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Centenars de persones es concentren per reclamar 
l’augment de l’SMI i la derogació de les reformes laborals

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

Centenars de persones s’han concen-
trat davant la Delegació del Govern a 
Caralunya el dia 14 de juliol, convoca-
des per CCOO i UGT de Catalunya amb 
el lema “Ara toca”, per exigir al Govern 
de l’Estat l’augment del salari mínim in-
terprofessional (SMI) i la derogació de 
les reformes laborals. La gent de CCOO  
d’Indústria hem participat activament en 
la convocatòria.

El missatge no podia ser més clar: és 
hora que el Govern assumeixi els compro-
misos assumits amb les organitzacions 
sindicals i amb la ciutadania en general. 
Ara toca recuperar els drets laborals que 
ens van retallar amb les reformes laborals 
i garantir el poder adquisitiu de les per-
sones treballadores, per assegurar que la 
sortida d’aquesta crisi no la paguem els 
de sempre.

CCOO valorem positivament la reso-
lució de la Inspecció de Treball sobre 
la investigació de l’accident mortal 
d’IQOXE del passat 14 de gener de 
2020, ja que dona la raó a les denún-
cies del sindicat pels continus incom-
pliments per part de l’empresa en ma-
tèria de prevenció i seguretat laboral.

La investigació de la Inspecció de-
termina la responsabilitat de l’empresa 
en els fets ocorreguts i constata la gra-
vetat de la infracció per diversos incom-
pliments preventius de seguretat i salut 
laboral durant el procés productiu del 
MPEG 500, per la qual cosa li ha impo-
sat una sanció de 180.000 euros per 
una infracció molt greu per l’explosió 
en què van morir tres persones.

La Inspecció també fa la proposta 
de recàrrec de prestacions a la Segure-
tat Social per la falta de mesures de se-
guretat de les persones treballadores 
afectades que van patir l’accident. 

Tot i això, CCOO recordem a les 
administracions i a la patronal AEQT 
que encara hi ha pendents les reivin-
dicacions per la millora de la seguretat 
al polígon petroquímic de Tarragona, 
fruit d’aquest greu accident. CCOO 
seguim exigint la participació en les 
meses tècniques per revisar els plans 
d’autoprotecció extern i interns, i la 
coordinació entre empreses per garan-
tir la seguretat tant de les persones tre-
balladores com de la ciutadania, davant 
la manca d’avenços en aquest sentit. 
També exigim a IQOXE el compliment 
de les mesures de seguretat i la parti-
cipació de la representació de la plan-
tilla en els criteris d’elaboració del pla 
d’autoprotecció de l’empresa.

La Inspecció de Treball 
sanciona IQOXE per una 
infracció molt greu per 
l’explosió que va causar 

tres morts el gener de 2020

CCOO instem ICL a continuar desenvolupant el Pla Phoenix 
per garantir el futur de l’activitat minera a la Catalunya central

CCOO d’Indústria valorem positivament 
la finalització de l’obra de la rampa 
d’accés de la mina d’Iberpotash de Caba-
nasses,  que es va inaugurar el 9 de juliol, 
malgrat l’important endarreriment en la 
seva execució. Aquesta infraestructura 
suposa un pas important per assolir el 
projecte de mineria sostenible que defen-
sa el sindicat, alhora que ha de garantir la 
viabilitat de la indústria minera a la Cata-
lunya central, com una peça clau de ge-
neració de riquesa i ocupació al territori.

Tot i això, CCOO recordem que hi ha 
altres elements que són clau per assolir 
una activitat minera sostenible i que en-
cara estan pendents de materialitzar-se, 
com són l’adequació del col·lector de sal-
morra o la canalització del subministra-
ment d’aigua residual per a les plantes 
de tractament. Per això, CCOO urgim la 
multinacional ICL, que gestiona les mi-

nes d’Iberpotash de la Catalunya central, 
a desenvolupar aquests elements, que 
també formem part del Pla Phoenix, per 
aclarir el futur d’aquesta indústria.

CCOO continuarem desenvolupant la 
nostra acció sindical en aquest sector per 
garantir el futur de l’ocupació de la indús-
tria minera, i que aquesta sigui estable i 
de qualitat, en la línia dels compromisos 
adquirits per la multinacional ICL en el 
passat.

  a   Vídeo de CCOO de Catalunya  a   Galeria d’imatges de la concentració

https://youtu.be/TrTXTCZeD8E
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CCOOIndustriaCatalunya&set=a.3908825709246472
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El 13 de juliol, la plantilla de 
General Cable d’Abrera ha fet 
una primera jornada de vaga 
contra els acomiadaments que 
ha anunciat l’empresa. El se-
guiment de l’aturada ha estat 
del 100 %, en solidaritat amb 
les persones afectades per una 
decisió que consideren injusta i 
desproporcionada.

General Cable ha decidit 
externalitzar l’activitat del ma-
gatzem de producte acabat de 
la planta d’Abrera al Grup CTC i 

ha anunciat l’acomiadament de 
les 7 persones que hi treballen. 

CCOO d’Indústria donem 
suport a la mobilització de 
la plantilla, que tornarà a fer 
vaga els dies 20 i 27 de juliol, 
i exigim a la direcció de Gene-
ral Cable que faci marxa enre-
re en la seva decisió. No per-
metrem uns acomiadaments 
totalment injustificats i que 
suposen un atac frontal als 
drets dels treballadors i treba-
lladores.

Seguiment total de la vaga a General Cable Abrera 
contra els acomiadaments anunciats per l’empresa 

CCOO reclamem al Govern que posi en marxa el nou 
Pacte nacional per a la indústria per aprofitar els fons 
europeus  per a l’impuls al sector de l’auto a Catalunya

El projecte estratègic PERTE_VEC 
per la recuperació i transformació 
econòmica per al desenvolupa-
ment del  vehicle elèctric i connec-
tat, que ha aprovat el Consell de 
Ministres, és una oportunitat que 
Catalunya no pot desaprofitar 
per transformar el model produc-
tiu i guanyar sobirania industrial. 
El projecte està dotat amb més 
de 4.000 milions d’euros públics 
que han d’arrossegar 20.000 mi-
lions d’euros  d’inversions de les 
empreses.   

L’estratègia de Volkswa-
gen, en associació amb Tele-
fónica i Iberdrola, per electri-
ficar la producció de SEAT, és 
el principal projecte tractor 
del PERTE_VEC i vincula un 
gran nombre d’empreses ca-
talanes per consolidar un sec-
tor cabdal per a la indústria i 
l’economia catalanes. CCOO 
creiem cabdal que la produc-
ció de bateries lligada al projec-
te Volkswagen s’instal·li a Cata-
lunya, ben a prop de SEAT, per 

millorar la seva competitivitat 
i propiciar un creixement del 
sector de components que 
s’arreli al territori, enforteixi el 
sector i millori el pes industrial 
de l’economia catalana.

CCOO reclamem al Go-
vern que impulsi un procés 
de concertació social per li-
derar projectes catalans per 
tota la cadena de valor de 
l’electromobilitat, impulsant 
la construcció integral dels 
vehicles.

Tenir projectes per a tot 
el sector de l’automòbil i sec-
tors associats de Catalunya 
exigeix posar en marxa  de 
manera urgent el Pacte na-
cional per a la industria, amb 
competències i recursos in-
terdepartamentals, i en la 
seva elaboració cal garantir 
la participació dels agents so-
cials i econòmics, les univer-
sitats, els centres de recerca i 
els col·legis professionals vin-
culats als sectors industrials.

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

Davant la preocupant situació 
de falta de semiconductors 
que està afectant la indús-
tria del nostre país, especial-
ment el sector de l’automòbil, 
CCOO d’Indústria hem fet 
gestions amb el Departament 
d’Empresa i Treball de la Ge-
neralitat i amb el Ministeri 
d’Indústria per buscar solu-
cions a aquesta problemàtica.

La falta de semiconductors 
està tenint una incidència pre-
ocupant a les empreses del sec-
tor d’automoció a Catalunya, 
tant constructores com indús-
tries auxiliars i de components, 
que ja estan començant a apli-
car mesures per afrontar aquest 
escenari. En el cas de SEAT, per 
exemple, en l’últim mes s’han 
desconvocat diversos torns de 
producció en diferents línies i a 

Nissan a partir del 19 de juliol 
no podran fabricar vehicles per 
aquest motiu, de manera que 
aturaran la producció fins des-
prés de vacances.

Per abordar aquest com-
plex escenari, CCOO d’Indústria 
de Catalunya hem constituït 
una mesa de treball sectorial, 
que es va reunir el passat 6 de 
juliol. Aquesta mesa elaborarà 
un mapa de la situació de les 
empreses de components i es 
va acordar que es farà un segui-
ment exhaustiu de les mesures 
que estan prenent aquestes em-
preses per abordar la situació 
actual (ERTO, flexibilitat, ERO...).

Aquesta mesa de treball 
es reunirà periòdicament per 
coordinar l’acció sindical al sec-
tor i buscar solucions que no 
afectin l’ocupació.

El passat 7 de juliol, les tre-
balladores i treballadors de 
Boehringer Ingelheim de Sant 
Cugat del Vallès van secundar 
molt àmpliament les aturades 
d’una hora per torn  per exigir 
la readmissió de les 15 persones 
que han estat acomiadades per 
l’empresa.

La plantilla va exigir a la 
direcció que es recuperi el 
diàleg i la negociació, una rei-
vindicació que compartim des 
de CCOO d’Indústria, que vam 
acompanyar les treballadores i 
treballadors de Boehringer en 
aquesta jornada de mobilitza-
ció.

Èxit de les aturades convocades a la planta de 
Boehringer Ingelheim de Sant Cugat  del Vallès per 
exigir la readmissió de les persones acomiadades

CCOO d’Indústria hem creat una mesa de treball 
per buscar solucions a la situació derivada de la 
falta de semiconductors al sector de l’automòbil
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El dia 2 de juliol CCOO, UGT 
i la patronal del sector hem 
arribat a un principi d’acord 
sobre el Conveni de marro-
quineria de Catalunya. CCOO 
d’Indústria valorem molt po-
sitivament aquest preacord, 
amb el qual s’assoleixen més 
del 90 % de les nostres reivin-
dicacions, es garanteix el po-
der adquisitiu de les persones 
que treballen al sector, es mi-
lloren els permisos i s’aprova 
la revisió del nomenclàtor.

El preacord preveu una vi-
gència de 2 anys (2021-2022) 
i uns increments salarials d’un 
1 % per al 2021, amb efectes a 
1 de gener, i de l’IPC de 2021 
+ 0,2 % per a l’any 2022, amb 

un límit d’un 2,5 %. A més no 
hi haurà compensació ni ab-
sorció dels increments.

També s’ha pactat una re-
muneració de 50 € mensuals 
o la fracció corresponent per 
les despeses de teletreball, hi 
ha una millora dels permisos 
retribuïts i s’amplia l’ajuda es-
colar fins als 20 anys.

Finalment, s’acorda la revi-
sió del nomenclàtor, així com 
la classificació professional, i la 
participació de la representa-
ció dels treballadors i treballa-
dores en els plans industrials 
per poder influir en el desen-
volupament econòmic, inver-
sions i evolució de l’ocupació 
de les empreses.

CCOO valorem positivament el principi d’acord 
sobre el Conveni de marroquineria de Catalunya

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021 ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4ÒPTICA DEL PENEDÈS, Òp-
tica Universitària (província de 
Barcelona). Molt bon resultat 
de CCOO, que hem assolit la 
majoria absoluta i ens hem con-
vertit en primera força sindical, 
amb 15 dels 17 delegats que 
s'escollien, desbancant UGT, 
que deixa de ser l’única força 
amb representació i es queda 
amb 2 delegats (abans 17 UGT).

4ENDESA GENERACIÓN UPH 
EBRE-PIRINEUS (Lleida). Gran 
victòria de CCOO, que hem 
capgirat els resultats i ens si-
tuem com a primera força sin-
dical amb 8 dels 9 membres 
del comitè, desbanquem UGT 
i la deixem només amb 1 dele-
gat (abans 5 UGT i 4 CCOO).

4AUTOMOCIÓ 2000 (Barce-
lona). Gran resultat de CCOO, 
que aconseguim la majoria 
absoluta i ens convertim en 
la primera força sindical amb 
6 dels 9 membres del comitè, 
mentre que UGT perd la seva 
hegemonia i es queda amb no-
més 3 delegats (abans 9 UGT).

4COMSA, UTE Parera Me-
lesur (Sant Quirze del Vallès). 
Gran resultat de CCOO, que 
aconseguim gairebé tot el co-
mitè, que queda així: 8 CCOO i 
1 independent (abans 5 CCOO 
i 4 UGT).

4ASCENSORES GALO (Hos-
pitalet de Llobregat). CCOO 
repetim resultats i renovem els 
9 membres del comitè.

4DYNACAST ESPAÑA (Santa 
Perpètua de Mogoda). CCOO 
creixem en representació i ens 
consolidem com a única força 
sindical a l’empresa, on hem 
passat de 7 delegats a un comi-
tè de 9, tot de CCOO.

4GRIFFITH LABORATORIES 
(Valls). Repetim ple de CCOO 
al comitè d’empresa, que passa 
de 5 a 9 membres, i ens conso-
lidem com a únic sindicat amb 
representació.

4FAURECIA INTERIOR SYS-
TEMS (Abrera). CCOO mante-
nim la majoria del comitè, amb 
5 dels 9 membres, UGT en té 
3 i USOC 1 (abans hi havia un 
comitè de 13 repartit així: 8 
CCOO, 4 AST i 1 USOC).

4MMA LOUIS VUITTON (San-
ta Perpètua de Mogoda, abans 
a Polinyà). CCOO aconseguim 3 
dels 4 delegats que s’escollien a 
les eleccions parcials i ampliem 
la nostra majoria al comitè, que 
queda així: 8 CCOO i 5 indepen-
dents (abans hi havia un comitè 
de 9 membres: 5 CCOO i 4 inde-
pendents).

4ESTEE LAUDER (Barcelona). 
Molt bon resultat de CCOO, 
que entrem amb força i acom-
seguim els 9 membres del co-
mitè. Abans no hi havia repre-
sentació.

4MOVACO, del Grup Grifols 
(Parets del Vallès). Hem aconse-
guit tot el comitè de l’empresa, 
on hem passat d’1 a 5 delegats, 
tots de CCOO, i ens consolidem 
com a únic sindicat.

4CODORNIU (Raïmat). CCOO 
repetim resultats i tornem a 
aconseguir els 5 membres del 
comitè, mantenint-nos com a 
única força amb representació.

4FORN TINYOL (Hospitalet 
de Llobregat). CCOO ens con-
solidem com a única força i pas-
sem de 3 delegats a un comitè 
de 5, tot de CCOO.

4FIBRESA (Berga). CCOO en-
trem amb força i ens situem com 
a primera força, amb 2 delegats, 
l’altre és d’UGT (abans 3 UGT).

4CONSEUR (Constantí). CCOO 
aconseguim els 3 delegats que 
s’escollien i ens situem com a 
únic sindicat a l’empresa. Abans 
hi havia 1 delegat de CGT.

4ELEVADORES DEL VALLÈS 
(Terrassa). CCOO aconseguim 
el delegat que s’escollia i els 2 
suplents. Abans no hi havia re-
presentació.

4TESLA IND. (Terrassa). El de-
legat que s’escollia ha estat per 
a CCOO. Abans no hi havia re-
presentació.

eleccions sindicals

Signat el Conveni de xocolates, bombons i caramels 
de Barcelona, Lleida i Tarragona 2020-2021

El dia 2 de juliol CCOO, UGT i 
la patronal Chocobarna hem 
signat el Conveni de xocola-
tes de Barcelona per als anys 
2020-2021, en els termes del 
principi d’acord assolit el pas-
sat 4 de juny. Aquest conve-
ni es fa extensiu al sector de 
xocolates, bombons, xiclets i 
caramels de Barcelona, Lleida 
i Tarragona.

Valorem positivament el 
conveni signat, ja que garanteix 
el poder adquisitiu i la redacció 
s’adequa a les noves normati-
ves. En matèria salarial, preveu 
un increment d’un 0,5 % en 
taules per al 2020 i un 1 % per 
al 2021, amb efectes retroactius 
l’1 de gener, i s’acorda la revisió 

salarial al final de la vigència del 
conveni, en cas que la suma 
dels IPC dels dos anys sigui su-
perior als increments acordats, 
sense límit.

D’altra banda, també per-
met afrontar en millors condi-
cions les baixes per COVID, en 
les quals es garanteix el 100 % 
del salari.

Comencem a preparar la negociació del Conveni 
estatal del sector d’estacions de servei

CCOO comencem a preparar 
la negociació del Conveni es-
tatal del sector d’estacions de 
servei, que finalitza la vigència 
a finals d’aquest any.

Per aquesta raó, hem con-
vocat els delegats, delegades i 
persones d’afiliades del sector 
a una assemblea informativa 
el dia 19 de juliol, en sessió de 
matí i de tarda, per començar a 

definir les propostes que forma-
ran part de la nostra platafor-
ma reivindicativa. A posteriori, 
consensuarem una plataforma 
conjunta amb UGT per tenir 
més força davant la patronal en 
la negociació del nou conveni.

Aquest conveni afecta  més 
de 400 centres de treball a Ca-
talunya, que ocupen més de 
8.600 persones.

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

