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CCOO demanem a la Taula del Pacte nacional per a la indústria 
un pla industrial ambiciós que transformi el model productiu i 

energètic, amb una transició justa que no deixi ningú enrere

10 de setembre de 2021 www.industria.ccoo.cat

El 10 de setembre s’ha constituït la 
Taula del Pacte nacional per a la indús-
tria (PNI) per reprendre aquest gran 
acord programàtic de polítiques in-
dustrials amb la finalitat d’elevar el pes 
industrial del PIB català, transformar el 
model energètic i productiu per fer-lo 
més digital i sostenible, i millorar el sis-
tema de recerca i innovació català.

CCOO instem el Govern a donar un 
impuls renovat al PNI amb un acord am-
biciós tant en el termini com en els objec-
tius, posant el focus de l’acció i les inver-
sions en la transformació dels processos 
productius, desplegar el parc d’energia 
renovable d’acord amb el Pla integrat 
d’energia i clima, la Llei de transició ener-
gètica de Catalunya i la Llei de canvi cli-
màtic, i digitalitzar la indústria, sobretot 
incidint en les pime. 

Que les inversions públiques i priva-
des s’orientin principalment al canvi de 
model i a la construcció de les infraestruc-
tures necessàries del nou cicle industrial, 
a través de projectes tractors amb capaci-
tat d’arrossegar el teixit industrial de les 
pime, i que dotin el territori de capacitat 
industrial als principals sectors de mobi-
litat sostenible, agroalimentaris, energia, 
rehabilitació i transformació d’edificis, TIC 
i indústries de la salut. Que el PNI inclogui 
els projectes emblemàtics per a la recupe-
ració i la transformació susceptibles de re-
bre fons europeus Next Generation. 

CCOO també instem el Govern a vin-
cular els objectius, les mesures i els recur-
sos del PNI a la creació d’ocupació de qua-
litat, a un creixement més just i inclusiu i a 
una major cohesió territorial. El PNI ha de 
posar les persones al centre, facilitant la 
formació per a l’ocupabilitat digital i per 
reduir les bretxes de gènere, edat o pro-
cedència, posant els recursos necessaris 
per a una transició justa que acompanyi 
treballadors i empreses en crisi amb plans 
alternatius de reindustrialització.  

CCOO també demanem al Govern que 
el PNI faci les reformes pendents del pe-
ríode anterior destinades a transformar i 
modernitzar els òrgans de la Generalitat 
d’acord als requeriments del nou cicle 
industrial: creació de l’Agència de Recur-
sos de Catalunya, l’Agència d’Energia de 
Catalunya i l’Agència del Cicle Integral 
de l’Aigua, i dotar-les de capacitat de 
planificació i governança en el marc de 
l’economia circular i la transició energèti-
ca. D’altra banda, cal dotar l’actual agèn-
cia per la competitivitat de l’empresa, AC-
CIÓ, dels instruments per esdevenir una 
agència de transició ecològica i digital. 

El PNI ha de vetllar pel conjunt del 
territori de Catalunya. Buscar encaix i 
col·laboració amb els pactes locals per a la 
reindustrialització de les comarques me-
tropolitanes. Ha de promoure un desple-
gament industrial i energètic que ajudi a 
vertebrar i reequilibrar els territoris.

Encarem amb força els reptes i 
objectius que marcaran la nostra 

activitat els propers mesos

Després del període estival hem reprès 
amb força la nostra activitat sindical 
per encarar els reptes i els objectius que 
ens hem marcat per a aquest mandat i 
començar a desenvolupar els compro-
misos assumits en el nostre congrés. Te-
nim per davant un escenari complex, en 
el qual hem d’afrontar una difícil situa-
ció industrial, marcada tant pel canvi 
de model productiu i energètic en què 
estem immersos com per la crisi deri-
vada de la pandèmia. Un escenari que 
moltes multinacionals estan aprofitant 
per deslocalitzar les produccions als 
seus països d’origen i tancar les plantes 
d’aquí, i en el qual s’estan escudant al-
guns sectors per mantenir els beneficis 
a costa de precaritzar les condicions 
dels seus treballadors i treballadores. 

Per això és més important que mai 
que reforcem la nostra organització, per 
ser més útils a les persones que repre-
sentem, i que convertim CCOO en un re-
ferent per a les treballadores i treballa-
dors de la indústria i del camp. Ens hem 
de fer forts a les empreses i allà on es di-
rimeix el conflicte, i per això ens cal con-
solidar i augmentar la nostra afiliació.

CCOO seguirem lluitant per asso-
lir una transició justa davant el canvi 
de model productiu en què estem im-
mersos i per dignificar les condicions 
laborals en aquells sectors on es dona 
una major precarietat, com és el cas 
del camp. També seguirem mantenint 
contactes amb les administracions ca-
talana i estatal per donar resposta a la 
crisi que afecta el sector d’automoció, 
a causa de la falta de semiconductors. 
I continuarem implementant mesures 
per avançar en matèria d’igualtat, posar 
fi a les desigualtats i garantir la segure-
tat i la salut al lloc de treball.

José Antonio Hernández, secretari general 
de CCOO d’Indústria de Catalunya, resumeix 

els reptes del nou curs sindical en aquest 
vídeo. Clica sobre la imatge per veure'l.

https://youtu.be/KqBfek0amCc
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El 6 de setembre CCOO, UGT i la 
patronal hem signat el Conveni 
de marroquineria de Catalunya 
per als anys 2021-2022. Un con-
veni que valorem molt positiva-
ment, ja que recull la gran majo-
ria de les nostres reivindicacions 
i garanteix el poder adquisitiu 
de les persones que treballen al 
sector, la millora dels permisos i 
la revisió del nomenclàtor.

En el mateix acte hem signat 
les taules salarials de 2021, amb 
un increment de l’1 %, amb efec-
tes retroactius l’1 de gener. Per 

a 2022 l’increment serà de l’IPC 
de 2021 + 0,2 %, amb un màxim 
d’un 2,5 %. A més, no hi haurà 
compensació ni absorció dels 
increments. 

Un altre dels temes destacats 
és la realització d’una nova classi-
ficació professional que permeti 
enquadrar correctament les perso-
nes que treballen al sector. També 
és important la participació activa 
de la representació dels treballa-
dors i treballadores en els plans 
industrials, per poder influir en 
el futur. 

Signat el Conveni de marroquineria de Catalunya

CCOO preparem una campanya per exigir un conveni 
digne al sector de pinsos compostos per a animals 

Aquest mes de setembre, CCOO 
d’Indústria de Catalunya impul-
sarem una campanya informa-
tiva a les empreses del sector 
de pinsos compostos per a ani-
mals per informar les plantilles 
de les repercussions que tindrà 
l’aplicació del conveni estatal del 
sector, subscrit en solitari per UGT 
amb la patronal a finals de juliol.    

CCOO ja vam rebutjar el 
preacord assolit amb la media-
ció del SIMA i no hem signat 
aquest conveni, ja que permet 
una retallada històrica de les 
condicions laborals de les per-
sones que treballen al sector. 
Davant d’aquest despropòsit, 
exigim una rectificació a les 
parts signants i prendrem les 
mesures oportunes per acon-
seguir un conveni digne.

Amb el conveni acordat, 
UGT accedeix a la reivindica-
ció recurrent de la patronal 
de desmantellar la jornada 
de treball, cedint a incloure 
els diumenges com a jornada 
ordinària de treball i obrint la 
porta a la rescissió dels con-
tractes per la via de la modi-
ficació de les condicions de 

treball per a aquelles perso-
nes que no vulguin modificar 
la seva jornada, pactada des 
de fa dècades. Per una altra 
banda, permet deixar sense 
efecte els acords sobre distri-
bució irregular de la jornada 
que estiguessin pactats amb 
els comitès d’empresa, ator-
gant tot el poder de negocia-
ció a les empreses.

També permet compen-
sar la teòrica pujada salarial 
anual en el cas del personal 
amb menys antiguitat, així 
com el no reconeixement de 
les retribucions pactades per 
aquest concepte a les noves 
incorporacions.

Per últim, s’introdueixen 
preceptes que estan per sota 
del que marca la llei, com, per 
exemple, els dies de preavís 
per obligar-te a treballar en 
diumenge.

El passat 30 de juliol, la patro-
nal AFRUCAT i UGT, en solitari, 
van signar el Conveni de ma-
gatzems de fruites i verdures 
de la província de Lleida per als 
anys 2020-2022. Un conveni 
que CCOO no hem signat, ja 
que incrementa les desigual-
tats existents al sector i la pre-
carietat en un col·lectiu espe-
cialment castigat.

CCOO exigim a la patronal i 
a UGT una rectificació per asso-
lir un conveni digne per a totes 
les persones que treballen al 
sector. Exigim salaris dignes, 
especialment per a les catego-
ries més baixes, que ocupen la 
gran majoria de treballadores i 
treballadors del sector; allotja-
mens en condicions òptimes 
per a les persones temporeres i 
mesures que ens permetin po-
sar fi a les desigualtats i dignifi-
car un dels sectors que més ho 

necessita.
CCOO denunciem que els 

increments salarials acordats en 
el conveni són substancialment 
elevats per a les categories pro-
fessionals més altes, amb molt 
poca afectació de personal, 
mentre es manté el salari mínim 
interprofessional per a les cate-
gories més baixes, que concen-
tren el gruix de treballadors i 
treballadores.

Això junt amb el nul avenç 
en altres matèries d’interès labo-
ral fa que augmentin de mane-
ra injusta les desigualtats.

El dia 20 de juliol, CCOO, UGT 
i la patronal vam arribar a un 
preacord sobre el Conveni del 
metall de Girona. CCOO valo-
rem positivament aquest acord, 
ja que incorpora les nostres prin-
cipals reivindicacions i garanteix 
el poder adquisitiu de les perso-
nes que treballen al sector. La 
signatura del conveni està pre-
vista el dia 14 de setembre.

El conveni tindrà una vigèn-
cia de 2 anys (2021-2022). En 
matèria econòmica, s’ha acor-
dat un increment salarial d’un 1 
% per a l’any 2021, amb efectes 
retroactius l’1 de gener de 2021, 
i d’un 2 % per a l’any 2022. Tam-

bé s’incorpora una clàusula tèc-
nica de revisió salarial, al final de 
la vigència, en cas que la suma 
de l’IPC dels 2 anys superi el 3 %, 
aplicant la diferència a les taules 
a partir de l’1 de gener, amb un 
màxim del 0,75 %. El conveni 
estableix que durant l’any 2022 
no es podran absorbir ni com-
pensar els increments salarials 
acordats.

Per últim, s’incorporaran en 
el text del conveni les matèries de 
treball a distància, desconnexió 
digital, registre de jornada, igual-
tat retributiva, plans d’igualtat, 
entre d’altres, actualitzades amb 
la normativa vigent.

CCOO d’Indústria valorem positivament el principi 
d’acord sobre el Conveni del metall de Girona

CCOO no hem signat el Conveni de magatzems 
de fruites i verdures de Lleida, ja que no recull un 

salari digne per a les categories més baixes

Signat el Conveni de masses congelades de Catalunya

El 29 de juliol CCOO, UGT i la 
patronal del sector hem signat  
el Conveni de masses congela-
des de Catalunya  per al període 
2020-2022, en els termes del 
principi d’acord assolit el passat 
19 de juliol. 

CCOO d’Indústria fem una 
valoració positiva del conveni 
signat, ja que es garanteix el po-
der adquisistiu de les persones 
que treballen al sector.

El conveni estableix un in-
crement salarial d’un 0,25 % per 
a 2020, sense endarreriments; 
un 1 % per a 2021, amb efectes 
a partir de juliol d’aquest any, i 

un 1,5 % per a 2022. Es manté la  
redacció de la clàusula de revisió 
del conveni anterior.

Quant a les baixes per CO-
VID, s’assimilen a les situacions 
derivades d’accident de treball.

GARANTIM EL PODER ADQUISITIU I AVANCEM EN DRETS 
A DIFERENTS SECTORS GRÀCIES A LA NEGOCIACIÓ

NO PODEM SUBSCRIURE UNS CONVENIS SECTORIALS 
QUE PRECARITZEN LES CONDICIONS LABORALS

Podeu seguir les novetats de la negociació col·lectiva als nostres 
sectors a través de la pàgina web o de les nostres xarxes socials

SITUACIÓ DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021
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CCOO rebutgem l’ERO que ha 
presentat la direcció de Luxio-
na per tancar la planta que té 
a Canovelles, amb la intenció 
de traslladar l’activitat produc-
tiva a Polònia i a altres empre-
ses de la comarca. Les oficines 
es traslladaran a Barcelona i 
aquest expedient afectarà 15 
persones.

Recordem que aquest és el 
tercer expedient que presenta 
Sherpa Capital, la gestora de 
fons de capital privat que el 
2019 va adquirir la majoria de 
l’accionariat del Grup Luxiona. 

CCOO d’Indústria denunciem 
que, des de llavors, Sherpa Ca-
pital ha anat desmantellant la 
planta de Canovelles, desloca-
litzant la producció a Polònia i 
a empreses externes de la co-
marca, i reduint progressiva-
ment la facturació de la planta 
vallesana.

CCOO creiem que les cau-
ses econòmiques que addueix 
l’empresa, en realitat, responen 
a una decisió estratègica del 
grup, que ha deixat clar que no 
aposta per la planta de Canove-
lles.

Rebutgem el tancament de Luxiona a Canovelles

EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA I L’OCUPACIÓ

ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4TÉCNICAS MECÁNICAS ILER-
DENSES (Lleida). Gran victòria de 
CCOO, que hem aconseguit tot 
el comitè, de 9, i hem deixat UGT 
sense representació (abans hi ha-
via un comitè de 5, tot d’UGT).

4AKSON CABLES (Sallent).
Ens consolidem com a única 
força sindical amb represen-
tació, després d’aconseguir els 
2 delegats que s’escollien a les 
eleccions parcials, de manera 
que passem de tenir 3 dele-
gats a un comitè de 5, tot de 
CCOO.

4SCHNEIDER ELECTRIC (Bar-
celona). Renovem el comitè, 
de 5 membres, i ens mante-
nim com a única força amb 
representació. 

4FRIMERCAT (Barcelona). Re-
petim resultats i mantenim la 
majoria del comité, que queda 
igual: 4 CCOO i 1 UGT.

4ESCORXADOR DE GIRONA 
(Girona). CCOO aconseguim 
els 3 delegats que s’escollien 
i deixem UGT sense represen-
tació (abans hi havia 1 delegat 
d’UGT).

4CARPEL MIND (Molins de 
Rei). CCOO obtenim els 3 de-
legats que s’escollien. Abans 
no hi havia representació.

4GRUP SIGMA CORNELLÀ 
(Hospitalet de Llobregat). Re-
petim resultats i ens mantenim 
com a única força a l’empresa, 
amb 3 delegats.

4LABORATORIOS MONTPLET 
(Barcelona). CCOO entrem amb 
força i aconseguim 2 dels 3 dele-
gats que s’escollien, mentre que 
UGT es queda sense represen-
tació (abans hi havia 3 delegats 
d’UGT).

4J. MILÀ (el Vendrell). CCOO 
obtenim el delegat que s’escollia  
(abans hi havia 3 delegats d’UGT).

4ALCOHOLES MONTPLET 
(Barcelona). CCOO desban-
quem UGT i aconseguim el 
delegat que s’escollia (abans 
el delegat era d’UGT).

4IC FRED (Celrà). CCOO hem 
aconseguit el delegat que 
s’escollia. Abans no hi havia 
representació.

eleccions sindicals

CCOO valorem positivament l’acord assolit a 
Sandoz per tancar la planta de les Franqueses

La plantilla de Sandoz ha ra-
tificat amb un 77,9 % de vots 
a favor el preacord assolit a 
finals de juliol entre el comitè 
d’empresa, amb majoria de 
CCOO, i la direcció, després 
d’un intens procés de nego-
ciació.

CCOO fem una valoració 
positiva de l’acord, ja que es-
tableix mesures no traumàti-
ques, com recol·locacions, jubi-
lacions i baixes voluntàries, a 
més d’aconseguir unes bones 
condicions de sortida per a les 
persones que no s’acullin a cap 
d’aquestes opcions.

L’acord preveu el tanca-
ment definitiu de la factoria 
de les Franqueses del Vallès el 
31.12.2024. L’empresa dona 
l’opció a la plantilla d’acollir-se 
a baixes voluntàries abans del 
tancament, amb una indem-
nització de 45 dies per any 
treballat amb un màxim de 42 
mensualitats.

També ofereix la possibi-
litat de 83 recol·locacions a la 
planta de Palafolls, amb una 
compensació de 20.000 € pel 
trasllat i el manteniment del 
salari. 

D’altra banda, s’ha acor-
dat un pla de jubilacions per 
a les persones que, a partir de 
la signatura de l’acord i fins a 
finals d’aquest any, tinguin a 
partir de 59 anys, i un pla de 
rendes per a les persones tre-
balladores que el 31.12.2014 
tinguin més de 55 anys. En 
tots els casos amb una clàusu-
la de revalorització d’un 1,5 % 
anual.

A les persones que tin-
guin entre 52 anys i 55 anys 
el 31.12.2024 se’ls ofereix el 
trasllat a la planta de Palafolls.

Les persones que no s’acullin 
a cap d’aquestes opcions, quan 
es faci efectiu el tancament re-
bran una indemnització de 55 
dies per any més un lineal de 
1.600 € per any d’antiguitat, 
amb un màxim de 280.000 € i 
un mínim de 20.000 €. A més, 
se’ls pagarà una prima anual 
de 2.000 € mentre continuïn 
treballant, que sumaran per 
calcular la indemnització final. 

Per últim, als treballadors 
que actualment estan en si-
tuació de jubilació parcial, 
l’empresa els pagarà 3.000 € 
com a compensació.

Concentració contra l’ERO presentat el 2019 (11.11.19)

CCOO d’Indústria lamentem la pèrdua del nostre 
company Jordi Martínez Gutiérrez, que ens ha 
deixat el 5 de setembre a causa d’un accident de 
trànsit. Era delegat de CCOO a Manufacturas Me-
tálicas Canals i membre de la comissió negociado-
ra del Conveni de metal·logràfiques de Catalunya. 
Volem transmetre el nostre sincer condol a la seva 
família, amistats i companyes i companys.

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://consulta.ccoo.cat

