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EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

El metall de Barcelona surt al carrer per exigir a la patronal UPM
que compleixi el conveni i actualitzi les taules salarials

Les delegades i delegats del metall de Barcelona planten cara a la patronal UPM en
defensa del conveni provincial i li exigeixen que actualitzi les taules salarials amb
la clàusula de revisió pactada. Al voltant de
800 persones van sortir al carrer el 22 de
febrer davant l’incompliment del conveni
per part de la patronal i es van manifestar
des de la plaça d’Urquinaona fins a la seu
de Foment del Treball, on es van concentrar per reclamar a la UPM que compleixi
allò acordat.
Mentre els delegats i delegades estaven concentrats a les portes de la patronal,
els membres de la Comissió Negociadora
es van reunir amb la patronal per intentar
desbloquejar la situació. La patronal UPM es
va negar a actualitzar les taules i va intentar
desinflar la mobilització amb una proposta
inassumible amb la qual pretenia que la revisió de les taules salarials sigui matèria de

negociació del nou conveni. CCOO i UGT li
vam recordar que els acords estan per complir-los i la vam advertir que no permetrem
que trepitgi els drets dels treballadors i treballadores.
Amb aquesta actitud, la patronal torna
a faltar al respecte a les persones que treballen al sector del metall de Barcelona i ens
aboca al conflicte. Així ho vam traslladar en
l’assemblea que CCOO d’Indústria vam fer
a la sala d’actes del sindicat després de la
mobilització, en la qual vam instar els nostres delegats i delegades a fer assemblees
a les empreses per explicar quina és la situació i començar a mobilitzar el sector.
CCOO i UGT hem interposat una demanda de conflicte col·lectiu al jutjat davant aquest incompliment de la patronal
del conveni sectorial, i estem preparant noves mobilitzacions, en cas que la patronal
persisteixi en aquest plantejament.

Vídeo resum de la mobilització del sector del metall de Barcelona del dia
22.02.2022 i la posterior assemblea de delegats i delegades de CCOO celebrada a la sala d’actes del sindicat.

CCOO advertim la patronal que no negociarem el nou conveni
de metal·logràfiques mentre insisteixi a incomplir allò acordat
La patronal UPM també està incomplint
el Conveni de la indústria metal·logràfica
de Catalunya. Es nega a actualitzar les
taules salarials amb la clàusula de garantia salarial prevista en el conveni i,
igual que en el cas del Conveni del metall de Barcelona, vol traslladar aquesta
qüestió a la negociació del nou conveni.
La patronal pretén que les persones que
treballen al sector renunciïn a una part

important del seu salari.
CCOO i UGT ja hem advertit la UPM
que no acceptem aquest plantejament i
que no negociarem el nou conveni mentre la patronal insisteixi a incomplir allò
acordat. Si la patronal manté el seu pols,
ens aboca irremeiablement al conflicte
al sector de metal·logràfiques i ens trobarà de cara defensant els drets de les
persones que treballen al sector.

Signat un important acord amb
la Corporació Alimentària
Guissona per laboralitzar els
últims falsos autònoms que
encara operen a l’empresa
CCOO d’Indústria hem aconseguit fer
un últim pas endavant per posar fi als
falsos autònoms i les falses cooperatives de treball al sector carni a Catalunya, en el marc de la campanya sindical que fa anys que estem impulsant
en aquest sector. Després de molt
temps de negociacions, el 2 de març
hem arribat a un acord amb la Corporació Alimentària Guissona per laboralitzar les últimes 177 persones que actualment treballen a les instal·lacions
de BonÀrea a través de dues cooperatives de treball associat.
L’acord preveu que aquestes persones passin al règim general de la
Seguretat Social contractades directament per la Corporació Alimentària Guissona o, en el seu defecte,
per mitjà d’una empresa de serveis
especialitzada, amb contracte indefinit i se’ls aplicaran les condicions
laborals previstes en el Conveni estatal de les indústries càrnies.
Aquest procés de laboralització
es farà gradualment per seccions,
s’iniciarà l’1 de maig d’enguany, quan
un 50 % del total de les persones afectades s’incorporaran a l’empresa principal, i la resta quedaran totalment laboralitzades l’1 de gener de 2023.
L’acord preveu garanties d’ocupació
durant dos anys per a aquest col·lectiu
i mesures per a la millora de les seves
condicions econòmiques.
Cal recordar que el 20 de maig de
2020 ja es van laboralitzar a l’empresa
gairebé unes 600 persones que eren
falsos autònoms gràcies a l’actuació
de denúncia feta per CCOO davant
la Inspecció de Treball. No obstant,
quedaven pendents aquestes 177
persones, a causa d’una dubtosa interpretació administrativa que ara
hem aconseguit resoldre amb aquest
acord, amb la mediació de la Inspecció de Treball.
Una lluita que ve de lluny i que ha
permès regularitzar la situació de milers de persones a les indústries càrnies de Catalunya.
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Interessant jornada sobre plans d’acompanyament en
els processos de reestructuració i reindustrialització

El dia 24 de febrer vam organitzar una jornada de capacitació
per al nostre actiu sindical a la
federació i als territoris amb el
títol “Plans d’acompanyament
als processos de reestructuració”, en la qual van participar
dues de les principals empreses dedicades a la recol·locació
i als processos de reindustrialització en contextos de reestructuració empresarial.
Una jornada interessant
en el context industrial actual,

en el qual estem afrontant diversos processos de reestructuració en els quals el nostre
objectiu principal és aconseguir la millor reindustrialització
possible, així com el manteniment de l’ocupació. Dues prioritats que vam plantejar a les
empreses participants en la
jornada, a les quals també vam
exposar les nostres inquietuds
en aquest tipus de processos
perquè les tinguin en compte
a l’hora d’abordar-los.

CCOO exigim una transició justa real que asseguri el
futur de la indústria de l’automòbil a casa nostra

El 24 de febrer es va reunir la
coordinadora sectorial estatal de constructors de l’auto
de CCOO d’Indústria per
analitzar la situació del sector i veure quines propostes
concretes cal articular per
abordar el procés de transformació del sector, com a conseqüència de l’aposta que
s’està fent per una mobilitat
sostenible.
En aquest sentit, es va
posar sobre la taula la importància d’aprofitar les oportunitats de negoci que es
crearan en aquest procés de

transformació del sector per
garantir el futur de la indústria de l’auto a casa nostra i
de les persones que hi treballen. També va quedar clar
que per aconseguir-ho cal
exigir una transició justa real.
En la reunió també es van
abordar les implicacions de
la reforma laboral al sector de
l’auto.
En la trobada hi van participar delegats i delegades de
totes les empreses del sector
del conjunt de l’Estat, amb
una representació important
per part de Catalunya.

Acord amb la patronal d’escorxadors d’aus i conills
Finalment, el 7 de març s’ha assolit un acord amb la patronal per
actualitzar les taules salarials de 2021 amb un 8,1 % i s’ha pactat un
increment salarial del 4,25 % per al 2022. CCOO entén que, segons la
clàusula de revisió salarial del conveni, la revisió de les taules de 2021
hauria de ser del 8,6 %. Aquesta diferència es resoldrà en la demanda judicial que presentarà CCOO i, en cas de guanyar-se, la patronal
haurà de revisar els salaris a l’alça, aplicant aquesta diferència.

Aturades als centres de treball per dir no a la
guerra i en solidaritat amb el poble d’Ucraïna
El dia 9 de març CCOO i UGT hem fet una crida als treballadors i treballadores de Catalunya a fer una aturada de 5
minuts i concentrar-se de manera silenciosa a l’entrada dels
seus centres de treball en solidaritat amb el poble d’Ucraïna
i per demanar l’alto el foc i la retirada immediata de les tropes russes del país.
Les principals empreses dels nostres sectors s’han sumat
a la convocatòria, amb el lema “Pau, democràcia, solidaritat”,
per manifestar la seva condemna a la invasió russa d’Ucraïna.
CCOO d’Indústria de Catalunya hem participat en la concentració de la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
El passat 2 de març també ens vam sumar a la concentració unitària convocada per la Plataforma Aturem la Guerra
amb el lema “No a la guerra. Les vostres guerres, les nostres
morts”.
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8 de Març de 2022
CCOO TENIM UN PLA!
La lluita per la igualtat i contra qualsevol
tipus de discriminació i de violència envers
les dones en el món laboral i en tots els
àmbits de la vida es fa més necessària que
mai. Per això aquest 8 de Març hem tornat
a sortir al carrer per reivindicar que és hora
de passar de les paraules als fets per seguir
avançant cap a la igualtat real entre dones
i homes.
CCOO hem commemorat el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb diferents accions reivindicatives, jornades i
actes culturals al conjunt del territori amb
el lema “De les paraules als fets: per la igualtat, tenim un pla”, en les quals les dones de
CCOO d’Indústria hem participat activament.
Aquest 8 de Març hem posat l’accent en
els plans d’igualtat, com a mesura indispensable de correcció de la bretxa de gènere als
centres de treball. S’ha fet una jornada en la
qual hem compartit experiències sindicals
en la negociació dels plans d’igualtat, entre
les quals n’hi havia una d’Indústria, per visibilitzar la tasca ingent que està fent el sindicat en aquesta matèria. En el marc dels
actes del 8 de Març, CCOO d’Indústria de
Catalunya també convoquem una jornada
sobre plans d’igualtat des de la perspectiva de la Inspecció de Treball, que tindrà
lloc el proper 17 de març.
Les seccions sindicals d’Indústria també s’han bolcat de ple amb aquesta jornada amb diferents accions, manifestacions i
reivindicacions feministes i per la igualtat
a les seves empreses. Una lluita que estem
defensant dia a dia als nostres sectors per
posar fi a les situacions de desigualtat i a
la bretxa salarial existent, i per fomentar la
negociació de plans d’igualtat a totes les
empreses.
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