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S’arriba a un acord sobre l’ERTO de SEAT, que incorpora un 
ampli pla social amb l’objectiu de minimitzar l’impacte 

negatiu per a les persones afectades i salvaguardar l’ocupació

1 d’octubre de 2021 www.industria.ccoo.cat

El passat 15 de setembre SEAT va 
presentar un ERTO per causes pro-
ductives i organitzatives per la crisi de 
subministrament de semiconductors. 
Després de quatre reunions, CCOO i 
UGT han arribat a un acord, el 22 de 
setembre, que pot afectar un total 
d’11.348 persones treballadores de les 
fàbriques de Martorell, Zona Franca i 
SEAT Componentes del Prat. CCOO 
d’Indústria valorem positivament 
l’acord, ja que incorpora un ampli pla 
social amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte negatiu per a les persones 
afectades i de salvaguradar l’ocupació.

L’ERTO tindrà una vigència des del  
27 de setembre de 2021 al 30 de juny 
de 2022 i pot afectar per falta de peces 
(causes productives) la desconvoca-
tòria d’un màxim de 430 torns de les 
diferents línies de producció en quals-
sevol dels dies de vigència de l’ERTO, i 
a un màxim de 1.276 persones per dia 
per l’eliminació d’algun torn de pro-

ducció (causes organitzatives) durant 
diferents períodes.

L’acord recull un ambiciós pla social 
amb bestretes de SEAT equivalent a la 
prestació d’atur, acordant un comple-
ment a la desocupació equivalent al 
93,33 % de salari + antiguitat, que arri-
barà al 100 % per realitzar formació (ve-
hicle elèctric, igualtat d’oportunitats 
i biaixos inconscients, etc.). També es 
garanteix el cobrament íntegre de les 4 
pagues extraordinàries i el gaudi ínte-
gre de les vacances, a més de l’exclusió 
dels més grans de 55 anys.

CCOO d’Indústria instem les 
administracions catalana i estatal 

a buscar solucions per pal·liar la 
crisi per la falta de semiconductors

La crisi per la falta de subministra-
ment de semiconductors a escala 
mundial està afectant molt negati-
vament diversos sectors, amb una 
incidència important en la indústria 
d’automoció, que s’ha vist forçada a 
ralentitzar la fabricació de vehicles 
per la manca de matèries primeres, i 
en la qual està proliferant la presen-
tació d’expedients temporals, com 
en el cas de SEAT i d’algunes de les 
seves proveïdores, i ja s’ha anunciat 
també algun tancament.

La pandèmia ha empitjorat greu-
ment una situació que ja era compli-
cada, a causa de l’excessiva depen-
dència de la UE d’una indústria molt 
localitzada en pocs països d’Àsia i 
que va haver de tancar durant part 
de les diferents onades. Això no ha 
estat sempre així, als anys noranta 
Europa produïa el 44 % dels semi-
conductors a escala mundial, una 
xifra que s’ha reduït fins al 10 % com 
a conseqüència de la deslocalització 
de part de la indústria a països amb 
una mà d’obra més barata, per maxi-
mitzar els seus beneficis.

Davant d’aquest escenari, CCOO 
d’Indústria instem tant el Ministeri 
d’Indústria com el Departament de 
Treball de la Generalitat, mitjançant 
el diàleg social, a cercar fòrmules 
que permetin evitar que aquesta si-
tuació s’allargui en el temps i es des-
trueixi ocupació de manera estruc-
tural. Calen mesures excepcionals 
que ens permetin abordar alhora els 
processos de transformació en què 
està immers el sector.

Tenim clar que el sector de l’auto 
ha de continuar sent la punta de 
llança de l’activitat industrial al nos-
tre país, per això és necessari la im-
plicació de l’Administració i que es 
destini part dels fons de recuperació 
europeus, a través dels PERTE, per 
donar resposta a aquesta situació.

CCOO, EN DEFENSA DEL TEIXIT INDUSTRIAL I L’OCUPACIÓ AL SECTOR D’AUTOMOCIÓ

Entrem en la fase més decisiva de la reindustrialització de Nissan, 
per això demanem més implicació a empresa i administracions

Divendres 1 d’octubre se celebra una 
nova reunió de la mesa de reindustria-
lització de Nissan. Una reunió impor-
tant en la qual s’acabaran de presentar 
els diferents projectes industrials que 
opten a ocupar les actuals instal·lacions 
de la Zona Franca, Montcada i Sant An-
dreu de la Barca, i en la qual és possible 
que s’acabin escollint els projectes per 
reindustrialitzar aquestes plantes.

Ens trobem en la fase més decisiva 
del procés de reindustrialització, en la 
qual els comitès de Nissan demanen 
una major implicació a l’Administració 
i a l’empresa, i recorden que aquest 
procés no finalitzarà fins que la rein-
dustrialització sigui efectiva.

En aquest sentit, tant els comi-
tès com CCOO seguim treballant per 
poder decidir el millor projecte. Per a 
nosaltres és una prioritat que es ga-
ranteixi el manteniment de l’ocupació 
de Nissan, proveïdors i subcontractes 
que es perden amb el tancament de les 
plantes catalanes de Nissan.

Un cop s’hagi decidit el projecte o 
projectes que ocuparan les plantes de 
Nissan, seguirem treballant perquè es 
compleixin els acords assolits quant a 
l’inici de la producció i la consolidació 
del projecte, així com a la garantia de 
l’ocupació i de les condicions laborals 
i salarials incloses en l’acord del passat 
5 d’agost.

Us informarem del resultat de la reunió de la mesa de reindustrialització a través de la 
pàgina web, de les nostres xarxes socials i en el proper número de l’Ei n a Di g i tal
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CCOO considerem inacceptable 
l’anunci de les patronals elèctri-
ques que avançaran el tanca-
ment de les centrals nuclears a 
Espanya de manera desordena-
da si el Govern aprova finalment 
el projecte de llei sobre retribu-
ció del CO2 del mercat elèctric. 
Recordem que el tancament del 
sector ja està pactat i escrit en el 
Pla nacional integrat d’energia 
i clima 2021-2030 (PNIEC) i que 
l’acord s’ha de respectar.

El tancament anticipat de 
les centrals nuclears, a més de 
no poder-se realitzar, abando-
naria les 28.000 famílies que tre-
ballen en tota la cadena de valor 
del sector i les zones on estan im-
plantades les centrals nuclears. 
Posaria en risc l’economia i el 
desenvolupament de les comu-
nitats de Catalunya, Extremadu-
ra, País Valencià, Castella i Lleó i 
Castella-la Manxa.

Cal recordar que la recerca 
d’alternatives al preu de la llum 
i la retribució necessària a la ge-

neració nuclear no és un debat 
exclusiu d’Espanya. Alguns paï-
sos d’Europa ja han pres mesu-
res que no afecten l’ocupació, 
com és el cas d’Anglaterra, Suè-
cia, França i Alemanya.

El desorbitat preu de l’energia 
en aquests moments impacta ma-
joritàriament en les classes més 
desafavorides. Posa al límit de la 
pobresa energètica centenars de 
milers de persones i arrisca la via-
bilitat del desenvolupament de 
l’activitat industrial de país. Ente-
nem que cal un esforç de les parts 
per reduir la factura amb caràcter 
immediat.

CCOO d’Indústria instem el 
Govern a posar en marxa totes 
les mesures de les quals disposa 
perquè la solució no sigui la del 
tancament anticipat de les nu-
clears a Espanya i perquè l’eix 
de les decisions compti amb la 
ciutadania, amb les persones 
treballadores i amb els interes-
sos dels territoris que poden es-
tar en risc.

Instem el Govern a no cedir davant el xantatge de les 
elèctriques amb el tancament anticipat de les nuclears

Signat el Conveni de pastisseria de Barcelona 2021-2022

El passat 14 de setembre CCOO 
d’Indústria, UGT-FICA i el Gremi 
Provincial de Pastissers de Bar-
celona vam signar el Conveni 
del sector de confiteria, pastis-
seria i brioxeria de la província 
de Barcelona per als anys 2021-
2022, en els termes del principi 
d’acord assolit el 4 de juny. Un 
conveni que garanteix el poder 
adquisitiu de les persones que 
treballen al sector i durant la vi-
gència del qual no hi haurà ni 
compensació ni absorció dels 
increments salarials.

El conveni estableix un in-
crement de l’1 % en taules per al 

2021 i un increment d’un 1,5 %, 
amb efectes retroactius a 1 de 
gener, per a l’any 2022. 

També preveu una clàusu-
la de revisió tècnica salarial al 
final de la vigència, en cas que 
la suma de l’IPC dels dos anys 
superi els increments acordats, 
sense límit.

Centenars de delegats i dele-
gades de les indústries càrnies 
de tot l’Estat van participar el 
22 de setembre a l’assemblea 
telemàtica convocada per la fe-
deració estatal davant la situa-
ció de bloqueig de les negocia-
cions del conveni sectorial.

Les intervencions del nos-
tre actiu sindical a les empreses 
van ser clares i contundents. 
Van rebutjar rotundament les 
propostes de la patronal i es 
van manifestar disposats a arri-
bar fins al final per aconseguir 
un conveni just i digne. Es va 
apuntar cap a una vaga gene-

ral al sector com a única mane-
ra d’aconseguir les principals 
reivindicacions de les persones 
que treballen a les indústries 
càrnies. 

CCOO plantejarem a la 
resta de sindicats representats 
a la mesa negociadora una 
estratègia de mobilització que 
forci la patronal a canviar els 
seus plantejaments.

No podem acceptar la pro-
posta de la patronal, que supo-
sa una pèrdua de drets i de po-
der adquisitiu, més flexibilitat i  
més dificultats per conciliar la 
vida laboral i la familiar.

CCOO apunta cap a una vaga general a les càrnies 
davant el bloqueig de les negociacions del conveni

CCOO hem aconseguit una compensació per a la 
plantilla afectada per la subrogació d’una unitat 
de Diagnòstic Grifols a una empresa del sector

La Secció Sindical de CCOO de 
Grifols ha aconseguit una com-
pensació econòmica per a la 
plantilla afectada per la subro-
gació de la Unitat d’Hemostàsia 
de Diagnòstic Grifols a una em-
presa multinacional líder al sec-
tor. CCOO d’Indústria valorem 
positivament aquest acord, ja 
que suposa una millora per a 
les persones afectades, respec-
te als plantejaments inicials de 
l’empresa.

Gràcies a l’acció sindical 
de CCOO de Grifols, s’ha acon-
seguit millorar les condicions 
d’aquest procés de subrogació 
més enllà de l’aplicació estricta 

de l’article 44 de l’Estatut dels 
treballadors, com pretenia ini-
cialment l’empresa. D’aquesta 
manera, les 22 persones que 
treballen en aquesta unitat 
percebran 7.000 € en concepte 
de compensació per cobrir les 
despeses que els suposi aques-
ta subrogació. Així mateix, 
se’ls mantindran l’antiguitat i 
els beneficis socials, perquè no 
perdin res.

Un procés que deixa palès 
el fort compromís de CCOO 
amb el diàleg social, buscant 
sempre les millors condicions 
per a les persones que treba-
llen a Grifols.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

Delegades i delegats de les principals càrnies de Lleida van 
seguir l’assemblea des del sindicat (Lleida 22.09.21)

El dia 14 de setembre, CCOO, 
UGT i la patronal FEGMETALL 
vam signar el Conveni per a la 
indústria siderometal·lúrgica de 
la província de Girona per als 
anys 2021-2022, en els termes 
del preacord assolit el passat 
20 de juliol. Un conveni que 
CCOO valorem positivament, 
ja que incorpora les nostres 
principals reivindicacions i ga-
ranteix el poder adquisitiu de 
les persones que treballen al 
sector.

Signat el Conveni del metall de Girona 2021-2022

Consulta en aquest enllaç:
RESUM TEMES DESTACATS CONVENI
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