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S’arriba a un preacord sobre el Conveni estatal de les indústries càrnies que permet
desconvocar la vaga prevista els dies 25 i 26 de novembre i del 3 al 8 de desembre
Gràcies a la pressió de la vaga convocada a les indústries càrnies i a l’ampli
suport a la mobilització que les treballadores i treballadors del sector han
manifestat en les assemblees convocades al conjunt de l’Estat, a les 22 hores
del 18 de novembre s’ha arribat a un
preacord sobre el Conveni estatal de
les indústries càrnies.
Després d’hores de reunió entre les
parts, amb la mediació del SIMA, CCOO
i UGT hem aconseguit que la representació empresarial retiri els aspectes
més importants que bloquejaven la
negociació, com la proposta de treballar en diumenges o la incorporació de
fórmules per abaratir la contractació
habilitant el contracte de pràctiques
a les categories d’oficial de 1a i 2a de
producció.
Amb la consecució d’aquest preacord, que incorpora les principals demandes que estàvem defensant la part
social, queda desconvocada la vaga
prevista al sector per als pròxims dies
25 i 26 de novembre i els dies laborables entre el 3 i el 8 de desembre.
Principals aspectes de l’acord
a Vigència: 3 anys (2021-2023).

bé es preveu una clàusula de revisió
salarial referenciada a l’IPC per garantir el poder adquisitiu de les persones que treballen al sector.
a Jornada laboral anual: a partir de
2022 es redueix en 10 hores i queda
establerta en 1.760 hores anuals.
a Jornada diària: s’estableix que la jornada ordinària diària serà de 8 hores
de treball efectiu, la qual cosa suposa que en l’aplicació de la distribució
irregular de la jornada no es podran
treballar més de 10 hores per dia. I
es regularan els ritmes de producció.
a Flexibilitat: la borsa d’hores de flexibilitat serà de 145 hores anuals i la
seva utilització haurà de ser en hores completes.
a Permisos i prestacions: s’acorda un
permís retribuït de 10 hores per
ment, i les dels contractes de formaanar al metge especialista o per
ció fins al 70 %, 80 % i 90 %, durant
acompanyar familiars dependents
el primer, segon i tercer any de vial metge. També s’ha pactat un comgència, respectivament.
plement de fins al 100 % de la base
reguladora en les baixes per malala Plus de nocturnitat: només queden
ties professionals.
exempts d’aquest plus el personal
de vigilància, així com aquells trea Àmbit funcional: s’incorporen les acballs que siguin nocturns per la seva
tivitats de tall i envasament a l’àmbit
pròpia naturalesa.
d’aplicació del conveni.

a Increment salarial: s’acorda un increment d’un 3 % per a l’any 2021, a Contractes formatius: s’incrementen a També s’ha acordat introduir milloamb pagament dels endarreriments
res i nous drets en matèria d’igualtat,
les retribucions dels contractes en
des de l’1 de gener; d’un 2,75 % per
resgistre de jornada, teletreball, despràctiques fins al 80 % i 90 % durant
a 2022, i d’un 2,5 % per a 2023. Tamconnexió digital, etc.
el primer i segon any, respectiva-

El 22 de novembre ens mobilitzem davant el Ministeri d’Indústria pel futur del sector de l’auto
El dia 22 de novembre centenars de treballadores i treballadors del sector d’automoció del conjunt de l’Estat es concentraran davant el Ministeri d’Indústria per reivindicar el
futur del sector i dels llocs de treball. CCOO d’Indústria exigim a l’Administració que actuï amb fermesa davant dels
canvis que afecten la cadena de la mobilitat.
Davant la inacció del Govern per afrontar la crisi en què
es troba immers el sector per la falta de semiconductors i
matèries primeres, reclamem solucions i que s’habilitin mecanismes que permetin activar expedients temporals de
regulació d’ocupació i altres mesures a les empreses, i que
aquestes es comprometin a mantenir tots els llocs de treball mentre duri aquesta situació. També demanem inversions que transformin de manera justa aquesta indústria
per no deixar ningú pel camí.
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DEFENSEM LES CONDICIONS I ELS LLOCS DE TREBALL
CCOO denunciem que Avidel fa xantatge als seus
treballadores i treballadores perquè no facin vaga
CCOO d’Indústria hem denunciat davant la Inspecció de Treball el xantatge que la direcció
d’Avidel està fent als seus treballadors i treballadores per coaccionar-los perquè no secundin
la vaga convocada pel sindicat
els dies 9 i 10 de desembre. Un
fet que suposa la vulneració del
seu dret fonamental de vaga.
Després de l’èxit de la convocatòria de vaga dels passats
28 i 29 d’octubre, amb un seguiment del 100 %, s’havien
d’iniciar unes negociacions per
millorar les condicions laborals
de la plantilla. En lloc d’això,
l’empresa ha enviat al correu
personal dels treballadors i
treballadores una nota en la
qual usa l’empresa Mercadona per fer-los xantatge, sense
que aquesta ho sàpiga. Segons
Avidel, aquesta cadena de su-

Unes 1.200 persones van participar a l’assemblea de tardor de
CCOO de Barcelona (Teatre Victòria 17.11.21)

permercats ha comunicat, de
resultes d’un escarni, la seva intenció de reduir i, fins i tot, clausurar les comandes a aquest
escorxador si es manté la convocatòria de vaga prevista per
a principis de desembre.

CCOO rebutgem el tancament de Mahle a Vilanova
CCOO rebutgem l’ERO que ha
anunciat la direcció de Mahle
per a l’extinció de la totalitat
dels llocs de treball de la planta
de Vilanova i la Geltrú, que en
suposaria el tancament.
CCOO exigim a la direcció
de Mahle que faci marxa enrere en la seva decisió, així com la
cerca activa d’alternatives que
permetin garantir la viabilitat
de l’empresa i de l’ocupació,
fent un exercici de responsabilitat envers les 343 persones
que treballen a la factoria.
CCOO també reclamem a
les administracions catalana i
estatal la seva implicació directa en aquest procés pel gran

impacte que suposa una decisió d’aquesta envergadura per
al teixit industrial de la comarca
del Garraf, i que posin les mesures necessàries per protegir
l’ocupació al territori.
Fa anys que estem reivindicant des del sindicat la necessitat que es faci una transició
justa i equilibrada al sector de
l’automoció, davant el procés
de transformació en què està
immers. Un procés que no
es pot fer destruint ocupació
amb mesures traumàtiques,
sinó que cal acompanyar amb
les inversions necessàries per
adaptar-se als canvis de futur
del sector.

La plantilla d’Anglès Textil es mobilitza en defensa
de les condicions i dels llocs de treball
Les treballadores i treballadors
d’Anglès Textil es mobilitzen
en defensa de les seves condicions laborals i dels llocs de treball. Aquest 19 de novembre
es concentren davant de les
instal·lacions de l’empresa per
reivindicar els seus drets, amb
el suport de CCOO.
L’empresa pretén implantar un calendari laboral que
desregula el temps establert
de període de vacances de la

Èxit de participació en les assemblees de CCOO
per preparar les mobilitzacions d’aquesta tardor

plantilla amb la intenció de
convertir un dret col·lectiu en
un dret desregulat i de caràcter
individual.
CCOO rebutgem aquesta mesura i també exigim a
l’empresa que aclareixi el futur de la planta davant els rumors de la possible deslocalització i trasllat de maquinària
a altres centres de treball de
la companyia, concretament,
al de Polònia.

CCOO d’Indústria valorem positivament la gran participació
del nostre actiu sindical en les
assemblees que el sindicat ha
convocat aquest mes al conjunt del territori amb el lema
“Disputem els salaris. Defensem els serveis públics”. Unes
assemblees en les quals ha
quedat palès el compromís social de la gent de CCOO.
A totes les assemblees s’ha
fet una crida a la participació en les mobilitzacions que
s’estan preparant junt amb
altres entitats i plataformes socials, i que CCOO haurem de
liderar per garantir-ne l’èxit.
És el moment de tornar a sortir al carrer per reivindicar uns
salaris i convenis dignes, que

ens permetin posar fi a la precarietat; la defensa dels llocs
de treball i una transició justa
davant el canvi de model productiu en què estem immersos,
per no deixar ningú enrere, i la
defensa d’uns serveis públics
de qualitat, revertint les retallades i posant els recursos necessaris per garantir l’estat del
benestar.
La sortida d’aquesta crisi
s’ha de fer posant les persones
al centre. Per això és important
que sortim al carrer i guanyem
el relat per forçar el Govern a
complir els seus compromisos
socials i plantar cara al discurs
de l’extrema dreta.
Aquest cicle d’assemblees
es tancarà el 26 de novembre.

Consulta en aquest enllaç el vídeo de l’ASSEMBLEA DE BCN

Interessant jornada a Cornellà sobre coordinació
d’activitats preventives en l’àmbit de l’empresa

Més de 80 delegats i delegades
van participar en la jornada de
coordinació d’activitats preventives en l’àmbit de l’empresa
que es va celebrar a Cornellà el
passat 4 de novembre, amb la
participació de la Inspecció de
Treball i de l’Institut Català de la
Seguretat i la Salut Laboral (ICSS)
de la Generalitat de Catalunya.
En la jornada es va incidir
en la importància d’establir una
estratègia d’actuació sindical a
les empreses en un moment en
què està creixent la sinistralitat
laboral i en què la precarització
de les condicions laborals sovint
comporta que no es compleixin

els mecanismes de seguretat i
de prevenció, la qual cosa posa
en risc la seguretat i la salut de
les persones treballadores. També es van remarcar els aspectes
prioritaris en els quals cal insistir
en els nostres sectors.
Per part de la Inspecció de
Treball, la ponent va exposar
els procediments d’actuació que
tenen i va aclarir dubtes sobre
quan és millor demanar la intervenció de la Inspecció. Per la
seva banda, la ponent de l’ICSS
va explicar el marc normatiu i els
procediments legals vigents en
matèria de seguretat i salut a les
empreses.
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