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Vaga general a les càrnies per un conveni digne els
dies 25 i 26 de novembre i 3, 4, 5 i 7 de desembre

Èxit de la vaga a AVIDEL per
exigir que totes les persones
que treballen a l’escorxador
passin a ser plantilla directa
de l’empresa principal

Assemblea per preparar la vaga general a les indústries càrnies (05.11.21)

CCOO i UGT hem convocat una vaga
general al sector de les càrnies a tot
l’Estat per als dies 25 i 26 de novembre
i els dies laborables compresos entre el
3 i el 8 de desembre per exigir un conveni digne per a les persones que treballen al sector, davant l’estancament de
les negociacions del Conveni col·lectiu
estatal de les indústries càrnies.
Després d’onze mesos de negociacions del conveni, no s’han aconseguit
avenços significatius que cobreixin les
justes reivindicacions de les treballadores i treballadors del sector. Malgrat
alguna millora respecte del seu plantejament inicial, la patronal segueix
mantenint propostes que lesionen els
drets de les persones treballadores i
continua sense assumir les reivindicacions sindicals més importants.
Multitudinària assemblea a Olot per
preparar la vaga
Divendres passat, 5 de novembre, CCOO
d’Indústria vam convocar els delegats i
delegades de totes les empreses de Catalunya que estan sota el paraigua del
Conveni estatal de les indústries càrnies a una assemblea per explicar-los
la situació de les negociacions i quina
és la proposta del sindicat, i preparar la
vaga per garantir-ne l’èxit. Més de 200
persones van participar a l’assemblea,

que es va fer als Cinemes Olot, a la capital de la Garrotxa, una comarca on
aquest sector té un pes molt important.
A l’assemblea van intervenir el responsable estatal de Negociació Col·lectiva,
Vicente Canet, i el secretari general de
la federació a Catalunya, José Antonio
Hernández. En les seves intervencions
van destacar que és el moment d’assolir
un conveni digne per a les persones que
treballen al sector i que els beneficis que
tenen les empreses reverteixin en els
treballadors i treballadores. No podem
acceptar la proposta de la patronal, cal
establir un increment salarial que garanteixi realment el poder adquisitiu, reduir
la jornada laboral, millorar els permisos
retribuïts i avançar en matèria d’igualtat,
així com posar fi a les subcontractes i a les
empreses multiserveis.
Va ser una assemblea molt participativa, en la qual els delegats i les delegades del sector van manifestar el seu
suport a la vaga.
CCOO tenim clar que aquest procés de negociació i mobilització ha de
servir per fer un pas endavant en la
campanya sindical que estem duent a
terme des de fa anys a les indústries
càrnies per dignificar les condicions
laborals i salarials, i posar fi a la precarietat i a l’explotació laboral existents
al sector. Així que si la patronal no rectifica, hi haurà vaga al sector.

Les treballadores i treballadors de
l’escorxador AVIDEL, que el Grup
Vall Companys té a Lleida, s’han
plantat i han dit prou, que ja és hora
de dignificar les seves condicions laborals. Els dies 28 i 29 d’octubre han
secundat al 100 % la vaga convocada per CCOO d’Indústria per exigir
que totes les persones que treballen
a l’escorxador passin a ser plantilla
directa de l’empresa principal que
gestiona l’escorxador, Seresse (antiga Milsa).
CCOO fa temps que denunciem
que la direcció d’AVIDEL continua
enriquint-se a costa dels drets i les
condicions laborals dels treballadors i treballadores. Primer va ser a
través de les falses cooperatives de
treball i la figura dels falsos autònoms, i ara, a través de les empreses
multiserveis, amb unes condicions
econòmiques i laborals per sota de
les que marca el conveni del sector.
Per això exigim també que s’apliqui
el Conveni estatal d’escorxadors
d’aus i conills a tots els treballadors
i treballadores.

Durant la segona jornada de vaga
a AVIDEL, es va fer una concentració
davant del Mercadona de Rovira Roure, de Lleida, ja que aquesta cadena de
supermercats és el principal client de
l’escorxador, per denunciar la precarietat existent.
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El Consell de CCOO d’Indústria aprova el Pla de
treball 2021-2022 i fa una crida a la participació en
les mobilitzacions previstes per a aquesta tardor

El 2 de novembre ha tingut
lloc la segona reunió d’aquest
mandat del Consell de CCOO
d’Indústria de Catalunya, que
ha comptat en què ha participat de Garbiñe Espejo, secretària general de la federació
estatal. En la seva intervenció
ha posat l’accent en què toca
reprendre l’agenda social i derogar les reformes més lesives
per a la ciutadania. És hora de
guanyar relat, i no només als
centres de treball.
Garbiñe ha destacat que
el sindicat està ben situat,
perquè ens ho hem treballat,
però que no serà fàcil, perquè
la patronal no estarà en tots
aquells temes que suposin
democratitzar les relacions laborals. També ha explicat que
tenim propostes per encarar
l’escenari de canvi de model
productiu i energètic que estem afrontant, i ha reivindicat
la participació de la federació
en l’elaboració dels PERTE per
garantir una transició justa

que no deixi ningú enrere.
El nostre secretari general, José Antonio Hernández,
ha fet una crida al conjunt de
l’actiu sindical a garantir l’èxit
de les mobilitzacions previstes
aquesta tardor per fer entendre al Govern que cal posar fi
a les mesures que fomenten
la precarietat. Així mateix ha
remarcat que cal prendre mesures urgents per afrontar la
crisi al sector de l’auto a causa
de la falta de semiconductors
per evitar que acabi esdevenint una crisi estructural.
D’altra banda, el Consell de
la federació també ha aprovat
per unanimitat el Pla de treball
de la federació per als anys
2021-2022. Aquest pla desenvolupa els 69 objectius del Pla
d’acció aprovat al nostre 3r Congrés, i ho fa amb 148 accions i
260 microaccions estructurades
en 5 grans blocs. Hernández ha
recordat que ara és feina de tots
dur-lo a terme i complir amb els
objectius acordats.

CCOO convoca assemblees arreu de Catalunya per
preparar les mobilitzacions de novembre amb el lema
“Disputem els salaris. Defensem els serveis públics”
CCOO d’Indústria de Catalunya
fem una crida al nostre actiu a
participar en les assemblees
que ha convocat CCOO de Catalunya arreu del territori amb
el lema “Disputem els salaris.
Defensem els serveis públics”,
amb l’objectiu de preparar una
gran mobilització que es farà
aquest mes de novembre.
Les principals reivindicacions d’aquesta mobilització són l’augment del salari
mínim interprofessional, la
derogació de la reforma laboral, el reforç del sistema
sanitari públic i dels serveis
socials, la consolidació i millora de les pensions, la regulació del preu de la llum i el
gas, la baixada de les ràtios
a l’educació i l’augment de
les places d’FP.
La primera assemblea ha
tingut lloc el passat 4 de novembre a Reus i hi han parti-

cipat els secretaris generals
de CCOO estatal i de Catalunya, Unai Sordo i Javier Pacheco, respectivament. Ha
estat una assemblea històrica, amb més de 750 delegats
i delegades que han demostrat el compromís de l’actiu
sindical de CCOO amb la defensa dels salaris i els serveis
públics.

Consulta en aquest enllaç el CALENDARI D’ASSEMBLEES

Concentració davant l’Audiència Nacional per la
impugnació del V Conveni marc d’Endesa

Unai Sordo és reelegit secretari general de CCOO
Els dies 21, 22 i 23 d’octubre es va celebrar el 12è Congrés
Confederal de CCOO a Madrid, en el qual Unai Sordo va sortir reelegit com a secretari general de CCOO amb el suport
del 93,7 % dels delegats i delegades presents al congrés.
Entre les persones que formen la nova Comissió Executiva
que encapçala Unai Sordo hi ha Agustín Martín, que havia
estat secretari general de la federació estatal d’Indústria els
últims 8 anys i ara ha passat el relleu a Garbiñe Espejo.
CCOO d’Indústria de Catalunya hem participat en aquest
congrés amb 17 persones acreditades (5 dones i 11 homes)
integrades en les delegacions de CCOO de Catalunya i de la
federació estatal de CCOO d’Indústria.

Representació de CCOO d’Indústria de Catalunya al congrés confederal

El 4 de novembre, coincidint
amb el judici per la impugnació
del V Conveni marc d’Endesa,
al voltant d’un centenar de delegats i delegades s’han concentrat davant l’Audiència Nacional,
amb el lema “Els drets no es venen, es defensen”.
Aquest conveni marc, que
Endesa va signar amb UGT el
2020, ha suposat una retallada sense precedents dels drets
laborals i socials històrics dels
treballadors i treballadores del
Grup Endesa. Això va ser possible gràcies a la reforma laboral
del PP de 2012, que va derogar
la ultraactivitat dels convenis,
una eina que l’empresa va aprofitar per derribar de cop uns
drets i unes condicions laborals
conquerits amb anys de lluites i

negociacions.
CCOO hem denunciat que
UGT es va plegar a les exigències de l’empresa i va trencar
la unitat sindical a Endesa en
un moment en què estaven
immersos en un gran procés de
mobilitzacions per aconseguir
un conveni digne.
El plantejament de l’equip
jurídic de CCOO és que el V
Conveni marc d’Endesa no pot
derogar drets reconeguts en altres convenis o pactes col·lectius
que han coexistit amb el conveni anterior, ja que tenen el seu
origen en pactes col·lectius històrics que s’han mantingut vigents. Són drets que no neixen
del IV Conveni marc i, per tant,
el V Conveni marc no pot disposar sobre ells.
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Cicle d’assemblees per donar eines als nostres
delegats i delegades per intervenir sindicalment
en temes de formació a les empreses
Assemblea de formació a les Franqueses del Vallès (4.11.21)

CCOO d’Indústria hem organitzat un cicle d’assemblees al
conjunt del territori per donar
eines als nostres delegats i delegades per poder intervenir
sindicalment en temes de formació a les empreses. CCOO
valorem molt positivament la
bona acollida que estan tenint
aquestes assemblees entre el
nostre actiu sindical a les comarques.
En aquestes assemblees
s’expliquen les qüestions més

importants en matèria de formació a les empreses, el seu
funcionament, la normativa
que regula aquesta matèria,
els principals problemes que
ens trobem a les empreses i
com podem intervenir sindicalment per garantir els drets
de les persones treballadores
en aquest tema.
Al desembre hi ha programades dues noves assemblees i encara està pendent de
concretar-ne una altra.

Organitzem diferents jornades de capacitació
en matèria de salut laboral per als nostres
delegats i delegades al conjunt del territori
Jornada de coordinació d’activitats preventives a Cornellà (4.11.21)

Lamentem la pèrdua del nostre company Paco García López
CCOO d’Indústria lamentem profundament la pèrdua
del nostre company Paco García López, referent sindical al sector del metall del Baix Llobregat, que ens
ha deixat aquest cap de setmana a causa d’una greu
malaltia. Va ser treballador i delegat de CCOO d’una empresa de components de l’auto del Prat de Llobregat,
l’antiga GEMO, fins que va tancar, llavors va dedicar-se
plenament a l’activitat sindical. Va ocupar diverses responsabilitats al
llavors Sindicat Minerometal•lúrgic de CCOO del Baix Llobregat, on va
ser responsable d’Acció Sindical i secretari general. Posteriorment, va
col•laborar a la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya en l’àmbit
d’Acció Sindical.
CCOO volem transmetre el nostre sincer condol a la seva família,
amistats i a totes les companyes i companys que van compartir amb ell
el seu pas pel sindicat. Et trobarem a faltar!

eleccions sindicals
ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS

4ESTEVE HEALTHCARE (Barcelona). CCOO repetim resultats
i renovem tot el comitè, format
per 9 delegats i delegades.
4LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS (Mollet del Vallès). CCOO
creixem i ens consolidem com a
única força sindical amb representació. Hem passat d’un comitè de 5 a un de 9, tot de CCOO.
4RM TRADES (Vacarisses). Tornem a aconseguir tot el comitè i
ens consolidem com a únic sindicat a l’empresa, on hem passat
d’un comitè de 5 a un de 9.
4AUTOFÒRUM TARRAGONA (província de Tarragona).
CCOO entrem amb força i
aconseguim els 5 membres del
comitè. Abans no hi havia representació.

Des de CCOO d’Indústria de
Catalunya també estem realitzant diferents jornades de capacitació en matèria de salut
laboral i de prevenció de riscos laborals per als nostres delegats i delegades al conjunt
del territori amb l’objectiu de
donar-los eines i estratègies
per afrontar l’activitat sindical
a les seves empreses en totes
les matèries relacionades amb
aquestes qüestions.
Aquestes jornades, que ja
es van iniciar a l’octubre i que
continuaran durant el mes de
novembre, estan tenint molt

bona acollida entre el nostre
actiu sindical, amb una important participació de delegats i
delegades.
Des de la federació també
hem programat diverses jornades de capacitació en matèria de prevenció específiques
per als delegats i delegades
que treballen en l’àmbit del
muntatge i manteniment elèctric, per abordar les problemàtiques i qüestions pròpies
d’aquest sector, i veure com
coordinar-nos sindicalment al
sector en temes de prevenció
de riscos.

Pots seguir la nostra activitat sindical al conjunt del territori a través de les nostres xarxes socials i de la pàgina web
de la federació.

4KEYLAB (Rubí). CCOO reforcem la nostra representació i ens
mantenim com a única força sindical. Hem passat de 3 delegats
a un comitè de 5, tot de CCOO.
4BERRY PROMENS (Esparreguera). Ens mantenim com a
única força i reforcem la nostra
representació. Hem passat de
tenir 3 delegats a un comitè de
5, tot de CCOO.
4SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MONTAJES INDUSTRIALES
(Montcada i Reixac). Molt bon
resultat de CCOO, que incrementem la nostra representació.
Hem passat de tenir un delegat
de CCOO a tenir-ne 3.
4SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MONTAJES INDUSTRIALES
(Badalona). CCOO guanyem les
eleccions parcials i passem d’1 a
3 delegats.

4MARCAS Y SERVICIOS DE
COSMÉTICA (Barcelona). CCOO
repetim resultats i renovem els 3
delegats.
4TRADEBE PORT SERVICES
(Barcelona). Guanyem les eleccions parcials i la representació
queda: 2 CCOO i 1 independent
(abans 3 independents).
4FRONERI IBERIA (Santa Perpètua de Mogoda). Incrementem la nostra representació a
l’empresa, on hem passat d’1 a
2 delegats.
4FALCK (parc petroquímic de
Tarragona). CCOO aconseguim
el delegat que s’escollia al polígon nord (abans era d’STR) i renovem el delegat que ja teníem
al polígon sud.
4MONTPLET INVESTMENTS
GROUP (Barcelona). Hem aconseguit el delegat que s’escollia i
hem deixat UGT sense representació (abans 1 UGT).
4PLANXISTERIA I PINTURA
GRÀCIA (Manresa). Hem obtingut el delegat que s’escollia.
Abans no hi havia representació.
4LABORATORIOS THEA (Barcelona). CCOO aconseguim el
delegat que s’escollia. Abans no
hi havia representació.
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