a mantenir la compensació i absorció
dels increments salarials, i no
accepta posar un termini per
arribar a un acord sobre la
classificació professional i continua fent-nos xantatge amb
aquest tema tan sensible.

4FIBERPACHS (Pacs del Penedès). CCOO ampliem la nostra
majoria, amb 6 dels 9 membres del comitè; els altres són 1
d’UGT i 2 independents (abans
5 CCOO, 1 UGT i 3 independents).

4FARGUELL INDUSTRIAS
METÁLICAS (Barcelona). Repetim resultats i ens mantenim com a primera força amb
3 dels 5 membres del comitè;
els altres 2 són independents
(abans 3 CCOO i 2 UGT).

4URSA IBÉRICA (Pla de Santa Maria). Repetim resultats i
ens situem com a primera força sindical del comitè, que ha
quedat així: 4 CCOO, 3 CGT
i 2 USOC (abans 4 CCOO i 5
UGT).
4BIOHORM (Palau-solità i Plegamans). Molt bon resultat de
CCOO, que desbanquem UGT i
ens situem com a primera força
sindical, amb 2 dels 3 delegats,
mentre que UGT és queda només amb 1 (abans 3 UGT).
4DOORS MOVEMENT TECHNOLOGY (Falset). Ens mantenim, aconseguim els 3 delegats
que s’escollien i ens situem com
a única força sindical (abans hi
havia un comitè de 5 repartit així:
3 CCOO i 2 independents).
4SONOTRONIC NAGEL (Castellbisbal). Hem aconseguit el
delegat que s’escollia. Abans no
hi havia representació.
4IASO (Barcelona). Aconseguim el delegat que s’escollia.
Abans no hi havia representació.
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