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Preparem l’estratègia per afrontar la negociació del Conveni 
del metall de Barcelona i la negativa de la patronal a actualitzar 

les taules salarials amb les delegades i delegats del sector

4 de febrer de 2022 www.industria.ccoo.cat

CCOO hem començat a preparar la ne-
gociació del Conveni del metall de Bar-
celona, que es renova aquest any. Una 
negociació en la qual partim d’una situa-
ció que pot dificultar-la ja d’inici. La pa-
tronal UPM es nega a actualitzar les tau-
les salarials de 2021 amb la clàusula de 
revisió acordada en el conveni, un cop 
conegut l’IPC de 2021, incomplint així el 
conveni. Una situació que, si no es recti-
fica, ens aboca a un conflicte d’incertes 
conseqüències.

Durant la primera quinzena de febrer 
hem convocat assemblees a les dife-
rents comarques barcelonines per expli-
car i analitzar amb els delegats i delega-
des del sector les nostres propostes per 

a la plataforma reivindicativa, tenint en 
compte les seves aportacions. Per a no-
saltres és important fer-los partícips de 
tot el procés de negociació, començant 
per la pròpia construcció de la propos-
ta, que després haurem de consensuar 
amb UGT.

En aquestes assemblees també estem 
abordant l’incompliment de la patronal, in-
formant els delegats i delegades de quina és 
l’estratègia que estem preparant per forçar 
la patronal a rectificar i quines són les possi-
bles accions que haurem d’emprendre, per 
començar a tensar el sector. L’objectiu és 
aconseguir que la patronal compleixi el que 
està acordat i revisi les taules salarials abans 
de començar la negociació del nou conveni.

Vaga al sector de marroquineria 
el 16 de febrer pel desbloqueig 

de les negociacions sobre la 
nova classificació professional

Assemblees informatives sobre els convenis del metall de 
Tarragona i Lleida i el de metal·logràfiques de Catalunya

Aquest any també es negocien els con-
venis del metall de Tarragona i de Lleida, 
i el de metal·logràfiques de Catalunya. 
CCOO d’Indústria ja hem començat a 
preparar aquests processos de negocia-
ció amb el nostre actiu sindical i durant 
els propers dies hem convocat assem-
blees per informar les delegades i dele-
gats de les nostres propostes i analitzar-
les conjuntament.

En el cas del Conveni de metal·logrà-
fiques de Catalunya es dona la mateixa 
situació que en el Conveni del metall de 
Barcelona. La patronal UPM es nega a 

actualitzar les taules salarials de 2021 
amb la clàusula de revisió acordada en 
el conveni, incomplint d’aquesta mane-
ra l’acord signat. CCOO  hem instat la pa-
tronal a rectificar i si no ho fa haurem de 
mobilitzar el sector. L’estratègia a seguir 
l’abordarem en l’assemblea de delegats 
i delegades del sector convocada el pro-
per 17 de febrer, en la qual també analit-
zem les propostes que presentarem a la 
mesa de negociació. 

Quant a les assemblees del metall, la 
de Tarragona es farà el dia 10 de febrer i 
la de Lleida, el 16 de febrer.

CCOO d’Indústria i FICA-UGT hem 
convocat vaga al sector de marro-
quineria el 16 de febrer per exigir 
una nova classificació professional 
adequada a la realitat del sector, que 
reconegui la vàlua i l’esforç de les 
persones que hi treballen i estableixi 
una retribució justa i d’acord amb la 
feina que desenvolupen. 

SI LES PATRONALS NO COMPLEIXEN ELS ACORDS SIGNATS, ENS TROBARAN AL CARRER
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Denunciem la manca de voluntat 
de la patronal per arribar a un acord, 
ja que fins al moment sembla que 
només pretén dilatar la negociació. La 
patronal ha rebutjat les diferents pro-
postes de la part social per adequar i 
modernitzar la classificació professio-
nal al sector, mantenint un sistema 
obsolet que no reconeix la feina real 
que fan els treballadors i treballadores 
i que genera nombroses discrimina-
cions salarials.

Per això, el 16 de febrer les per-
sones que treballen a les empreses 
de marroquineria estan cridades a 
la vaga per defensar els seus drets i 
exigir una nova classificació profes-
sional que permeti posar fi a les dis-
criminacions actuals.

La proposta que hem presentat 
CCOO i UGT planteja passar de les 
actuals categories a set grups profes-
sionals, valorant i avaluant els llocs de 
treball amb el manual de valoració de 
llocs de treball del Tribunal Laboral 
de Catalunya. També proposem es-
tablir un nou salari de grup, així com 
l’actualització dels criteris generals, 
adequant les definicions i els exem-
ples a la realitat actual del sector.

Consulta en aquest enllaç el CALENDARI D’ASSEMBLEES DEL METALL DE BARCELONA
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En els darrers dies s’ha fet la 
nova licitació dels contractes 
de muntatge i manteniment 
de la xarxa elèctrica d’Endesa. 
Aquest procés ha comportat 
canvis de les empreses adjudi-
catàries dels contractes en vuit 
de les zones, la qual cosa impli-
ca que caldrà activar la clàusula 
de subrogació prevista en els 
respectius convenis provincials 
del metall per tal que els treba-
lladors i treballadores afectats 
passin a les noves empreses ad-
judicatàries.

El dia 2 de febrer vam reunir 
la Coordinadora de muntatge i 
manteniment del sector elèc-
tric per tractar aquest tema i 
explicar als nostres delegats el 
protocol que cal seguir per dur 
a terme la subrogació de les 
persones treballadores de les 

empreses que han perdut el 
contracte a les noves empreses 
adjudicatàties. Per tal de faci-
litar el procés, CCOO ens man-
tindrem en contacte amb les 
noves empreses adjudicatàries.

Davant la negociació dels 
convenis del metall de Barce-
lona, Tarragona i Lleida, que es 
renoven aquest any, es va re-
passar el document aprovat en 
l’anterior reunió de la coordina-
dora per homogeneïtzar el sec-
tor. També es va informar de la 
situació de la revisió salarial. 

Un altre punt que es va 
posar sobre la taura durant la 
reunió va ser les necessitats for-
matives dels delegats del sec-
tor per facilitar el desenvolupa-
ment de la seva tasca sindical, 
incidint en la formació bàsica i 
en matèria de salut laboral.

CCOO vetllarem perquè es compleixi la clàusula 
de subrogació dels treballadors i treballadores 
afectats per la nova licitació dels contractes de 

manteniment de la xarxa elèctrica d’Endesa

Les treballadores i treballadors 
de Coveright Surfaces Spain, 
de Martorelles, que pertany al 
grup Sherpa Capital, han deci-
dit plantar-se davant l’empresa 
en defensa de les seves condi-
cions salarials i laborals, a causa 
de la nova retallada que els vol 
aplicar la direcció. Per això han 
decidir convocar una vaga in-
definida, que compta amb tot 
el suport de CCOO d’Indústria.

Inicialment, la vaga havia 
de començar el dia 7 de febrer, 
però la plantilla ha decidit pos-
posar-ne l’inici fins al proper 
dia 9 de febrer, atenent la pro-
posta mediadora del Tribunal 
Laboral de Catalunya, que va 
proposar a les parts posposar 
la vaga dos dies i tornar-se a 
asseure a negociar per intentar 
arribar a un acord.

Les dues parts tornaran a 
reunir-se del 8 de febrer amb 
la mediació del Tribunal La-
boral de Catalunya per mirar 
d’avançar en les negociacions. 
CCOO valorem el gest de 

la plantilla com una mostra 
de bona voluntat i esperem 
que l’empresa rectifiqui, retiri 
l’article 41 i garanteixi les condi-
cions salarials dels treballadors 
i treballadores.

El conflicte ve de lluny. 
L’any 2020 l’empresa va reduir 
el salari de la plantilla en un 
16,5 %, mitjançant l’aplicació 
de l’article 41 de l’Estatut dels 
treballadors. Una mesura que 
es va denunciar judicialment 
i que el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha de-
clarat nul•la en la sentència 
dictada el gener d’aquest any. 
El dia següent de conèixer la 
sentència, l’empresa va co-
municar l’aplicació de nou de 
l’article 41 per fer una reduc-
ció salarial del 20 % i eliminar 
algunes de les millores acor-
dades internament sobre an-
tiguitat, baixes laborals i altres 
complements.

Fins al moment, no ha es-
tat possible arribar a un acord 
amb l’empresa.

Convocada vaga indefinida a Coveright en 
defensa de les condicions salarials de la plantilla

Una sentència ratifica la sanció de 25.000 euros 
interposada per Inspecció de Treball a Galpgest 

Petrogal per cosificar les seves treballadores

El Jutjat Social número 32 
de Barcelona ha desetimat 
la demanda interposada per 
l’empresa Galpgest Petrogal 
Estaciones de Servicios con-
tra la sanció administrativa 
que li va interposar el Depar-
tament de Treball davant la 
demanda presentada per 
CCOO d’Indústria per la co-
sificació de les seves treba-
lladores.

La Secció Sindical de CCOO 
de Galpgest va denunciar a 
la Inspecció de Treball que 
l’empresa va decidir imposar 
unilateralment a la plantilla de 
dones empleades de les seves 
estacions de servei l’ús d’unes 
samarretes amb un eslogan 
imprès situat a l’alçada del pit. 
Una mesura que provocava 
que la mirada dels clients es 
dirigís cap als pits de les treba-
lladores, generant una situa-
ció d’incomoditat per a elles.

L’empresa no va atendre 
les reclamacions de les tre-
balladores, que van manifes-

tar-li la seva discomformitat 
a portar les samarretes. Fet 
que va dur el sindicat a fer la 
denúncia per incompliment 
de l’article 42 del conveni sec-
torial, que recull que els canvis 
d’uniforme s’han de consen-
suar amb la representació dels 
treballadors i les treballadores. 
Davant dels fets provats, la Ins-
pecció va imposar una sanció 
de 25.000 € a l’empresa per 
una infracció greu per discri-
minació indirecta per raó de 
sexe.

L’empresa va presentar una 
demanda d’impugnació de la 
sanció, que ara ha estat des-
estimada per la magistrada 
que ha portat el procediment. 
En el seu argumentari destaca 
que al seu entendre es tracta 
d’una discrtiminació directa.

CCOO d’Indústria valorem 
molt positivament la sentèn-
cia, ja que significa un impor-
tant toc d’atenció contra la co-
sificació de la dona en l’àmbit 
laboral.

...EN POSITU +

CCOO d’Indústria de Catalunya lamentem la pèrdua 
del nostre company Manel Domingo Beneyto, que ens 
ha deixat a finals de gener a l’edat de 56 anys. Treballa-
va a l’empresa Roser Construcciones Metálicas (Cassà 
de la Selva), on actualment era membre del comitè 
d’empresa i afiliat des de l’any 1990.

CCOO d’Indústria també lamentem 
la pèrdua del nostre company José Ramón Blanco 
Domínguez, que ens ha deixat a finals de gener. Va 
treballar a Nissan Motor Ibérica, on va ser delegat de 
CCOO des de les primeres eleccions sindicals fins ben 
entrats els anys 90. Seguia molt vinculat al sindicat i 
participava activament en l’Agrupació de Pensionistes 
i Jubilats de CCOO de Nissan.

CCOO volem transmetre el nostre sincer condol a les seves fa-
mílies, amistats i companyes i companys del sindicat. 

CCOO lamentem profundament la pèrdua dels nostres 
companys Manel Domingo Beneyto i José Ramón Blanco
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CCOO ens felicitem per l’aprovació 
de la reforma laboral

CCOO Catalunya ens felicitem perquè la validació 
que ha fet el Congrés de l’acord de la reforma labo-
ral tindrà conseqüències directes, immediates i po-
sitives en la vida de moltes persones. Un acord entre 
sindicats majoritaris i patronals que, des que ja es 
va implementar en forma de decret llei des de final 
d’any, ha millorat els drets i les vides de treballadors 
i treballadores.

Gràcies al nou reial decret, el contracte indefinit 
és la norma i les contractacions temporals només 
es podran dur a terme per causes molt ben justifi-
cades, i no podran durar més de sis mesos, ni enca-
denar-se durant més de divuit mesos sense passar 
a ser indefinits. S’elimina el contracte d’obra i servei, 
que era una de les grans fonts de precarietat i frau. 
Una mesura que ja ha començat a tenir efectes en 
les dades de l’atur del mes de gener, i que ve acom-
panyada d’altres igualment importants, com la re-
cuperació de la ultraactivitat, i la prevalença dels 
convenis sectorials sobre els d’empresa, que faran 
no només que les persones treballadores cobrin 
més, sinó que recuperin força a les taules de nego-
ciació, sense deixar fora d’aquestes millores a qui 
treballi en una contracta o una subcontracta.  

A més, els contractes formatius deixaran de ser 
una trampa per contractar treballadors i treballado-
res joves a un preu ridícul, i passaran a garantir que la 
formació que rebin sigui real i útil. Es reforçarà també 
la contractació de fixos discontinus i es crea un nou 
mecanisme, el RED, que garantirà un canvi substan-
cial i imprescindible en la cultura de les relacions la-
borals d’aquest país, en garantir que l’acomiadament 
no sigui la primera opció per reduir costos quan el 
cicle econòmic sigui advers o un sector s’hagi de re-
convertir, perquè permetrà tal com han fet els ERTO 
a la pandèmia, que l’ocupació no es destrueixi.  


