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Gran èxit de la vaga del sector de la marroquineria a Catalunya

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

Les persones que treballen al sector de la 
marroquineria a Catalunya s’han plantat 
per defensar els seus drets i exigir a la pa-
tronal una nova classificació professional, 
que posi fi a les discriminacions existents 
actualment. El dia 16 de febrer han secun-
dat àmpliament la vaga convocada al sec-
tor per defensar els seus drets.

CCOO d’Indústria valorem molt positi-
vament el gran seguiment que ha tingut 
la vaga. Pràcticament el 100 % de la plan-
tilla dels diferents centres de treball que la 
multinacional Louis Vuitton té a Catalunya 
s’hi han sumat, la qual cosa representa una 
gran victòria davant la patronal, ja que Louis 
Vuitton és la principal empresa del sector de 
la marroquineria a Catalunya i ocupa gaire-
bé el 90 % de les persones que hi treballen. 

L’èxit de la vaga suposa una advertèn-
cia a la patronal perquè rectifiqui els seus 
plantejaments i s’assegui a negociar amb 

la voluntat d’arribar a un acord de nova 
classificació professional que garanteixi 
unes retribucions justes, que s’adapti a la 
realitat del sector i que posi fi a les des-
igualtats actuals. Cal tenir en compte que 
hi ha moltes persones que treballen al 
sector, majoritàriament dones, que tenen 
una categoria professional més baixa del 
que correspondria a la feina que fan, una 
situació que incrementa encara més les 
desigualtats i la bretxa de gènere.

Els intents de la patronal per dividir 
les treballadores i treballadors, amb una 
clara estratègia per desactivar la vaga, no 
han funcionat. La majoria de les persones 
que treballen al sector tenen clar quins 
són els seus drets i CCOO estarem al seu 
costat per defensar-los.

CCOO d’Indústria instem la patronal a 
desencallar aquesta lamentable situació al 
més aviat possible.

Mobilització al sector del metall 
de Barcelona per exigir a la 
patronal UPM que apliqui la 
revisió de les taules salarials 

prevista en el conveni

David Caurín pren el relleu com a secretari general de 
CCOO d’Indústria del Vallès Oriental, Maresme i Osona

David Caurín és el nou secretari general de CCOO 
d’Indústria del Vallès Oriental, Maresme i Osona, 
després que en la reunió del Consell de la federa-
ció celebrada el 15 de febrer s’hagi ratificat el canvi 
en la direcció del sindicat intercomarcal, aprovat 
per la seva Comissió Executiva.

Caurín pren el relleu a Juan Jiménez, el fins ara 
secretari general, ja que aquest passa a assumir 
una nova responsabilitat a la Unió Intercomarcal 
de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona. 

La federació d’Indústria els desitgem molts encerts a tots dos en aquestes 
noves responsabilitats i els oferim tota la nostra col·laboració!

El dia 22 de febrer, CCOO d’Indústria 
i UGT-FICA hem convocat una con-
centració davant la seu de la Unió 
Patronal Metal·lúrgica per exigir a la 
patronal que compleixi allò acordat 
en el conveni i actualitzi les taules 
salarials del Conveni del metall de 
Barcelona amb la clàusula de revisió 
pactada. No podem permetre que 
la patronal trepitgi els drets de les 
persones que treballen al sector i in-
compleixi els acords signats. Per això 
fem una crida als delegats i delega-
des del metall de la província de Bar-
celona a participar en la mobilització.

Un cop finalitzada la concentració, 
CCOO d’Indústria farem una assem-
blea a la seu de la Via Laietana amb els 
nostres delegats i delegades per ex-
plicar-los l’estratègia sindical que se-
guirem en la negociació a partir d’ara i 
valorar les següents accions que hem 
de dur a terme per forçar la patronal a 
complir el conveni i a revisar les taules 
salarials.

L’actitud intransigent de la pa-
tronal ens aboca irremeiablement al 
conflicte i fa preveure una negocia-
ció difícil, però això no ens espanta. 
CCOO portarem la nostra reivindica-
ció en defensa dels drets de les per-
sones treballadores al carrer i allà on 
faci falta. 

El sector del metall de Barcelona 
està en lluita!

SI LES PATRONALS NO COMPLEIXEN ELS ACORDS SIGNATS, ENS TROBARAN AL CARRER
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Després de la reunió de la mesa 
de reindustrialització de Nissan 
celebrada el passat 10 de febrer, 
les parts s’han donat marge 
fins a la propera reunió per aca-
bar de concretar els diferents 
projectes i analitzar-ne la viabi-
litat per poder decidir quina és 
la millor opció. 

Aquests dies les parts estan 
analitzant totes les possibilitats. 
Els comitès de Nissan han de-
manat al hub que presenti els 
avals econòmics necessaris per 
instal·lar el seu projecte a les 
plantes de la Zona Franca (fa-
bricació de vehicles) i Montcada 
(soldadura i estampació). La ne-
gativa dels propietaris dels ter-
renys de Sant Andreu de donar 
continuïtat a les instal·lacions 
de Nissan, ha fet que el hub 
plantegi traslladar els actius de 
Sant Andreu a Montcada i unifi-
car-los en una única planta. 

També s’està explorant amb 
Silence la possibilitat de situar el 
seu projecte en una altra ubica-

ció a les instal·lacions de la Zona 
Franca. 

D’altra banda, es mante-
nen contactes amb els opera-
dors logístics interessats, que 
aquests dies estan fent visites 
a les instal·lacions per veure 
els espais i les possibles ocupa-
cions. Els comitès de Nissan re-
corden que hauran de complir 
les condicions marcades per la 
mesa, que siguin projectes lo-
gístics vinculats al projecte in-
dustrial i que respectin les con-
dicions socials acordades.

La pròxima reunió de la 
mesa de reindustrialització està 
prevista el dia 28 de febrer i pot 
ser decisiva. CCOO i els comi-
tès de Nissan adverteixen que 
no acceptaran ingerències ni 
imposicions, i que l’acord s’ha 
d’assolir amb la millor opció de 
reindustrialització per als treba-
lladors i treballadores afectats 
pel tancament, tant els de Nis-
san com els de les seves empre-
ses auxiliars i proveïdores.

Setmana decisiva per al procés de reindustrialització de 
les plantes de Nissan afectades pel tancament

El 15 de febrer s’ha constituït 
la taula de reindustrialització 
de les instal·lacions de Mahle 
a la capital del Garraf, amb la 
participació de representants 
de la Generalitat de Catalunya, 
de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, de l’empresa i de la 
representacó legal dels treba-
lladors i treballadores (CCOO, 
UGT i CGT). 

En aquesta primera troba-
da CCOO hem situat la neces-
sitat de mantenir un ritme de 
reunions àgil i operatiu que 
permeti avançar en les pro-
postes, fent les convocatòries 
cada 4 setmanes, en comptes 
de cada 6. Una idea que ha 
estat acceptada.

En la reunió, CCOO també 
hem posat èmfasi a apostar 
per rellançar i modernitzar sec-
tors productius que són clau, 

avançant cap a un canvi de mo-
del productiu basat en produc-
tes i serveis que atenguin les 
noves necessitats de la societat: 
electromobilitat, energies reno-
vables, digitalització i microelec-
trònica. Per aconseguir-ho, es fa  
necessari un compromís ferm, 
amb assignació de recursos, del 
Departament d’Empresa i Tre-
ball de la Generalitat.

CCOO també apostem per-
què els espais de concertació 
territorial existents durant molts 
anys al territori, com el Pla es-
tratègic comarcal,  el Pacte per 
l’Ocupació, l’Agència de desen-
volupament econòmic Node 
Garraf o el Consell de la formació 
professional, universitària i con-
tínua del Garraf, puguin sumar 
sinergies partint del lideratge de 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.

Es constitueix la taula de reindustrialització de Mahle

CCOO preparem la negociació del 20è Conveni 
col·lectiu de SEAT tenint present la transformació 

del sector en la qual estem immersos

El 12 de febrer la sala d’actes 
del sindicat a Cornellà va 
acollir una multitudinària as-
semblea de CCOO de SEAT, 
en la qual es va informar 
les persones afiliades de la 
proposta del sindicat per a 
la negociació del 20è Con-
veni col·lectiu de SEAT, així 
com del futur industrial de 
l’empresa.

Aquest conveni és impor-
tant per abordar el procés de 
transformació del sector en el 
qual estem immersos, un pro-
cés que hem de garantir que 
es faci amb una transició justa. 
Per això, CCOO aposta per un 
conveni que posi les persones 
al centre, prioritzant per acon-
seguir-ho, que es garanteixi la 

viabilitat dels 5 centres de tre-
ball, l’estabilitat de l’ocupació 
i el manteniment de les mar-
ques. 

Les línies vermelles de la 
negociació per a la part so-
cial passen perquè el conveni 
tingui caràcter retroactiu des 
del 01/01/2021, de manera que 
l’increment salarial de 2021 ha 
de ser matèria de negociació 
en aquest conveni; que es 
busquin alternatives indus-
trials per garantir la viabilitat 
de tots els centres de treball, 
així com l’adopció de mesu-
res que permetin evitar la 
pèrdua d’ocupació, mitjaçant 
un model organitzatiu que 
fomenti el repartiment del 
treball.

REINDUSTRIALITZACIÓ AL SECTOR DE L’AUTO

Assemblea informativa a l’afiliació de Nissan sobre la situació 
del procés de reindustrialització (Conellà 11.02.2022)

ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4BIOSYSTEMS (Barcelona). Gran 
resultat de CCOO, que entrem 
amb força i aconseguim tot 
el comitè d’empresa, de 13 
membres. Abans no hi havia 
representació. 

4FICOSA ADAS (Viladecavalls). 
Bon resultat de CCOO, que 
aconseguim tot el comitè, de 
9 membres. Abans no hi havia 
representació. 

4LABORATORIOS CALIER (les 
Franqueses del Vallès). CCOO 
reforcem la nostra majoria i 
ens consolidem com a prime-
ra força amb 8 dels 9 mem-
bres del comitè, mentre que 
UGT es queda amb només 1 
(abans 7 CCOO i 2 UGT). 

4HOUGTON IBÉRICA (Barberà 
del Vallès). CCOO guanyem les 
eleccions sindicals i aconseguim 
tot el comitè d’empresa, deixant 
UGT sense representació (abans 
3 CCOO i 2 UGT). 

4BARNAGLASS (Lliçà de Vall). 
Bon resultat de CCOO. Donem 

la volta al comitè i ens situem 
com a primera força amb 3 
dels 5 delegats del comitè, 
mentre que UGT n’obté no-
més 2 (abans 2 CCOO i 3 UGT).

4NERTUS MANTENIMIENTO 
FERROVIARIO (Cornellà). Re-
novem el comitè, de 5 mem-
bres, i ens mantenim com a 
única força sindical a l’empresa.

4COSTA CONCENTRADOS 
LEVANTINOS (Reus). CCOO 
hem entrat amb força i hem 
aconseguit els 3 delegats que 
s’escollien. Abans no hi havia 
representació.

eleccions sindicals
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www.twitter.com/FICCOOCat (@FICCOOCat)
www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya indústria

CCOO d’Indústria de Catalunya presentem els nostres recursos i 
el resum de l’activitat que hem dut a terme durant l’any 2021

Reconeixement a les persones 
que fa 25 anys que estan afiliades 
pel seu compromís i militància

En la reunió del Consell de la federació del 
15 de febrer, CCOO d’Indústria hem fet un 
petit reconeixement a les persones que en 
els darrers mesos ha fet 25 anys que estan 
afiliades al sindicat pel seu compromís i 
la seva militància. A totes elles se’ls ha fet 
entrega d’una insígnia de plata de CCOO. 
Recuperem, així, una tradició de la nostra 
organització que havia quedat aturada per 
la pandèmia.

En aquest Consell també hem volgut fer 
un agraïment a tres persones que recen-
tment han deixat la seva responsabilitat a 
CCOO d’Indústria, per assumir altres res-
ponsabilitats al sindicat o per temes perso-
nals. També s’ha fet un minut de silenci en 
record de la companya Montserrat Male.  

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

