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Dos anys després del greu accident d’IQOXE, no s’han
fet avenços significatius en matèria de seguretat

Concentració ciutadana a les portes d’IQOXE en record de les víctimes de
l’accident i per exigir a l’empresa que demani perdó (14.01.2022)

Dos anys després del greu accident d’IQOXE,
no s’han fet avenços significatius respecte
de les reivindicacions per millorar la seguretat i garantir que no es torni a produir un
succés com aquest. CCOO denunciem la
inacció del Govern durant aquest període
i lamentem que s’hagi deixat el sindicat al
marge de la revisió dels plans d’emergència
i que no s’hagi avançat en la coordinació
d’activitats preventives entre empreses.
CCOO exigim a l’Administració que
es reactivi la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic de
Tarragona, que no s’ha reunit des de
l’inici de la pandèmia, i que incorpori els
sindicats a les meses tècniques de revisió del PLASEQTA per poder fer aportacions per garantir que es compleixen les
mesures i els protocols necessaris en cas
de qualsevol incident, així com assegurar una bona coordinació entre les diferents empreses del polígon en matèria
de seguretat per minimitzar riscos i garantir la seguretat de les persones que
treballen al polígon i també de la ciuta-

dania del Camp de Tarragona.
Quant a la prova pilot que properament durà a terme l’Administració per
detectar núvols tòxics i fuites, en el marc
del PLASEQTA, considerem que aquesta
mesura s’havia d’haver dut a terme ja fa
temps, no dos anys més tard, i lamentem
que no s’hagi tingut en compte els sindicats en la seva elaboració ni se’ns hagi
informat de les mesures que s’estan desenvolupant en el marc d’aquest pla.
Tampoc s’ha resolt el problema de la
precarietat laboral existent al sector per
l’externalització d’activitats a les empreses principals, una precarietat creixent
que posa en risc la seguretat de totes les
persones que treballen a la petroquímica i, de retruc, a la ciutadania de la zona.
Pel que fa a IQOXE, la direcció de
l’empresa no ha canviat d’actitud ni ha
fet cap tipus d’autocrítica, no existeix
una relació fluïda amb la representació
de la plantilla i continuem denunciant
incompliments per part de l’empresa en
temes laborals i de seguretat.

S’avança en les negociacions per consolidar el projecte de hub
per reindustrialitzar les instal·lacions de Nissan a la Zona Franca
El 21 de gener es va celebrar la darrera reunió
de la mesa de reindustrialització de Nissan,
en la qual es va acordar avançar en les negociacions per a la consolidació del projecte de
hub a les instal·lacions de la Zona Franca.
Com a novetat, aquest projecte proposa
incorporar projectes logístics sempre vinculats al projecte industrial, una qüestió que
els comitès d’empresa estudiaran, sempre i
quan aportin valor afegit al projecte final. La
proposta és que aquests projectes logístics no
s’ubiquin en zones que comprometin el sòl in-

dustrial. D’altra banda, es planteja la possibilitat de reservar un espai industrial a
la Zona Franca per a d’altres projectes
industrials.
El projecte del hub també s’ha interessat en les instal·lacions de Montcada.
Per la seva banda Silence ha plantejat
que només té interès en la planta de
Montcada per al seu projecte.
A partir d’aquesta setmana intensificarem les reunions de la mesa per concretar tècnicament els projectes.

CCOO valorem positivament
l’acord de Mahle, ja que obre la
porta a la reindustrialització de
les instal·lacions de Vilanova
La plantilla de Mahle ha ratificat per
majoria, amb un 90 % de vots a favor, el preacord sobre l’ERO presentat per la companyia per tancar la
planta de Vilanova i la Geltrú, assolit
el dia 15 de gener. CCOO valorem
positivament l’acord, ja que obre la
porta de la reindustrialització de les
instal·lacions de Vilanova i la Geltrú
i s’han aconseguit unes bones condicions de sortida per a la plantilla.
Aquest acord estableix diferents
nivells d’indemnització en funció
dels trams d’edat. Per a les persones
menors de 50 anys serà de 33 dies
per any sense límit de mensualitats,
més una suma addicional de 1.025 €
per any treballat i un pagament únic
a preu fet del 10 % del salari net mensual multiplicat per 24 mensualitats.
Per a les persones a partir de
50 anys, s’ha acordat un pla de
rendes mitjançant un conveni especial amb la Seguretat Social fins
que arribin als 61 anys (el col·lectiu
d’entre 50 i 54 anys), 62 anys (entre
55 i 58 anys) i 63 anys (a partir de
59 anys), amb un complement per
arribar entre el 72 i el 82 % del salari net, en funció de l’edat.
També s’ha acordat la constitució, els propers dies, d’una comissió
de reindustrialització amb la participació de la direcció de l’empresa, la
representació de la plantilla, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú. L’objectiu
d’aquesta comissió serà atreure inversors de caràcter industrial que
permetin recuperar l’activitat industrial a les instal·lacions de Mahle, així
com els llocs de treball que es perden amb aquest tancament.
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SITUACIÓ DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2022
Encarem un any intens de negociació col·lectiva
als sectors industrials i del camp
El 2022 serà un any intens en
matèria de negociació col·lectiva
als nostres sectors, ja que hem de
renovar 27 convenis d’àmbit provincial i autonòmic i 8 d’estatals,
a més de tancar els processos de
negociació que vam iniciar l’any
passat i que encara segueixen
oberts. Entre els convenis que
hem de negociar aquest any hi
ha els del metall de les províncies
de Barcelona, Tarragona i Lleida, el del cava i vins escumosos
de Catalunya i el d’estacions de
servei.
Un dels aspectes que ja està
generant i generarà tensions
a les meses de negociació són
els increments i les revisions
salarials, tenint en compte que
l’IPC interanual de 2021 s’ha situat en un 6,1 % a Catalunya i

un 6,5 % a l’Estat. Una situació
que obre la porta a possibles
conflictes, però que intentarem
resoldre buscant solucions que
garanteixin el poder adquisitiu
de les persones treballadores.
Entre els elements que centraran les nostres propostes a
les meses de negociació també
hi ha l’estabilitat en l’ocupació,
les modalitats de contractació,
la regulació de la jornada, la incorporació de mesures que garanteixin la igualtat, la intervenció en els plans industrials de les
empreses i la implementació de
la seguretat i la salut laboral.
També haurem de vetllar
per la manera com es traslladarà
la nova reforma laboral, acordada amb sindicats i patronal, a la
negociació dels convenis.

Signat el Conveni de begudes refrescants de la
província de Barcelona per al període 2021-2023
El 30 de desembre vam signar el
Conveni de begudes refrescants
de la província de Barcelona per
als anys 2021-2023, en els termes del preacord assolit el 3 de
desembre. Un conveni que valorem molt positivament, ja que
garanteix el poder adquisitiu de
totes les persones que treballen
al sector i s’ha aconseguit una
reducció de la jornada laboral
anual al final de la vigència.

El conveni estipula uns increments salarials d’un 2,5 % per a
2021, amb efectes a 1 de gener,
i d’un 3,75 % per als anys 2022
i 2023. S’ha acordat una clàusula de revisió acumulativa 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.

CCOO no hem signat el Conveni estatal d’aigües
envasades, perquè suposa una pèrdua de poder
adquisitiu per a les persones que treballen al sector
El passat 22 de desembre, la patronal i UGT, en solitari, van signar el Conveni estatal d’aigües
envasades per als anys 20212022. Un conveni que CCOO
no hem signat, ja que considerem que es tracta d’un mal
acord que suposa assumir una
pèrdua de poder adquisitiu per
a les persones que treballen al
sector.
L’increment acordat per a
2021 és d’un 1,75 % (quasi 4
punts per sota de l’IPC del mateix any). Aquesta pèrdua no
queda corregida mitjançant la
clàusula de revisió salarial pactada, ja que UGT ha cedit en
alguns punts fonamentals. Per
començar, no comporta endarreriments, s’aplica al final de la
vigència del conveni, no anualment, i aquesta revisió està limi-

tada a un màxim de l’1,5 %.
El text acordat tampoc té
en compte les reivindicacions
de les persones que treballen
al sector, plasmades en la plataforma sindical conjunta presentada per CCOO i UGT, que ha
quedat en res.
CCOO exigim a la patronal
i a UGT una rectificació per assolir un conveni digne, sobretot
tenint en compte que la majoria d’empreses del sector pertanyen a grups industrials que
tenen grans beneficis, i ara tocava que això repercutís en les
plantilles.
CCOO seguirem treballant
per revertir aquesta lamentable
situació de pèrdua del poder
adquisitiu mitjançant acords de
millora a les empreses, tot i que
sabem que no serà fàcil.

Comencem a tensar el sector de marroquineria
per desbloquejar les negociacions amb la patronal
sobre la nova classificació professional

CCOO i UGT hem començat a
tensar el sector de marroquineria davant el lent avenç de les
negociacions amb la patronal
sobre la nova classificació professional del conveni sectorial.
Aquest mes hem fet diferents
assemblees a Girona i al Vallès
Occidental per explicar als delegats i delegades i a l’afiliació
de les empreses del sector en
quin punt es troben les negociacions i quina és la nostra
proposta de classificació professional, per començar a tensar el sector.
En la darrera reunió de la
Comissió de Classificació Professional del conveni, celebrada
el 21 de desembre, va quedar
palès que seguim en postures
molt distants i sembla que la patronal pretén dilatar en el temps
aquesta negociació. La patronal
encara no ha presentat formalment la seva proposta, només

n’ha verbalitzat una part i sense
concretar-ne el detall, i ens demana una major concreció de
la proposta de la part social.
La proposta de nova classificació professional conjunta
que hem presentat CCOO i UGT
planteja passar de les actuals
categories a set grups professionals, valorant i avaluant els llocs
de treball fent servir com a guia
el manual de valoració de llocs
de treball del Tribunal Laboral
de Catalunya, una eina que la
patronal no comparteix. També
proposem que s’estableixi un
nou salari de grup, així com la
revisió i l’actualització dels criteris generals, adequant les definicions i exemples a la realitat
actual del sector.
Si en la reunió del dia 24 de
gener la patronal insisteix a dilatar les negociacions, haurem
de valorar quines accions i mesures cal prendre.

Assolit un principi d’acord sobre el Conveni estatal
de les indústries làcties per als anys 2021-2024
El dia 11 de gener hem arribat
a un principi d’acord en el Conveni estatal de les indústries làcties. CCOO d’Indústria valorem
molt positivament l’acord assolit, ja que suposa una important
millora en matèria salarial per
a les persones que treballen al
sector, que també guanyen en
permisos i drets laborals.
Durant els propers dies es faran assemblees a tot l’Estat per
explicar els termes del preacord
a les delegades i delegats del
sector per a la seva validació
abans de la signatura. En el cas
de Catalunya, la trobada es farà
el proper 26 de gener.
El conveni tindrà una vigència de 4 anys (2021-2024). En el
capítol salarial, s’ha acordat un
increment per a l’any 2021 del
3,5 % i per als anys 2022, 2023
i 2024 serà l’IPC real amb un increment a compte de l’1 %, i els

endarreriments estaran limitats
al 2,5 %. Pel que fa a la diferència entre l’IPC real de 2021 i el
3,5 % abonat, aquesta s’aplicarà
a les taules provisionals i definitives de 2022 i 2023, la meitat per
a cada any.
Així mateix, s’incorpora una
clàusula de no compensació dels
increments per als salaris inferiors als 21.000 € anuals per als
anys 2021 i 2022, i per als salaris
inferiors als 22.000 € anuals per
a 2023. També s’incrementen els
diferents plusos.
D’altra banda, es milloren les
llicències i s’amplien a les parelles
de fet, es crea una nova bossa de
16 hores anuals per anar al metge o acompanyar-hi familiars i
persones dependents, i s’ofereix
l’acumulació de la lactància. A
més, s’inclouen nous articles sobre teletreball, registre de jornada i desconnexió digital.
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eleccions sindicals
ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS

4NOVARTIS FARMACÈUTICA (Barcelona). Ampliem la nostra representació, aconseguim
tot el comitè i ens consolidem
com a única força sindical. Hem
passat de 12 a 17 delegats de
CCOO.
4GRIFOLS (Parets del Vallès).
Repetim resultats i renovem tot
el comitè, de 13 membres.

La primera setmana de febrer tindrà lloc el tràmit parlamentari de l’acord sobre
la reforma laboral assolit el
passat 22 de desembre pel
Govern de l’Estat, la patronal i els sindicats CCOO i UGT.
Amb aquest acord es deroguen alguns
dels aspectes més lesius de la reforma laboral
de 2012, que va suposar una pèrdua de drets
laborals i salarials per a les persones treballadores. Amb aquest acord recuperem el pes de
la negociació col·lectiva, es torna a donar preeminència als convenis sectorials per sobre dels
convenis d’empresa i es recupera la ultraactivitat; es regula la contractació per limitar la temporalitat i afavorir l’ocupació estable, i s’inclou
la figura d’un nou ERTO per evitar la destrucció
de llocs de treball, entre altres mesures destacades.
Podeu consultar el detall de l’acord en
aquest enllaç: GACETA SINDICAL ESPECIAL.

Lamentem profundament la pèrdua de la nostra companya
Montserrat Male i del nostre company Miguel Ángel Milara
CCOO d’Indústria lamentem profundament la pèrdua
de la nostra companya Montserrat Male Solé, que ens ha
deixat la matinada del 8 de gener a l’edat de 60 anys. Delegada i representant de CCOO al Comitè d’Empresa de
Continental Automotive (Rubí), formava part de l’equip
de treball del sindicat de CCOO d’Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya Central des que es va fer la fusió
amb l’antiga federació de Fiteqa, on havia ocupat diferents responsabilitats. Actualment, era la responsable de Seccions Sindicals i Afiliació,
formava part de l’Executiva d’Indústria al territori i també era membre
dels consells de la federació d’Indústria i de la Unió del Vallès Occidental
i la Catalunya Central.
La Montse era una dona lluitadora, d’esquerres i compromesa,
sindicalista convençuda, dialogant, feminista i una gran persona, que
ens deixa una càlida empremta. Una persona afable i sincera, de la qual
hem après molt. Que la terra et sigui lleu!

4COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS (les Franqueses del
Vallès). CCOO reforcem la nostra representació i ens mantenim com a única força sindical.
Hem passat d’un comitè de 5 a
un de 9, tot de CCOO.
4MELESUR (Pont de Suert i Lleida). Molt bon resultat de CCOO,
que creixem en representació i
ens consolidem com a primera
força amb 8 dels 9 membres del
comitè, mentre que UGT es queda amb només 1 delegat (abans
6 CCOO i 3 UGT).

la volta als resultats i ens situem
com a primera força sindical,
amb 2 dels 3 delegats, mentre
que UGT es queda només amb
1 (abans 2 UGT i 1 CCOO).
4QUALITY TECHNICALS IBERIA (Sant Cugat del Vallès). Bon
resultat de CCOO, que entrem
amb força i aconseguim la majoria amb 2 delegats, mentre que
UGT només n’obté 1. Abans no
hi havia representació.

4HEWLETT PACKARD SERVICIOS (Barcelona). CCOO repetim resultats i renovem tot el
comitè, de 13 membres.

4HITACHI VANTARA (Barcelona). Gran resultat per a CCOO,
que aconseguim tota la representació i ens mantenim com a
única força sindical. Hem passat
de tenir 1 delegat a un comitè
de 5, tot de CCOO.

4NATURSOY, antiga Nutrition
& Santé Iberia (Castellterçol). Gran
resultat de CCOO, que aconseguim els 5 membres del comitè
(abans hi havia 3 delegats, 2 de
CCOO i 1 d’UGT).

4TÉCNICAS EVAPORATIVAS
(Polinyà). CCOO ens mantenim
com a única força sindical, després de les eleccions parcials,
en les quals hem aconseguit un
nou delegat i ara en tenim 2.

4JOMARCAMPS (Santa Coloma de Gramenet). CCOO hem
entrat amb força i hem aconseguit els 5 membres del comitè
d’empresa. Abans no hi havia
representació.

4CRODA IBÉRICA (Barcelona).
CCOO guanyem les eleccions
i aconseguim el delegat que
s’escollia. Abans hi havia 1 delegat d’UGT.

4CLARIANT IBÉRICA (Tarragona). CCOO mantenim la nostra representació i ens situem
com a primera força amb 4 dels
9 membres del comitè, la resta
són 3 de CGT i 2 d’UGT, que
perd la majoria (abans 5 UGT i
4 CCOO).
4FAURECIA INTERIOR SYSTEMS SALC (Abrera). Donem

4SHERWIN WILLIAMS GROUP
(Castellar del Vallès). Hem aconseguit el delegat que s’escollia.
Abans no hi havia representació.
4UTE ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, OBRASCON HUARTE LAIN (aeroport
de Girona, Vilobí d’Onyar). CCOO
hem aconseguit el delegat que
s’escollia. Abans no hi havia representació.

CCOO també lamentem la pèrdua del nostre company Miguel Ángel Milara. Delegat de CCOO a l’empresa
COMSA Instalaciones y Sistemas Industriales, a Fornells de
la Selva, on va formar part del comitè d’empresa des de
1999 fins a 2020. En l’últim procés electoral es va mantenir a la candidatura de CCOO, malgrat estar malalt. Ens ha
deixat la primera setmana de gener a l’edat de 47 anys.
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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