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“FRENEM ELS PREUS, EVITEM LA POBRESA”

Jornada de mobilització per protegir l’ocupació i lluitar contra
l’empitjorament de les condicions de vida de la ciutadania

Milers de persones s’han manifestat a les
quatre capitals catalanes el dia 23 de març
per exigir als governs de l’Estat i de Catalunya mesures urgents davant la creixent
escalada de preus de l’energia i altres béns
bàsics, que s’han intensificat per la guerra
a Ucraïna i que estan impactant significativament en l’economia i en la societat, especialment a les llars més vulnerables. Amb el
lema “Frenem els preus, evitem la pobresa”, CCOO, UGT, CONFAVC, CTAC, UATAE i
la Plataforma + Drets + Justícia Social han
convocat manifestacions a Barcelona, Lleida i Tarragona i una concentració a Girona
davant la Subdelegació del Govern.
Entre les principals reivindicacions de
la mobilització, destacava l’establiment de
mesures per contenir l’escalada de preus
de l’energia (canviar el sistema de fixació de
preus de l’electricitat, posar fi als beneficis

abusius de l’oligopoli elèctric, mantenir la rebaixa dels impostos sobre la factura de la llum
i estendre-la temporalment als hidrocarburs).
També es reivindicava l’establiment de mesures per protegir els llocs de treball, fomentant l’activació del mecanisme RED previst
per la reforma laboral per evitar la destrucció
d’ocupació i de teixit industrial, i l’execució de
mecanismes similars per als treballadors i treballadores autònoms i professionals.
Per evitar l’empobriment de la ciutadania també es reivindica que s’asseguri el poder adquisitiu de les persones, mitjançant la
recuperació de les clàusules de revisió salarial a tots els convenis; el control dels preus
del lloguer per garantir el dret a l’habitatge;
protegir les llars més vulnerables amb la
creació d’un consum mínim vital energètic,
i mesures fiscals més equitatives, que gravin les rendes més altes.

Algunes empreses dels nostres sectors s’han sumat a les mobilitzacions del 23 de març amb diferents
accions informatives, aturades i lectura del manifest unitari als centres de treball per fer una crida als
treballadors i treballadores a participar en les manifestacions i la concentració convocades a Catalunya
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CCOO demanem que el PNI
sigui un pacte de país per
guanyar sobirania industrial,
energètica i tecnològica
El passat 16 de març, el Govern va presentar a les diferents organitzacions
que formen part de la Taula del Pacte
nacional per a la indústria (PNI) l’estat
de les negociacions amb els agents
socials. CCOO creiem que encara falta projecte de transformació de país i
que cal un compromís del conjunt del
Govern. Insistim en certes actuacions
tractores que, a través de la inversió
pública i de l’acció legislativa, arrosseguin les grans transformacions
que Catalunya necessita per guanyar
sobirania industrial, energètica i tecnològica, per generar ocupació de
qualitat, i afrontant a mitjà i a llarg
termini la transició digital i ecològica
en el marc del Pacte verd europeu.
S’han de posar les bases per al
manteniment i la creació d’ocupació
de qualitat i la millora de l’impacte
de les empreses en la societat, potenciant les polítiques de responsabilitat
social empresarial. Per això és fonamental incloure, en les bases de les
convocatòries d’ajudes i dels contractes públics, clàusules laborals, socials,
mediambientals i d’igualtat i estudis
d’impacte en el treball que consolidin
aquest model que volem de relacions
laborals estables i de qualitat.
Cal anticipar-nos a la destrucció
d’ocupació i a la pèrdua de teixit industrial amb polítiques per a la formació i requalificació de les persones
treballadores, i per a la prevenció dels
impactes de la transició als territoris,
i, a més, els sectors industrials hem
d’actuar sota criteris de transició justa.
El PNI ha d’emmarcar la política
pressupostària amb recursos suficients i garantits per fer una Catalunya
resilient davant dels reptes ambientals i les crisis energètica i de materials
que ens assetgen. Només amb polítiques d’inversió i de redistribució de
la riquesa vencerem l’amenaça de la
desestabilització de preus del conflicte
geopolític de la guerra d’Ucraïna, amb
una escalada del cost de l’energia que
ja està aturant empreses i provocant la
manca de matèries primeres.

N160 25 de març de 2022

L’EINA DIGITAL
PER L’OCUPACIÓ I PER UNES CONDICIONS DIGNES
Reivindiquem el reforç de la seguretat i la no precarització
de les condicions laborals a les auxiliars de les nuclears

El 18 de març CCOO i UGT hem
fet una acció informativa a les
portes de les centrals nuclears
d’Ascó i Vandellòs per denunciar la creixent precarització de
les condicions laborals, la pèrdua de llocs de treball que s’ha
donat darrerament i les mancances en seguretat.
CCOO exigim tant a les empreses auxiliars de les nuclears
com a ANAV el manteniment
dels llocs de treball, unes condicions laborals dignes i que assumeixin les seves responsabilitats
per garantir els criteris de quali-

tat i seguretat que requereixen
aquest tipus d’instal·lacions.
Estem veient com en els últims anys han augmentat els incidents i s’ha detectat la manca
de mesures de seguretat adequades a riscos específics, com
ara el CO2, tal com ha posat de
manifest el lamentable accident
mortal ocorregut a la nuclear
d’Ascó el passat novembre. I tot
això, ha anat acompanyat per
una falta de compromís amb el
Comitè de Seguretat i Salut interempreses per part de la representació empresarial.

Jornada de protesta a Naturgy contra la reestructuració
del grup i per exigir el desbloqueig del conveni

Interessant jornada sobre els plans d’igualtat
des de la perspectiva de la Inspecció de Treball

CCOO d’Indústria fem una
valoració molt positiva de la
bona acollida de la jornada
“Els plans d’igualtat des de
la perspectiva de la Inspecció de Treball”, que vam organitzar el passat 17 de març
en el marc dels actes amb
motiu del Dia Internacional
de la Dona Treballadora.
La jornada es va obrir amb
una explicació de la situació
de desigualtat que pateixen
les dones en l’àmbit laboral,
tenint en compte la bretxa salarial, els sostres de vidre, una
major parcialitat i una major
afectació de l’atur. Un escenari
que posa de manifest la importància de negociar plans
d’igualtat a les empreses per
resoldre aquestes situacions i
avançar cap a la igualtat real.
En la jornada es van analitzar les dificultats que ens
trobem en les negociacions a
les empreses des dels àmbits
comarcal, confederal i estatal.
Les problemàtiques coincideixen: les empreses no faciliten

les dades per fer la diagnosi,
les negociacions s’eternitzen, i
hi ha manca d’implicació i de
recursos, i falta de sensibilització de les plantilles.
La intervenció de la Inspecció de Treball en tot aquest
procés és imprescindible per
resoldre els conflictes que sorgeixen durant la negociació.
En aquesta línia, l’inspector
que feia de ponent a la jornada va posar alguns exemples
de les principals problemàtiques que els arriben i com es
resolen, i va puntualitzar que,
al seu parer, les sancions són
baixes, cosa que fa que moltes empreses les paguin sense implementar mesures que
resolguin la situació que les ha
generades.
També es van destacar les
oportunitats que ens brinda la
nova legislació sobre els plans
d’igualtat al sindicat per aconseguir més organització a les
empreses, feminitzar la negociació col·lectiva i rendibilitzar
la nostra acció sindical.

Vídeo de la jornada “Els plans d’igualtat des de la perspectiva de la Inspecció de Treball” (17.03.2022)
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Les seccions sindicals del Grup
Naturgy han fet una jornada
de protesta el dia 15 de març
davant les seus principals de
Barcelona, Madrid i la Corunya,
per manifestar el seu desacord
amb la futura aprovació del
projecte Géminis i per exigir
el desbloqueig de les negociacions del conveni col·lectiu
de l’empresa. Protesta que ha
coincidit amb la celebració de
la Junta d’Accionistes del grup.
CCOO manifestem la nostra
preocupació davant la decisió
de Naturgy d’escindir l’actual
grup industrial en dos nous
grups energètics: un amb les
empreses regulades i un altre
amb la resta d’empreses. Una
mesura que se suma a les que
ja ha realitzat en els últims anys,

que han portat a un aprimament considerable de la plantilla, que s’ha vist reduïda a la
meitat, a més d’una reducció
important del patrimoni i dels
actius del grup. Aquest projecte
rebla el clau per a una plantilla ja
molt castigada i amb altes càrregues de treball.
Un escenari que conflueix
amb una situació de bloqueig
de les negociacions del conveni col·lectiu, que es van iniciar
el juliol del 2020 i en les quals
amb prou feines s’ha aconseguit algun avanç. Les propostes que ha plantejat fins ara la
direcció de Naturgy són inadmissibles, amb una actualització salarial pràcticament nul·la,
i la desregulació de drets i llibertat plena per als negocis.

Analitzem la situació del sector i el desplegament del
conveni amb les delegades i delegats de les càrnies

CCOO d’Indústria hem analitzat la situació del sector de
les indústries càrnies amb els
nostres delegats i delegades,
i els hem explicat com s’estan
desenvolupant els principals
aspectes del nou Conveni estatal de les indústries càrnies,
que es va signar el mes de desembre. Un acord històric que
suposa una millora important

de les condicions laborals i
econòmiques de les persones
que treballen al sector.
En el decurs de l’assemblea,
celebrada el 23 de març, el responsable estatal de la cadena
de valor alimentària i el portaveu de la mesa negociadora del
conveni han resolt els dubtes i
les preguntes de les persones
assistents.
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eleccions sindicals

CCOO d’Indústria denunciem l’acomiadament d’un
treballador que es presentava a la nostra candidatura
a les eleccions sindicals de l’empresa NutriSport
CCOO d’Indústria denunciem
l’acomiadament d’un treballador de l’empresa Clinical Nutritional (NutriSport), d’Argentona,
que s’havia presentat a la nostra
candidatura a les eleccions sindicals. Per denunciar aquesta situació de persecució sindical, el
17 de març un grup de delegats
i delegades de CCOO de diferents empreses de la comarca
s’han concentrat a les portes de
NutriSport i han exigit la readmissió d’aquesta persona.
Quan es va iniciar el procés
electoral, preavisat per UGT,
CCOO no teníem candidatura.
Després de consultar la nostra afiliació a l’empresa, vam
aconseguir una candidatura
per al col·legi d’especialistes.
Just abans de fer-ne la presentació, l’empresa va acomiadar
la persona que encapçalava la
nostra llista i amenaça de fer el
mateix amb la que anava segona a la llista.
CCOO considerem del tot
inadmissible aquesta situa-

4HEWLETT PACKARD 70 BCN
(Sant Cugat del Vallès). CCOO ens
consolidem com a única força
sindical i incrementem la nostra representació a l’empresa.
Hem passat d’un comitè de 17
a un de 23, tot de CCOO.
ció, que suposa un greu atac
a la llibertat sindical i al dret
de representació.
Lamentablement, no és
un cas aïllat a la comarca del
Maresme. Recentment, la benzinera MKT Oil, de Palafolls,
ha acomiadat la nostra candidata a les eleccions sindicals.
L’empresari es nega a fer les
eleccions, per la qual cosa vam
haver d’avisar els mossos i es va
fer un arbitratge que ha establert que s’han de celebrar les
eleccions. CCOO estem exigint
la nul·litat de l’acomiadament.
Un altre cas similar ha passat
a l’empresa Géneros de Punto
Fabres, de Mataró, on fa dues
setmanes van acomiadar el
nostre candidat a les eleccions.

Valorem positivament l’acord assolit a Renolit Ibérica
CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord assolit recentment a l’empresa Renolit
Ibérica, de Sant Celoni, amb el
qual, finalment, s’ha aconseguit eliminar la doble escala
salarial que hi havia a la fàbrica
des de fa uns deu anys.
Un altre aspecte destacat
de l’acord és que una trentena de persones que estaven
contractades a través d’ETT
han passat a la plantilla de
l’empresa durant els primers
mesos d’aquest any. A més,
l’empresa es compromet que
només recorrerà a personal
d’ETT per cobrir baixes no
planificades i mai per a llocs

ÚLTIMS RESULTATS
DESTACATS

de treball directes, i en cap
cas podran superar els 12
mesos de durada.
Un altre punt important
és que en els casos de baixa
per malaltia comuna es cobrarà el 100 % del salari i els
conceptes variables en la primera baixa de l’any. L’empresa
valorarà les baixes amb efectes
retroactius a l’1 de gener de
2020 per fer efectiu aquest pagament del 100 % del salari.
Es tracta d’un important
acord per a les persones que
treballen a Renolit Ibérica, que
no hauria estat possible sense
la perseverança i la força de
CCOO en les negociacions.

Jornada de Joves d’Indústria
CCOO d’Indústria de Catalunya i Acció Jove
de CCOO estem preparant una jornada per
a joves d’Indústria, que tindrà lloc el proper
dia 1 d’abril per tractar els temes i les problemàtiques que els afecten de manera directa. La idea és acostar el sindicat a les
persones joves, compartir i intercanviar
experiències i aclarir els dubtes que puguin tenir.

4MERIT AUTOMOTIVE (Sant
Vicenç dels Horts). CCOO creixem en representació i reforcem la nostra majoria absoluta,
amb 10 dels 13 membres del
comitè. La resta són 2 d’USOC i
1 d’UGT (abans 9 CCOO i 4 UGT).
4MANUFACTURAS METÁLICAS CANALS (Martorell). CCOO
guanyem les eleccions parcials
i ens consolidem com a única
força sindical. Hem passat d’un
comitè de 5 a un de 9, tot de
CCOO.
4ENDESA DISTRIBUCIÓN
(Barcelona). Guanyem les eleccions, desbanquem UGT i ens
situem com a primera força del
comitè, que queda repartit així:
6 CCOO, 5 UGT i 2 CIE (abans 8
UGT i 5 CCOO).
4BCN CONTAINER DEPOT
SERVICES (Barcelona). Gran
victòria de CCOO, que hem
aconseguit tot el comitè, de 5
membres (abans 5 OTEP).
4SOLENIS HISPANIA (Tarragona). Gran resultat de CCOO, que
entrem amb força i aconseguim els 5 membres del comitè (abans hi havia 3 delegats: 2
d’UGT i 1 de CSIF).
4AVIENT COLORANTS SPAIN
(Sant Andreu de la Barca). Bon
resultat de CCOO, que hem
entrat amb força i hem aconseguit 4 dels 9 membres del
comitè, els altres són 1 d’UGT i
4 independents (abans 7 independents i 2 d’UGT).
4EATON INDUSTRIES (Hospitalet de Llobregat). Creixem
en representació i ens consolidem com a primera força
amb 4 dels 5 membres del
comitè, mentre que UGT es
queda només amb 1 (abans
era un comitè de 5: 3 CCOO
i 2 UGT).
4PAUMAR OUTSORCING (Tortosa). Aconseguim la majoria
del comitè, que queda repartit
així: 5 CCOO i 4 UGT. Abans no
hi havia representació.

4ECOMOTION BIODIESEL
(Montmeló). Molt bon resultat
de CCOO, que desbanquem
UGT i ens situem com a primera força amb 2 dels 3 delegats
que s’escollien, mentre que
UGT es queda només amb 1
(abans 3 UGT).
4METÁLIC (Lleida). Victòria de
CCOO, que obtenim 2 delegats,
mentre que UGT es queda només amb 1 (abans 3 UGT).
4WANNER TECHNICAL INSULATION (Tarragona). Entrem amb força i ens situem
com a primera força en obtenir 2 dels 3 delegats que
s’escollien, l’altre és de CGT
(abans 2 CGT i 1 UGT).
4ÒPTICA PENEDÈS (Lleida).
CCOO hem aconseguit 2 dels
3 delegats que s’escollien i UGT
només n’ha obtingut 1. Abans
no hi havia representació.
4EMILIO ROS (Terrassa). Passem d’1 a 3 delegats i ens
consolidem com a única força
sindical a l’empresa.
4FRIME, Mercat del peix
(Mercabarna). Bon resultat de
CCOO. Incrementem la nostra
representació i passem d’1 a 3
delegats, mantenint-nos com
a única força sindical.
4DIFISA (Sabadell). Aconseguim el delegat que s’escollia
(abans 1 USOC).
4AVIFOOD (Amposta). El delegat que s’escollia és de CCOO.
Abans no hi havia representació.
4LA COLOMENSE SERVEIS
(Badalona). CCOO hem aconseguit el delegat que s’escollia.
Abans no hi havia representació.
4SOLARGEST RENOVABLES
(Reus). Hem aconseguit el
delegat que s’escollia. Abans
no hi havia representació.
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