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JORNADA INTERNACIONAL DEL TREBALL DIGNE

CCOO reivindiquem que la recuperació es construeixi
posant les persones al centre, sense deixar ningú enrere

CCOO hem celebrat el Dia Internacional del Treball Digne amb un acte reivindicatiu i festiu, en el qual han tingut
un protagonisme especial els sectors
més precaritzats i els que estan patint
més la crisi derivada de la pandèmia.
L’acte ha tingut lloc el dia 7 d’octubre,
a la plaça del Rei de Barcelona.
En el marc d’aquest acte, hem reivindicat que la recuperació d’aquesta
crisi provocada per la pandèmia i per
les retallades socials i laborals anteriors sigui per a tots i totes, és a dir,
que es construeixi posant les persones
al centre i sense deixar ningú enrere.
Durant la lectura del manifest sindi-

cal amb motiu d’aquesta jornada, s’ha
fet una performance per fer visible la
precarietat i l’explotació laboral que
pateixen alguns col·lectius, així com la
greu crisi en què estan immersos darrerament alguns sectors d’activitat, com
és la indústria de l’automòbil. Tampoc
han faltat les actuacions musicals per
amenitzar l’acte, així com el lliurament
del Premi Aurora Gómez i del carnet
solidari del sindicat.
Javier Pacheco ha tancat l’acte reivindicant el treball digne i demanant al
Govern que s’apliquin polítiques concretes per dignificar les condicions de
vida de la gent.

El Premi Aurora Gómez d’enguany és per a les seccions
sindicals de CCOO de Louis Vuitton pel protocol de mesures
de protecció a les víctimes de violència de gènere
Les seccions sindicals de CCOO dels diferents
centres de treball de Louis Vuitton han rebut
el Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en
l’àmbit laboral d’aquest any pel protocol de
mesures de protecció integral a les víctimes
de violència de gènere que van signar amb la
direcció de l’empresa el passat 8 de març. Un
protocol que millora les mesures previstes per
la llei.
El lliurament del premi es va fer en el marc
de l’acte commemoratiu de la Jornada Internacional del Treball Digne.

Vídeo de la retransmissió de l’acte convocat per CCOO de Catalunya
amb motiu del Dia Internacional del Treball Digne

CCOO inaugurem un nou local
sindical a Mercabarna per
donar atenció de proximitat
als milers de persones que
treballen en aquest gran
espai logístic i econòmic

Així és el nou local sindical que
CCOO de Catalunya hem inaugurat a Mercabarna amb l’objectiu de
donar resposta a les necessitats i
oferir una atenció de proximitat als
milers de persones que treballen en
aquest gran espai logístic i econòmic. Un espai que actualment acull
unes 600 empreses, que ocupen al
voltant de 7.500 treballadors i treballadores directes.
En aquests moments, CCOO tenim presència a 197 dels centres
de treball de Mercabarna, la qual
cosa representa el 33 % del total
d’empreses, amb 83 delegats i delegades, que suposen el 78 % de tota
la representació sindical existent a
l’entorn de Mercabarna
L’acte d’inauguració del nou local es va fer el passat 6 d’octubre al
Centre Directiu de Mercabarna.
Carrer Longitudinal 4, núm. 22,
local 78 (MERCABARNA)

93 310 27 54
T’ESPEREM AL NOU LOCAL DE CCOO
A MERCABARNA!
Estem a la teva disposició!
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CCOO, EN DEFENSA DEL TEIXIT INDUSTRIAL, L’OCUPACIÓ I LES CONDICIONS DE TREBALL
CCOO i els comitès de Nissan no donarem cap
projecte per definitiu si no hi ha un acord que
compleixi amb les condicions reivindicades
En les darreres setmanes s’han
iniciat les reunions amb els responsables dels projectes industrials que s’han seleccionat com
a opció més vàlida per reindustrialitzar les plantes de Nissan
afectades pel tancament. Hem
entrat en la fase més decisiva del
procés de reindustrialització, en
la qual s’obre la negociació amb
les empreses que han arribat
fins aquí per definir i arribar a un
acord sobre aquests projectes,
que permetin recuperar la màxima ocupació possible.
En concret, es tracta del projecte de l’empresa Great Wall Motor, fabricant xinès d’automòbils,
que s’ha interessat per la planta
de la Zona Franca i estudiarà la
possibilitat d’utilitzar també la
planta de Montcada, i les propostes de Silence i D-HUB, com a projectes complementaris.

CCOO d’Indústria i els comitès de Nissan no donem aquest
procés per tancat i analitzarem
a fons aquests projectes per
assegurar-ne la viabilitat i la solidesa, així com el compliment dels
compromisos assumits en l’acord
del passat 5 d’agost. Així mateix,
no descartem obrir noves vies de
negociació en el futur si algun
projecte no s’acaba ajustant als
objectius acordats.
No escollirem ni definirem
cap projecte com a guanyador
si no s’arriba a un acord definitiu que respecti les condicions
que hem reivindicat des de l’inici
d’aquest procés. Per a nosaltres
és una prioritat que es garanteixi
el manteniment de l’ocupació
tant de Nissan com de tota la
seva cadena de proveïdors i auxiliars que es perd amb el tancament d’aquestes plantes.

Vaga a AVIDEL els dies 28 i 29 d’octubre per forçar
l’empresa a complir els acords signats
CCOO d’Indústria hem convocat vaga a AVIDEL els propers
dies 28 i 29 d’octubre per exigir a l’empresa que respecti els
drets laborals de totes les persones que treballen a l’escorxador.
CCOO estem reclamant que tots
els treballadors i treballadores
passin a ser plantilla directa de
l’empresa principal que gestiona l’escorxador, Seresse (antiga
Milsa), que se’ls apliqui el conveni de referència del sector i que
es posi fi a la precarietat laboral
existent.
CCOO denunciem que la
direcció d’AVIDEL, del Grup Vall
Companys, continua enriquintse a costa dels drets i les condicions laborals dels treballadors i
treballadores. Primer, a través de
les falses cooperatives de treball
i la figura dels falsos autònoms,

CCOO d’Indústria hem signat un pacte a Elix
Polymers que millora les condicions de la plantilla
CCOO d’Indústria hem arribat
a un acord de pacte articulat
a l’empresa Elix Polymers, de
Tarragona, amb el qual es milloren les condicions econòmiques i laborals dels treballadors
i treballadores, que l’han ratificat per majoria.
Amb aquest acord, que CCOO
hem subscrit en solitari, es millora l’increment salarial fixat pel
conveni en mig punt i s’inclou
una retribució variable en funció dels objectius, que permetria
arribar fins a gairebé els 4.000
euros anuals. En matèria econòmica també es millora el denominat plus únic, que s’incrementa
300 euros anuals.

També estableix una reducció de la jornada de fins a 20
hores anuals, amb el reconeixement del temps de col·locació
dels EPI com a temps efectiu
de treball, a més d’incloure un
sistema d’horari flexible per
millorar la conciliació de la vida
laboral i la familiar. En aquest
col·lectiu la reducció de jornada arribarà fins a les 40 hores
anuals.
D’altra banda, l’acord preveu un sistema voluntari retribuït per cobrir les suplències,
mitjançant una llista incentivada d’inscripció voluntària, a
més de millores en les ajudes
socials.

CCOO d’Indústria ens hem sumat a les concentracions
de suport al sindicat italià CGIL i contra el feixisme
CCOO d’Indústria ens hem sumat
a les concentracions convocades
el passat 15 d’octubre en solidaritat amb el principal sindicat italià,
la CGIL, davant l’atac feixista que
va partir als locals de la seva seu
a Roma el cap de setmana abans.
Amb el lema #SiamoTuttiCGIL
centenars de persones es van concentrar a Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona contra el feixisme,
convocades per CCOO, UGT, la
CGIL-INCA i l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. A totes les
concentracions es va llegir el manifest de suport a la CGIL.

Pots llegir el manifest i veure
la galeria d’imatges i el vídeo
de resum de la concentració
principal a Barcelona a:
www.ccoo.cat

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

Signat el conveni de fleques de Barcelona

i ara, mitjançant les empreses
multiserveis, amb unes condicions econòmiques i laborals
per sota de les que marca el conveni del sector.

El 30 de setembre CCOO i la patronal del sector hem signat una
pròrroga del Conveni de la indústria flequera de la província
de Barcelona per als anys 20202021. Davant la impossibilitat
d’arribar a un acord de renovació del conveni, i fent un exercici
de responsabilitat, hem acordat
actualitzar els increments salarials de les tres categories que
estaven per sota de l’SMI, per
garantir el poder adquisitiu de
les persones que estan enquadrades en aquestes categories.
Ha estat un procés de negociació complex, que va quedar
totalment aturat amb la pandèmia. CCOO no hem renunciat
als objectius que ens havíem
marcat a l’inici de la negociació,
però creiem que no era possible

afrontar ara amb garanties qüestions tan importants per a les
persones que treballen al sector,
amb tan poc marge de temps.
Un cop tancat aquest acord
ens posem a treballar per encarar la negociació de 2022 amb
l’objectiu d’incrementar els salaris de totes les persones que
treballen al sector, millorar els
permisos, afavorir la conciliació
i actualitzar el conveni a les normatives vigents.
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VIDA SINDICAL A LES EMPRESES
Visita de Garbiñe Espejo i José Antonio Hernández a
la Secció Sindical de CCOO d’Alstom Transporte

La secretària general de CCOO
de Industria, Garbiñe Espejo, i
el secretari general de la federació a Catalunya, José Antonio Hernández, han visitat
les instal·lacions de la fàbrica
d’Alstom Transporte de Santa
Perpètua i s’han reunit amb la
Secció Sindical de CCOO el dia
19 d’octubre. En la trobada
han parlat sobre la situació de
la planta i la pròxima negociació del conveni.
CCOO tenim clar que ha
arribat el moment de recupe-

rar drets a l’empresa, tenint
en compte el bon moment pel
que passa la companyia, i amb
aquesta idea s’està preparant
la negociació del conveni. Així
ho han explicat els companys
i companyes de la secció sindical en aquesta trobada, en la
qual també han exposat com
afronten les eleccions sindicals, que tindran lloc aviat.
Després d’una breu trobada amb la direcció d’Alstom, la
delegació d’Indústria ha visitat la fàbrica.

Marc Balaguer, nou secretari general de la
Secció Sindical Intercentres de CCOO a Naturgy

CCOO commemorem els 50 anys de la històrica vaga de
SEAT de 1971 i retem homenatge a Antonio Ruiz Villalba
Aquest any es compleixen 50
anys de la històrica vaga de
SEAT de 1971 i de l’ocupació
de la fàbrica de la Zona Franca, durant la qual va morir
l’obrer Antonio Ruiz Villalba
pels trets de la policia.
CCOO ha volgut commemorar aquesta efemèride amb
diferents actes el dia 18
d’octubre i un any més ha
retut homenatge a Ruiz Villalba al lloc exacte on va ser
abatut per la policia franquista, a l’actual parking de
la la factoria de SEAT de la
Zona Franca.
El mateix 18 d’octubre per la
tarda, la Secció Sindical de
CCOO de SEAT, la Fundació
Cipriano Garcia i l’Associació
Catalana d’Expresos Polítics
del Franquisme van presentar el llibre 18 d’octubre de
1971. La ocupación de SEAT
a l’Espai Assemblea de la seu
nacional de CCOO de Catalunya.
Prèviament a la presentació
del llibre es va inaugurar a la
mateixa sala l’exposició Cinc
minuts de silenci. El moviment obrer i l’Assemblea
de Catalunya, que evoca la
relació entre la vaga de SEAT
i altres lluites obreres del
moment amb la constitució
de l’organisme unitari antifranquista.
Al migdia, l’Ajuntament de
Barcelona va inaugurar un
faristol memorial de la vaga i
de la mort de Ruiz Villalba a
la plaça del Moviment Obrer.

Balaguer (segon per l’esquerra) amb la nova Comissió Executiva

Marc Balaguer ha estat escollit com a nou secretari general de la Secció Sindical Intercentres de CCOO a Naturgy
i pren el relleu d’Elena Ruiz,
després de la conferència celebrada el 5 d’octubre. Balaguer
encapçala la nova Comissió

Executiva de CCOO a Naturgy,
que haurà de fer front als reptes de futur del sector energètic
i desenvolupar l’estratègia sindical per complir els objectius
que s’han marcat en aquesta
conferència de renovació de la
secció sindical.

Anabel Pimentel és la nova secretària general
de la Secció Sindical de CCOO de Grifols
El 14 d’octubre s’ha celebrat la III Conferència de la Secció Sindical de CCOO
de Grifols, en la qual Anabel Pimentel ha
estat escollida com a secretària general
i encapçala la nova Comissió Executiva.
En la conferència també s’ha aprovat el Pla
de treball per als propers anys, que incorpora entre els seus objectius la creació del
comitè d’empresa europeu, el teletreball i la
unificació dels acords existents.

Lamentem la pèrdua dels companys Idelfonso Navarro i Lluís
Donoso, que deixen una important empremta al sindicat
CCOO d’Indústria lamentem la pèrdua del nostre company Idelfonso Navarro, que ens ha deixat el 16 d’octubre
a l’edat de 72 anys. Va ser treballador i delegat de CCOO
a l’empresa Bosch, de Lliçà, i va arribar a ser secretari general de l’antiga Federació del Metall al Vallès Oriental.
Posteriorment, va ocupar diferents responsabilitats i va
ser membre de l’Executiva del Sindicat Minerometal·lúrgic del Vallès
Oriental-Maresme, i també va ser membre dels consells de l’antiga Federació Minerometal·lúrgica de Catalunya i de la Unió del Vallès Oriental-Maresme. En la seva darrera etapa va fer d’assessor del sindicat per
als sectors d’Indústria. Navarro ha estat un referent per al sector del
metall a la comarca del Vallès Oriental durant molts anys, una persona
lluitadora i amb un gran carisma.
CCOO també lamentem la pèrdua del nostre company Lluís Donoso, sindicalista històric de la comarca
d’Osona. Va arribar a Catalunya el 1950 i va iniciar la seva
trajectòria sindical de molt jove. Va treballar en una petita empresa del metall de Manlleu, Motlles Castells, on va
ser delegat i va arribar a ser secretari general de CCOO
d’Osona. Gran part de la seva activitat sindical la va realitzar des del
CITE. Donoso ha tingut una llarga trajectòria solidària, tant a Manlleu
com a la comarca d’Osona, marcada per la defensa i la reivindicació
dels drets de les persones treballadores, del col·lectiu d’immigrants i de
les persones amb risc de marginació.
CCOO volem transmetre el nostre sincer condol a les seves famílies,
amistats i companyes i companys del sindicat. Us trobarem a faltar!

www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
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