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Comencem a treballar per complir els compromisos assumits en el nostre 3r Congrés

2 de juliol de 2021 www.industria.ccoo.cat

CCOO d’Indústria de Catalunya hem posat en marxa la ma-
quinària per afrontar els reptes de futur d’aquest mandat 
que tot just hem iniciat i assolir el compromís de fer reali-
tat el Pla d’acció que hem aprovat en el nostre 3r Congrés. 
En aquest sentit, hem posat en comú els recursos que tenim al 

conjunt del territori i hem començat a definir el que ha de ser 
el nostre Pla de treball per als pròxims mesos. Un pla de treball 
en el qual serà fonamental la participació de tot el nostre actiu 
sindical per donar compliment als objectius que ens marquem, 
i per ser més útils per a les persones a les quals representem. 

CCOO d’Indústria de Catalunya presentem els 
nostres recursos i el resum de l’activitat sindical 
que hem dut a terme en el decurs de l’últim any, 
en un exercici de transparència. 

A la nostra pàgina web, a l’apartat de Trans-
parència, podeu descarregar-vos els dos cartells 
que hem editat, així com un document de resum 
on expliquem qui som, què representem, quins 
són els nostres recursos i l’activitat sindical que 
hem dut a terme durant el darrer any en els dife-
rents àmbits de la nostra acció sindical.  

Transparència CCOO d’Indústria 

TRANSPARÈNCIA: CCOO d’Indústria presentem els nostres recursos i la nostra activitat

CCOO d’Indústria hem començat a 
treballar per complir els compromi-
sos assumits en el nostre congrés. 
En la reunió del Comitè Federal, 
celebrada els dies 21 i 22 de juny, 
hem posat en comú els recursos que 
tenim al conjunt del territori per 
afrontar la nostra activitat durant 
els propers quatre anys. Hem analit-
zat el Pla d’acció aprovat pel 3r Con-
grés per extreure’n els objectius que 
ens marquem per a aquest mandat i 
veure com els desenvolupem en els 
nostres plans de treball.

En aquesta primera trobada hem 
identificat els objectius més impor-
tants, entre els quals cal destacar la 
consolidació de l’afiliació i les mesures 
per garantir una transició justa per a 
les persones treballadores davant els 
canvis de model productiu i energètic 
en els quals estem immersos.  

A partir d’aquí seguirem treballant 
per establir un calendari amb aquests 
objectius i definir el nostre primer pla 
de treball, que presentarem al Consell 
de la federació durant el proper  mes 
d’octubre. 

La participació de tot el nostre ac-
tiu sindical en la definició d’aquest Pla 
de treball és fonamental per poder 
complir la totalitat dels objectius que 
ens marquem, així com per ser real-
ment més útils i eficaços per al conjunt 
de persones a les quals representem.

Tal com es va acordar en la reunió 
del nostre Consell del passat 17 de 
juny, dividirem el mandat en tres plans 
de treball en els quals anirem desen-
volupant les accions per donar com-
pliment als diferents objectius definits 
en el nostre Pla d’acció per als propers 
quatre anys.

En aquesta mateixa reunió del 
Consell, la primera d’aquest mandat, 
es van aprovar els organigrames de 
responsabilitat de les diferents àrees  
de treball de la federació, i els diferents 
sindicats intercomarcals i àmbits fun-
cionals d’Indústria van presentar els 
seus respectius organigrames i equips 
de treball. També es va fer un balanç 
positiu del procés congressual, valo-
rant l’esforç que s’ha fet des del sindi-
cat per garantir que es pogués cele-
brar el màxim exercici de demòcràcia 
i participació de l’organització en un 
moment difícil.

https://web.ccoo.cat/industria/noticia/236669/portal-de-transparencia#.YNw-wGgzaUn
https://web.ccoo.cat/industria/aspnet/ambits.aspx
https://web.ccoo.cat/industria/aspnet/ambits.aspx
https://web.ccoo.cat/industria/aspnet/pagina.aspx?id=5
https://web.ccoo.cat/industria/aspnet/pagina.aspx?id=5
https://web.ccoo.cat/industria/documents/transparencia/cartell_transparencia_2021.pdf
https://web.ccoo.cat/industria/documents/transparencia/cartell_transparencia_activitat_2020.pdf
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El dia 1 de juliol, CCOO, UGT i 
la patronal del sector hem sig-
nat el Conveni de la indústria 
tèxtil i de la confecció per als 
anys 2021-2023, en els termes 
del principi d’acord assolit 
el passat 1 de juny, després 
que hagi estat validat en les 
assemblees realitzades al con-
junt de l’Estat. Un conveni que 
CCOO valorem positivament, 
ja que dona continuïtat a la 
marxa del sector i garanteix 
que no hi ha cap retrocés en 
drets laborals. 

El conveni preveu un in-
crement salarial d’un 0,5 % 
per a l’any 2021, amb efectes 
a 1 de juliol, i d’un 2 % per als 
anys 2022 i 2023, així com 
una revisió salarial dels incre-
ments acordats, amb un límit 
d’un 0,5 % per a cada any.

Quant a les hores extraor-
dinàries, en cas de compen-
sació amb descans, aquesta 
serà d’1 hora i 45 minuts per 
cada hora extra realitzada. A 
més, es farà una nova regula-
ció més eficaç i efectiva del 5è 
torn, amb una reducció de 8 
hores de jornada.

S’ha adaptat la redacció del 
conveni als textos legals en 
matèria d’igualtat, teletreball, 
desconnexió digital i permisos 
retribuïts, i s’ha acordat la crea-
ció d’una comissió per actualit-
zar el nomenclàtor.

Signat el Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

Per CCOO la implantació de les 
xarxes tancades de distribució 
és una oportunitat per consoli-
dar el futur de les empreses del 
polígon petroquímic de Tarra-
gona i per garantir una transi-
ció justa per a les persones que 
treballen al sector. Per aquesta 
raó, valorem molt positivament 
que, malgrat l’endarreriment, 
el reglament que ha de fer efec-
tiva la implantació d’aquestes 
xarxes es trobi en el tràmit de 
consulta pública, la qual cosa 
significa que es podria aprovar 
ben aviat al Consell de Ministres.

Així ho vam traslladar en la 
reunió que vam mantenir amb 
una delegació del grup parla-
mentari PSOE-PSC, encapçala-
da per la vicepresidenta de la 
Comissió d’Indústria del Parla-

ment espanyol, a mitjan juny, 
per analitzar l’estat del desen-
volupament de les xarxes de 
distribució tancades d’energia 
elèctrica en relació amb el polí-
gon petroquímic de Tarragona. 

CCOO creiem que el re-
glament que s’aprovi hauria 
d’obligar les empreses que el 
significatiu estalvi de costos 
que suposarà per a les empre-
ses del polígon s’inverteixi en 
la transició justa, és a dir, a 
garantir les inversions que as-
segurin projectes industrials 
en la línia de l’Agenda 2030 
o dels Objectius per al Desen-
volupament Sostenible, alhora 
que mantinguin i millorin, es-
pecialment a les empreses de 
serveis, la quantitat, qualitat i 
seguretat en l’ocupació.

CCOO presentem un estudi sobre la transformació 
de la fabricació de vehicles

El 15 de juny vam coorganitzar 
una jornada en què es va pre-
sentar l’estudi “Transformació 
i innovació per endollar-se al 
futur”, elaborat per la Fundació 
ISTAS de CCOO, en el qual es fa 
una anàlisi de l’actual situació 
de la indústria de l’automoció 
al nostre país, els canvis en què 
està immersa i els reptes de fu-
tur que suposa aquest canvi de 
model productiu. 

En el marc d’aquesta jorna-
da, es va fer una taula de de-
bat en la qual es van situar els 
elements estratègics d’aquest 
procés de transformació i digita-
lització i les propostes de CCOO 
davant aquest canvi per garan-
tir que es faci amb una transi-

ció justa per a les persones que 
treballen al sector. També es 
va posar en relleu la necessitat 
d’aprofitar els fons de recupe-
ració europeus per adaptar-se 
a les transformacions del sector, 
subratllant la necessitat de qua-
lificar i requalificar les treballa-
dores i treballadors per als nous 
llocs de treball que comportaran 
els canvis en la mobilitat, fruit de 
la digitalització i l’aposta per un 
model més sostenible davant el 
canvi climàtic.

En la cloenda de la jornada, 
Tomás Díaz va exigir al Govern 
que es doni un impuls al Cen-
tre de Formació Professional 
d’Automoció de Martorell, que 
actualment està infrautilitzat.

CCOO d’Indústria ens sumem a les reivindicacions i 
els actes del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

CCOO d’Indústria apostem fermament per la 
viabilitat del polígon petroquímic de Tarragona

CCOO d’Indústria ens hem 
sumat als actes convocats pel 
sindicat a les diferents comar-
ques amb motiu del Dia In-
ternacional de l’Orgull LGTBI, 
per reivindicar la plena igual-
tat de drets d’aquest col·lectiu 
i contra qualsevol tipus de dis-
criminació, agressió i actitud 
LGTBI-fòbica. 

La lectura del manifest del 
28-J de CCOO a Barcelona va 
ser a càrrec del responsable de 
l’àmbit LGTBI de la federació, 
Miguel Rodríguez. A Sabadell, 
la lectura del manifest també 
la va fer la responsable de 
l’àmbit del Sindicat d’Indústria 
del Vallès Occidental i la Cata-
lunya Central, Saray Valle.

CCOO rebutgem els acomiadaments a la planta de 
Boehringer Ingelheim de Sant Cugat del Vallès

La direcció de Boehringer In-
gelheim España ha acomia-
dat 15 persones a la planta de 
Sant Cugat del Vallès. CCOO 
rebutgem els acomiadaments 
i exigim a l’empresa la read-
missió d’aquestes persones.

Fa uns mesos l’empresa 
va comunicar que faria alguns 
canvis productius que ga-
rantirien el futur de la planta 
vallesana i va assegurar que 

no hi hauria una destrucció 
d’ocupació en aquest procés, 
una qüestió que ha incom-
plert.

CCOO recordem a la direc-
ció de l’empresa que no es pot 
construir un futur prometedor 
destruint llocs de treball. Per 
això instem la multinacional a 
reconsiderar la decisió i apos-
tar per la plantilla de la planta 
de Sant Cugat del Vallès.
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