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CCOO i els comitès de Nissan continuem treballant 
per aconseguir una reindustrialització de les plantes amb 
ocupació industrial, de qualitat i amb garanties de futur
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Després de la retirada del projecte de 
Great Wall Motors, el 17 de desembre 
ha tingut lloc una nova reunió de la 
mesa de reindustrialització de Nissan en 
la qual s’ha analitzat a fons la proposta 
del hub d’electromobilitat com a projec-
te principal per a les instal·lacions de la 
Zona Franca i s’ha desglossat la part de 
l’empresa principal i la part de les altres 
empreses que conformaran aquest pro-
jecte per assegurar que es compleixen 
els objectius que s’estan reivindicant 
des de l’inici d’aquest procés.

Així mateix, s’ha constatat que aquest 
projecte no necessitarà tot l’espai de Zona 
Franca, raó per la qual s’han presentat al-
tres projectes alternatius per ocupar part 
d’aquestes instal·lacions, entre els quals hi 
hauria una proposta industrial de Mecalux, 
a més d’altres propostes logístiques. Tant 
els comitès de Nissan com CCOO insistim 
que s’han de buscar projectes industrials 
per a les instal·lacions de Nissan i no de ti-
pus logístic, ja que garanteixen una major 
estabilitat laboral, generen ocupació de 
més qualitat i són la millor opció per garan-
tir l’ocupació de la cadena d’empreses pro-
veïdores i auxiliars de Nissan.

Des de l’Administració també han 
comunicat la retirada del projecte de 
manteniment de vehicles militars. Els 
comitès de Nissan han manifestat el 
seu malestar davant aquesta notícia, 
ja que el projecte s’ha retirat abans 
de poder analitzar-ne les possibilitats i 
creuen que la decisió respon més a un 
tema polític que industrial.

Quant a la planta de Montcada, la 
proposta de Silence es manté com a 
projecte principal per reindustrialitzar 
les instal·lacions.

Cal seguir lluitant units

Tota aquesta informació s’ha traslladat 
a l’afiliació de CCOO de Nissan en una 
assemblea realitzada el mateix dia 17 a 
la tarda a la sala d’actes del sindicat. La 
conclusió ha estat molt clara, cal seguir 
units i lluitar tots junts per aconseguir la 
millor reindustrialització possible, amb 
ocupació industrial, de qualitat i amb 
garanties de futur. Les persones afilia-
des també han donat la seva opinió i 
han expressat els seus dubtes sobre la 
situació de la reindustrialització.

CCOO d’Indústria de Catalunya també 
hem explicat aquest escenari als delegats 
i delegades de les empreses proveïdores i 
auxiliars de Nissan, en la reunió de la coor-
dinadora celebrada el 20 de desembre. Per 
a nosaltres és una prioritat que es garan-
teixi l’ocupació de tota la cadena de valor 
de Nissan, és a dir, tant de la constructora 
com de les empreses proveïdores, auxiliars i 
subcontractes, que també s’han vist afecta-
des per la decisió de la multinacional.

CCOO vetllarem fins al final d’aquest 
procés per assegurar que els acords que 
s’assoleixin compleixin els objectius que 
ens hem marcat, i no descartem convo-
car noves mobilitzacions els propers dies 
per exigir que s’avanci en la concreció 
d’aquests projectes per poder tancar-los 
com abans millor.

Les treballadores i treballadors 
de Mahle es mobilitzen pel 

futur de la fàbrica de Vilanova 
i la Geltrú i dels llocs de treball

Les treballadores i treballadors de la 
fàbrica de Mahle de Vilanova i la Gel-
trú s’estan mobilitzant contra l’ERO 
que ha presentat l’empresa per tan-
car la planta i en defensa dels seus 
llocs de treball. El 16 de desembre 
han portat la seva protesta a Barce-
lona, on s’han concentrat davant el 
Parlament de Catalunya per exigir 
la intervenció de l’Administració da-
vant una decisió de l’empresa des-
proporcionada que només respon 
a interessos estratègics de la multi-
nacional. Així ho han traslladat els 
membres del comitè en una reunió 
amb els diferents grups parlamen-
taris, mentre la plantilla estava con-
centrada fora, i els han demanat el 
suport institucional en defensa de 
la continuïtat de la planta.

Després la plantilla s’ha mani-
festat fins a la seu del Consolat Ge-
neral d’Alemanya a Barcelona, on 
han tornat a reivindicar el futur de 
la fàbrica catalana i els seus llocs de 
treball.

El passat 4 de desembre ja van fer 
una concentració a la plaça de la Vila 
de Vilanova i la Geltrú, a la qual es van 
sumar les famílies, ciutadania, entitats 
socials i partits polítics, i en la qual va 
ser present també el secretari general 
de CCOO de Catalunya.
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CCOO hem denunciat la di-
recció d’Avidel a la Inspecció 
de Treball per vulneració del 
dret fonamental de vaga dels 
seus treballadors i treballado-
res, durant la vaga convocada 
els dies 9 i 10 de desembre, i 
estem pendents de la seva re-
solució. 

Les setmanes prèvies a la 
convocatòria ja vam denun-
ciar les coaccions i amenaces 
de Vall Companys al personal 
perquè no fes vaga, i, en el seu 
transcurs, va cobrir els llocs 
de treball de les persones que 
feien vaga amb personal que 
no treballa directament a la 
zona de producció i treballa-
dors de les subcontractes con-
tractats fa pocs dies. Al cap de 
poca estona de rebre la visita 
de la Inspecció, aquestes per-
sones van marxar cap a casa.

CCOO d’Indústria també 
denunciem que els mossos 
d’esquadra es van extralimitar 
en les seves funcions durant 
la segona jornada de vaga, 
quan, instrumentalitzats per 
l’empresa, van tallar la carre-
tera i van facilitar l’accés d’uns 

busos de l’empresa per la part 
posterior de l’escorxador, ta-
llant un tram de la tanca. Una 
acció que els fa partícips de la 
vulneració del dret fonamen-
tal de vaga dels treballadors i 
treballadores d’Avidel. Quant 
a aquesta qüestió estem es-
tudiant quines mesures cal 
prendre.

Malgrat l’actuació repro-
vable i antisindical del Grup 
Vall Companys, valorem po-
sitivament el seguiment de 
la vaga, amb una aturada 
del 100 % durant la primera 
jornada i una mica inferior 
durant la segona. CCOO re-
cordem que aquesta vaga no 
es fa perquè sí, sinó per exi-
gir unes condicions laborals 
i salarials dignes per a totes 
les persones que treballen a 
l’escorxador. Per això exigim 
a la direcció de Vall Companys 
que totes aquestes persones 
passin a l’empresa principal i 
que compleixi els acords sig-
nats.

CCOO defensem el dret 
al treball, a un treball digne i  
amb garanties.

CCOO valorem positivament el seguiment de la 
vaga a Avidel, malgrat les contínues coaccions i 
els intents de Vall Companys per boicotejar-la 

Profitosa jornada per analitzar la situació de la 
indústria alimentària i valorar com ens hem 

d’organitzar a partir d’ara en aquesta cadena de valor

CCOO d’Indústria hem analit-
zat la situació de la indústria 
alimentària a Catalunya i l’estat 
de la negociació col·lectiva dels 
convenis que afecten aquests 
sectors, en el marc de la Jorna-
da sobre la cadena alimentària, 
celebrada el 29 de novembre, 
amb la participació de la fede-
ració estatal. Es tracta d’una 
indústria que ocupa prop de 
57.300 persones a Catalu-
nya, amb un pes important 
en el PIB, amb realitats molt 
diverses i amb un índex de 
precarietat molt elevat en 
alguns sectors. 

Davant els canvis que 
estem afrontant en la indús-
tria en general, és important 
que ens reorganitzem per 
adaptar-nos a les noves re-
alitats industrials i treballar 
de manera transversal fent-
nos més forts allà on és més 
necessari per encarar amb 
garanties els reptes de futur 
i per tenir més força a les 
meses negociadores, espe-
cialment en aquells sectors 
més precaritzats. Per això és 
molt important que creixem 

en afiliació i representació 
en aquests sectors, perquè 
estar ben organitzats ens 
dona més força a l’hora de 
defensar els drets. També és 
important a l’hora de nego-
ciar els convenis: on tenim 
majoria podem aconseguir 
millors condicions per a les 
persones treballadores.

Hem d’avançar cap a un 
nou model organitzatiu més 
transversal que ens permeti 
analitzar a fons cada sector,  
aportar les propostes neces-
sàries a les meses de nego-
ciació i forçar polítiques in-
dustrials per garantir que els 
canvis de futur no es facin a 
costa de les persones treba-
lladores. Per això ja s’estan 
treballant grups de coordi-
nació dels diferents sectors 
de la cadena alimentària.

En la mateixa línia, exi-
gim poder participar en la 
definició del PERTE de la ca-
dena alimentària de cara a 
la transformació d’aquesta 
indústria per garantir una 
transició justa i una ocupa-
ció de qualitat.

Milers de persones s’han manifestat a Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida el dia12 de desembre amb el lema “Més drets 
i més justícia social”, convocades per la plataforma que du el 
mateix nom, de la qual forma part CCOO. Entre les reivindi-
cacions hi havia la derogació de la reforma laboral, la refor-
ma fiscal, la consolidació del sistema públic de pensions,  el 
dret a l’habitatge, la defensa dels serveis públics, etc.

Milers de persones es manifesten a les quatre capitals 
catalanes per exigir més drets i més justícia social

L’afiliació centra el primer Consell de Seccions 
Sindicals de CCOO d’Indústria d’aquest mandat

El 16 de desembre hem celebrat 
el primer Consell de Seccions 
Sindicals de CCOO d’Indústria 
de Catalunya d’aquest mandat, 
en què l’afiliació ha estat el tema 
central.

El secretari general de la fe-
deració, José Antonio Hernán-
dez, ha explicat la situació de la 
mesa de diàleg social, en quin 
punt es troben les negociacions 
sobre el sistema públic de pen-
sions i la derogació de la refor-
ma laboral. També ha exposat 
la importància del fons de re-
cuperació Next Generation per 
garantir una transició justa en 
aquest canvi de model produc-
tiu en què estem immersos, i 
que el sindicat hem de tenir veu 

per al seu desenvolupament.
A continuació, s’han expo-

sat les dades d’afiliació i quins 
són els principals objectius de 
la federació en aquest àmbit. 
Després s’han organitzat dos 
grups de treball en els quals 
les seccions sindicals han com-
partit experiències positives i 
campanyes específiques que 
han fet en matèria afiliativa  i 
han intercanviat propostes per 
intentar incrementar l’afiliació.
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CCOO d’Indústria valorem po-
sitivament el principi d’acord 
sobre el Conveni de begudes 
refrescants de Barcelona, as-
solit el passat 3 de desembre, 
ja que es garanteix el poder 
adquisitiu de les persones que 
treballen al sector i s’ha acon-
seguit una reducció de la jor-
nada al final de la vigència.

El conveni tindrà tres anys 
de vigència (2021-2023) i esti-
pula uns increments salarials 
d’un 2,5 % per a 2021, amb 
efectes a 1 de gener d’aquest 
any, i d’un 3,75 % per als anys 

2022 i 2023. S’ha acordat una 
clàusula de revisió acumulati-
va dels 3 anys que s’aplicarà 
en finalitzar la vigència, amb 
un límit del 0,5.

Un altre punt destacat és 
un dia de reducció de jornada 
que passarà a ser d’assumptes 
propis i que s’aplicarà a partir 
de 2024.

També s’ha actualitzat i 
implementat el text del conve-
ni en matèria de drets LGTBI, 
desconnexió digital, treball a 
distància i registre de jornada, 
entre altres temes. 

CCOO valorem positivament el preacord del 
Conveni de begudes refrescants de Barcelona

El dia 13 de desembre, CCOO, 
UGT i la patronal del sector 
hem arribat a un preacord 
sobre el Conveni estatal del 
fred industrial per al període 
2021-2023. Es tracta d’un bon 
acord, que millora les condi-
cions laborals i els permisos, 
avança en igualtat i concilia-
ció, i garanteix el poder ad-
quisitiu de les persones que 
treballen al sector.

En matèria salarial, s’han 
acordat uns increments d’un 
1,75 % per a 2021, un 2 % per 
a 2022 i un 2,2 % per a 2023, 
amb efectes a 1 de gener 
de cada un dels anys. Tam-
bé s’ha pactat una clàusula 
d’actualització salarial al final 
de la vigència en cas que la 
suma de l’IPC dels tres anys 
superi el 6 %, amb un màxim 
d’un 8 %.

El text acordat estableix 
una reducció de la jornada la-
boral anual de 12 hores: 6 ho-
res l’any 2022 i 6 hores l’any 

2023, de manera que aquesta 
quedarà en 1.760 hores efec-
tives al final de la vigència.

L’acord assolit ha permès 
ampliar la bossa d’hores anual 
per anar al metge, de 8 a 16 
hores, a partir de l’1 de gener 
de 2023. També estableix el 
període vacacional d’estiu del 
15 de juny al 30 de setembre i 
la incorporació del plus penós 
a les fàbriques de gel i càme-
res frigorífiques durant el pe-
ríode vacacional.

D’altra banda, s’ha incor-
porat el teletreball en el text 
del conveni i s’ha acordat una 
compensació de 2,5 euros dia-
ris per jornada completa, en 
concepte de compensació de 
les despeses. També s’ha ac-
tualitzat la redacció del capítol 
d’igualtat i inclou els protocols 
d’assetjament.

Les parts signants haurem 
de ratificar el preacord els pro-
pers dies per a la seva signatu-
ra definitiva. 

S’arriba a un principi d’acord sobre el Conveni 
estatal del fred industrial per als anys 2021-2023

ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4ENGINYERIA TEKNICS SA-
BADELL (Barberà del Vallès).
Gran resultat de CCOO, que 
aconseguim tot el comitè, de 9 
membres (abans hi havia un co-
mitè de 5 repartit així: 3 CCOO 
i 2 UGT).

4LÍNEAS Y MONTAJES ELÉC-
TRICOS Y TELEFÓNICOS (Bar-
celona). Molt bon resultat de 
CCOO, que hem aconseguit tot 
el comitè d'empresa, de 9 mem-
bres (abans 7 CCOO i 2 UGT).

4KELLOGG’S (Valls). CCOO re-
forcem la nostra majoria absoluta 
i aconseguim 12 dels 13 mem-
bres del comitè, mentre que CGT 
es queda només amb un (abans 
11 CCOO i 2 CGT).

4ADIENT SEATING SPAIN (Abre-
ra). CCOO creixem en represen-
tació i ens situem com a primera 
força del comitè, que queda així: 
6 CCOO, 5 UGT, 1 USOC i 1 CGT 
(abans 7 UGT, 5 CCOO i 1 CGT).

4QUIMIDROGA (Barcelona). 
Ens consolidem com a primera 
força sindical i creixem en repre-
sentació amb 6 dels 9 membres 
del comitè, els altres 3 són d’UGT 
(abans 5 CCOO i 4 UGT).

4SOLMÒBIL (Sant Quirze del 
Vallès). CCOO aconseguim tot el 
comitè i ens convertim en l’única 
força sindical amb representació 
(abans 4 CCOO i 1 UGT).

4TEXIA, antiga Mecanizados 
Guasch (Monistrol de Montser-
rat). Doblem la nostra repre-
sentació i ens consolidem com 
a primera força del comitè, que 
queda repartit així: 4 CCOO i 1 
UGT (abans 2 CCOO i 1 UGT).

4CAMPOFRÍO FOOD GROUP 
(Sant Cugat del Vallès). CCOO 
entrem amb força, aconseguim 
els 3 delegats que s’escollien i 
deixem UGT sense representació 
(abans 3 UGT).

4KEMIRA (Tarragona). CCOO 
aconseguim els 3 delegats que 
s’escollien i deixem UGT sense 
representació (abans 2 CCOO i 
1 UGT).

4SIDENOR CALIBRADOS (Po-
linyà).  Ampliem la nostra majoria, 
amb 4 dels 5 membres del comitè, 
l’altre és d’UGT (abans 3 CCOO i 2 
UGT).

4MARGON (Arboç). Ens con-
solidem com a única força sindi-
cal i passem de tenir 3 delegats 
a un comitè de 5, tot de CCOO.

4ZATORCAL (Santa Maria de 
Palautordera). CCOO creixem i 
tornem a guanyar tota la repre-
sentació a l’empresa, on passem 
de tenir 3 delegats a un comitè 
de 5.

4LUIS SORIANO (Viladecavalls). 
Bon resultat de CCOO, que hem 
obtingut 4 delegats. Abans no 
hi havia representació.

4SOMNIKA BEDS (Rubí). El de-
legat que s’escollia és de CCOO 
(abans 1 UGT).

eleccions sindicals
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

Els dies 14 i 15 de desembre hem convocat assemblees de dele-
gats i delegades als sectors de perfumeria i de metal·logràfiques 
per començar a preparar la negociació col·lectiva dels dos conve-
nis, que finalitzen la vigència el 31 de desembre d’aquest any.

No dubtis a contactar amb nosaltres per a qualsevol consul-
ta. CCOO estem a la teva disposició!

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://www.ccoo.cat/contacta/

