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Els comitès de Nissan esperen una resposta de GWM a la seva 
proposta de negociació i han activat projectes alternatius per 

garantir la millor reindustrialització per a les plantes catalanes

3 de desembre de 2021 www.industria.ccoo.cat

Els comitès de Nissan esperen una res-
posta positiva de Great Wall Motors 
(GWM) a la proposta de negociació 
que li han fet arribar, després de les de-
claracions que va fer el fabricant xinès 
d’automòbils la setmana passada, en 
què es plantejava continuar amb el 
projecte. En la reunió de la mesa de 
reindustrialització del dia 1 de desem-
bre, s’han fet diversos moviments per 
intentar que la companyia asiàtica 
es replantegi la decisió, i també s’ha 
acordat una reunió al més alt nivell de 
GWM amb la ministra d’Indústria i el 
conseller d’Empresa i Treball.

En aquesta reunió també s’han acti-
vat altres projectes alternatius dels que 
s’havien postulat per reindustrialitzar 
les plantes de Nissan, com són les pro-
postes de D-HUB, per a les instal·lacions 
de Zona Franca i Sant Andreu, i de Si-

lence, per a Montcada. També s’està 
explorant un nou projecte de manteni-
ment de vehicles militars, que ha pre-
sentat KPMG a la mesa de reindustria-
lització, que podria ser complementari.

Coincidint amb la reunió de la mesa 
de reindustrialització, les treballadores 
i treballadors de Nissan es van concen-
trar davant el Consorci de la Zona Fran-
ca, on es feia la trobada, per reivindicar 
solucions reals per aconseguir la millor 
opció de reindustrialització possible, 
que garanteixi un projecte estable i de 
futur i la màxima ocupació.

CCOO i els comitès de Nissan tenim 
clar que hem de seguir treballant des de 
la unitat d’acció per tancar un acord de 
reindustrialització que doni garanties 
d’ocupació tant a les persones que treba-
llen a Nissan com a les que ho fan a la seva 
cadena de proveïdors i empreses auxiliars.

Concentració a Vilanova i 
la Geltrú contra el tancament 

de la planta de Mahle 

Gràcies a la mobilització del passat 22 a Madrid, el Ministeri 
d’Indústria accepta convocar d’urgència la mesa de l’auto

Centenars de treballadores i treballa-
dors d’empreses del sector de l’auto de 
tot l’Estat es van concentrar el passat 
22 de novembre a Madrid, davant el 
Ministeri d’Indústria, pel futur del sec-
tor, convocats per CCOO d’Indústria. 

Gràcies a la pressió de la mobilit-
zació, s’ha aconseguit arrencar al Mi-
nisteri d’Indústria el compromís de 
convocar de manera urgent, durant 
els propers dies, la mesa de l’auto per 
analitzar la situació per la qual està 
passant el sector i buscar solucions que 
permetin afrontar la crisi actual provo-

cada per la falta de semiconductors i 
matèries primeres, els probles logístics 
i l’electrificació de la mobilitat.

El 4 de desembre les treballadores 
i treballadors de Mahle faran una 
concentració contra el tancament 
de la planta de Vilanova i la Gel-
trú, en la qual està prevista la par-
ticipació dels secretaris generals de 
CCOO, UGT i CGT de Catalunya.

La concentració començarà a les 
12 h, a la plaça de la Vila de Vilano-
va, davant de l’Ajuntament. El comi-
tè fa una crida a la ciutadania i a les 
entitats socials i veïnals a sumar-se a 
la mobilització en suport de les per-
sones que treballen a Mahle.

CCOO exigim a l’empresa la reti-
rada de l’ERO i reivindiquem un pla 
de futur que garanteixi la viabilitat 
de la planta i dels llocs de treball.

CCOO D’INDÚSTRIA ES MOBILITZA PEL FUTUR DEL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ

Vaga a Gestamp Esmar contra 
l’ERO d’extincions presentat 
per l’empresa per acomiadar 

la meitat de la plantilla

La plantilla de Gestamp Esmar de 
la  planta de Barcelona ha iniciat 
mobilitzacions contra l’ERO que ha 
presentat l’empresa per acomiadar 
la meitat de la plantilla. El 30 de 
novembre han fet una primera jor-
nada de vaga de 4 hores a l’inici de 
cada torn de treball, amb un segui-
ment pràcticament del 100 %. 

CCOO d’Indústria donem suport 
total a la plantilla en defensa dels 
llocs de treball i exigim a la direcció 
de Gestamp Esmar que retiri aquest 
expedient. Reclamem un projecte 
de futur per a la planta que garan-
teixi l’ocupació, sinó es faran noves 
jornades de vaga aquest desembre.
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Els proper 9 i 10 de desembre 
hem tornat a convocar vaga a 
l’escorxador Avidel, que el Grup 
Vall Companys té a Lleida, per 
exigir que totes les persones que 
hi treballen passin a ser plantilla 
directa de Seresse (antiga Milsa), 
l’empresa principal que gestiona 
l’escorxador. El dia 8, a partir de 
les 21 hores, tornarem a aturar 
l’activitat a Avidel per dir prou 
a l’explotació laboral, i el dia 9 
tindrem el suport dels delegats i 
delegades de les càrnies.

La direcció d’Avidel ha di-
namitat la possibilitat d’arribar 
a un acord, ja que insisteix a 
mantenir les empreses multiser-
veis i, a més, està coaccionant 
les treballadores i treballadors, 
tant de l’empresa principal com 
de les subcontractes, amb mèto-
des reprovables d’advertència i 
amenaces perquè no facin vaga. 
Una conducta del tot inaccep-
table que CCOO d’Indústria ja 
hem denunciat davant de la Ins-
pecció de Treball.

El comitè de vaga ja ha co-
municat a l’empresa que no 
es faran hores extraordinàries 
ni jornades festives de treball 
durant la setmana prèvia i pos-
terior a la vaga, i que si Avidel 
intenta obligar el personal a fer 
jornades superiors a la jornada 
normal estarà vulnerant el dret 
de vaga de la plantilla.

Les treballadores i treballadors de l’escorxador 
Avidel tornen a fer vaga els dies 9 i 10 de desembre

El 26 de novembre hem signat 
el Conveni de majoristes de frui-
tes i verdures de la província de 
Barcelona per a l’any 2021, en 
els termes del preacord assolit 
el passat 16 de novembre. La 
patronal va acceptar finalment 
la proposta de CCOO i UGT per 
tractar només la qüestió dels 
increments, tenint en compte 
les dates en què ens trobàvem.

CCOO considerem que es trac-
ta d’un bon acord, que garanteix 
el poder adquisitiu de les persones 
que treballen al sector i que ens 
permetrà preparar la negociació 
del nou conveni el 2022, en la qual 
recuperarem les propostes de la 
nostra plataforma reivindicativa, a 

més d’altres matèries.
El conveni estableix un in-

crement salarial d’un 2 %, amb 
efectes retroactius des de l’1 de 
gener d’enguany i estipula que 
els endarreriments s’hauran de 
pagar als treballadors i treballa-
dores abans del 31 de desembre. 
També incorpora una clàusula 
de revisió salarial referenciada 
a l’IPC real de 2021, amb un 
màxim d’un 3 %. D’altra banda, 
es consoliden les quantitats pa-
gades amb anterioritat al 31 de 
desembre de 2012, de manera 
que només podran ser absorbi-
des i compensades les quantitats 
pagades a partir de l’1 de gener 
de 2013.

El dia 30 de novembre s’ha 
fet efectiu el tancament de 
l’activitat del Grup Bosch a la 
planta de Castellet i la Gornal.

La reindustrialització de les 
instal·lacions de la factoria de 
Robert Bosch la durà a terme 
GCR Group, empresa líder a 
Europa i una de les principals 
referències mundials en el des-
envolupament de solucions 
mediambientals per al sector 
del plàstic, que treballa per 
als principals transformadors 
de plàstics per a ús industrial, 
alimentari o de cosmètica, mit-
jançant el reciclatge.

El projecte industrial de 
GCR Group preveu la contrac-
tació de 60 de les persones 
extreballadores de la planta 
de Castellet durant els pro-
pers anys, amb una projecció 
de més contractació a mesura 
que vagi creixent el projecte. 

Malgrat que no s’arriba 
a cobrir la totalitat de llocs 
de treball, CCOO i el comitè 

d’empresa considerem que és 
una bona notícia per a la co-
marca de l’Alt Penedès, ja que 
es tracta d’una empresa amb 
una trajectòria ascendent i d’un 
projecte amb un gran potencial 
de futur, que farà que el tanca-
ment de Robert Bosch no sigui 
tan traumàtic.

Així mateix, a petició de 
la part social, per cercar una 
alternativa per a la resta de la 
plantilla que d’inici no es pot 
incorporar al projecte de GCR 
Group, l’Administració els ha 
inclòs al projecte FEAG dels 
fons europeus, que inclou me-
sures per oferir una orientació 
individualitzada i especialitza-
da i propostes formatives per 
a treballadors i treballadores, 
així com un seguit d’ajudes i 
incentius per pal·liar la pèrdua 
de llocs de treball.

CCOO d’Indústria i el comi-
tè d’empresa agraïm i valorem 
el compromís de la plantilla 
fins a l’últim moment.

CCOO valorem positivament el projecte de 
GCR Group per a la reindustrialització de la 

planta de Robert Bosch de Castellet i la Gornal

Assemblea general al sector per validar el preacord 
del Conveni estatal de les indústries càrnies

CCOO d’Indústria hem convo-
cat 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 general 
per explicar i validar el preacord 
del conveni assolit el passat 18 
de novembre. L’assemblea tin-
drà lloc el dia 9 de desembre, 
a les 10 hores, a Lleida, i hi par-
ticiparà el secretari general de 
CCOO de Catalunya, Javier Pa-
checo. 

Gràcies a la mobilització s’ha 
aconseguit un conveni històric 
al sector, però ara toca fer-nos 
forts als centres de treball per 
garantir-ne l’aplicació per part 
de les empreses. Per aquesta 
raó cal mantenir-nos vigilants i 
no baixar la guàrdia per assegu-
rar el compliment del conveni 
i l’aplicació de totes les millores 
que hem aconseguit arrencar a 
les patronals del sector.

Aquesta assemblea es farà 
a Lleida coincidint amb la vaga 

convocada a Avidel, d’una ban-
da, per donar suport a les perso-
nes que treballen a l’escorxador 
en la seva reivindicació per unes 
condicions de treball dignes. De 
l’altra, per deixar clar al Grup 
Vall Companys, propietari de 
l’escorxador, que CCOO estem 
compromesos per posar fi a la 
precarietat existent, i que lluita-
rem al sector dels escorxadors 
d’aus i conills, com hem fet a les 
càrnies, per erradicar les males 
praxis laborals.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

Signat el Conveni de majoristes de fruites i verdures 
de la província de Barcelona per a l’any 2021

Els darrers dies s’han publicat al BOP de Tarragona els convenis:

• Indústries de l’oli i els seus derivats de Tarragona 2021-2023: 
BOP de Tarragona del 30 de novembre de 2021

• Fruita seca de la província de Tarragona 2021-2023:
BOP de Tarragona, de 29 de novembre de 2021

https://web.ccoo.cat/industria/convenis/alimentacio/oli_tgn/01_publicacio_bop_conveni_2021_2023.pdf
https://web.ccoo.cat/industria/convenis/alimentacio/fruits_secs_tgn/01_publicacio_bop_text_conveni_2021_2023.pdf
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www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya indústria

Manifestem el nostre compromís contra la violència masclista en tots els àmbits 
de la vida, també al lloc de treball

CCOO d’Indústria de Catalunya manifestem el 
nostre compromís absolut amb la prevenció i amb 
la lluita contra la violència masclista en tots els 
àmbits de la vida, també en el lloc de treball. Per 
aquesta raó, en paral·lel a la negociació de plans 
d’igualtat a les empreses, també estem treballant 
la negociació de protocols de mesures de protec-
ció a les víctimes de violència de gènere i ja n’hem 
acordat algun en empreses dels nostres sectors, el 
darrer, a l’empresa Louis Vuitton. 

Per a CCOO és fonamental que s’implementi 
un pacte d’estat contra la violència masclista i 
que les administracions adoptin les mesures i les 
polítiques oportunes per posar fi a aquest flagell 
social, per sensibilitzar el conjunt de la societat, ja 
des de l’educació a les escoles, per prevenir con-
ductes agressives, crear espais lliures de violència, 
garantir que les dones se sentin segures en tots 
els àmbits...  

Per tot això, un any més, CCOO d’Indústria de 
Catalunya hem participat activament en els ac-
tes convocats pel sindicat als diferents territoris 
per dir PROU a les diferents formes de violència 
masclista i ens hem sumat a la campanya d’àmbit 
estatal contra l’assetjament sexual al lloc de tre-
ball, impulsada a través de les xarxes socials amb 
l’etiqueta #TrabajosLibresDeAcosoSexual.

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://web.ccoo.cat/industria/documents/25n_musica.mp4

