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Gràcies a la mobilització hem assolit un acord amb Schara que 
ens ha de permetre normalitzar les relacions laborals a l’empresa

8 d’abril de 2022 www.industria.ccoo.cat

La mobilització ha donat els seus fruits 
a La Charcutería Alemana (Schara), on, 
finalment, hem assolit un acord que ens 
permetrà normalitzar les relacions labo-
rals a l’empresa, l’organització del treball 
i les condicions laborals. Un acord que 
no hauria estat possible sense l’ampli su-
port de la plantilla a la vaga convocada 
pel comitè d’empresa, tot de CCOO. 

Els dies 31 de març i 1 d’abril es van 
fer unes primeres jornades de vaga 
contra la repressió laboral i sindical de 
l’empresa, que estava vulnerant greu-
ment els drets fonamentals tant de la 
representació sindical com de la plan-
tilla. CCOO d’Indústria vam denunciar 
l’empresa a la Inspecció de Treball per 
vulneració del dret de vaga, ja que va 
intentar coaccionar els treballadors i 
treballadores perquè no fessin vaga i, a 
més, es va constatar que hi havia perso-
nes d’altres departaments treballant en 
el lloc de les persones que estan en vaga.

Davant la pressió d’una nova convo-
catòria de vaga del 6 al 10 d’abril (que 
s’ha desconvocat amb l’acord assolit), 
l’empresa s’ha vist obligada a fer un 

tomb en la seva actitud per desbloque-
jar el conficte. S’ha acordat l’establiment 
de protocols i procediments per norma-
litzar la situació, així com la presentació 
de mesures preventives i l’actualització 
de l’avaluació de riscos per garantir la 
seguretat i la salut dels treballadors i tre-
balladores de l’empresa.

Amb aquest acord l’empresa també 
ha retirat l’amonestació imposada a una 
de les delegades del comitè, i els expe-
dients que havia obert a tres dels altres 
membres del comitè per acomiadar-los, 
finalment, han quedat en una amones-
tació escrita.

El sector del metall de 
Barcelona torna al carrer 

per exigir a la patronal que 
compleixi allò acordat

El sector del metall de la província de 
Barcelona segueix en lluita i en les 
properes setmanes tornarà a sortir 
al carrer en defensa del Conveni de 
la indústria siderometal·lúrgica de la 
província de Barcelona i per exigir a 
la patronal UPM que compleixi allò 
acordat. 

L’actitud irresponsable de la pa-
tronal ens aboca al conflicte i manté 
paralitzada la negociació col·lectiva 
no només del conveni de Barcelona 
sinó també dels pactes de millora 
de centenars de centres de treball 
de la província barcelonina. Per això 
hem convocat les mobilitzacions se-
güents:

28.04.2022: assemblea de delegats 
i delegades del metall de CCOO a 
Sabadell (10 h, a la Fundació 1859 de 
Caixa Sabadell) i posterior manifesta-
ció, conjunta amb UGT, fins al Centre 
Metal·lúrgic de Sabadell.

01.05.2022: #MetallEnLluita a les 
manifestacions del Primer de Maig.

10.05.2022: concentració davant el 
TSJC, coincidint amb el judici per la 
demanda interposada contra la patro-
nal per incompliment del conveni.

Concentració a les portes de Repsol Petróleo Tarragona per exigir 
més seguretat davant l’accident mortal ocorregut a la Corunya

El passat 30 de març es va fer una gran 
concentració a les portes de Repsol Pe-
tróleo Tarragona en senyal de dol per 
l’accident que van patir uns dies abans 
dos treballadors de l’empresa Nervión 
Industries, una subcontracta, a la planta 
de Repsol Petróleo de la Coruña, en el 
qual va morir un d’aquests companys. Al 
voltant de 200 treballadors i treballado-
res tant de l’empresa principal com de 
les diferents contractes de Repsol de Ta-
rragona s’hi van sumar en una gran mos-
tra de solidaritat.

Amb aquesta aturada, les persones 
que treballen a la planta de Repsol Pe-
tróleo van aprofitar per exigir més se-
guretat i que s’extremin les mesures 
de prevenció per evitar accidents, com 
el que es va produir a la planta gallega, 
i garantir la seguretat de tots els treba-
lladors i treballadores que operen a les 
plantes de Repsol. També van reclamar 

que s’erradiqui la precarietat laboral 
que genera l’excessiva subcontracta-
ció al sector, fomentant l’estabilitat en 
l’ocupació, equiparant les condicions de 
treball i definint plantilles estructurals.

CCOO d’Indústria compartim plena-
ment aquestes reivindicacions. També 
exigim que es faci efectiva la coordinació 
d’activitats preventives interempreses, 
una reclamació que ve de lluny i a la qual 
encara no s’ha donat resposta per part 
de les empreses.
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La federació estatal d’Indústria 
ha presentat les seves propos-
tes per al sector de l’automòbil 
en una jornada en què s’han 
analitzat la situació actual i els 
reptes de futur de la indústria, 
junt amb les patronals de cons-
tructors de l’auto, d’empreses 
de components i dels conces-
sionaris, i un representant del 
Ministeri d’Indústria. 

La jornada, celebrada el 
6 d’abril, s’ha organitzat en 
dues taules. En la primera, els 
diferents ponents han posat 
en comú les seves propostes i 
objectius per afrontar la trans-
formació del sector. La segona 
ha estat de debat i conclusions 

al voltant dels reptes de futur.
 Les propostes de CCOO 

per al sector tenen com a ob-
jectiu garantir una transició 
justa per a les persones treba-
lladores i es concreten en 30 
línies d’actuació organitzades 
en 5 blocs: semiconductors, 
mobilitat, ocupació i forma-
ció, electrificació del vehicle i  
ecosistema de mobilitat sos-
tenible.

En la jornada es va traslla-
dar al representant del Minis-
teri el malestar del sindicat per 
la no participació en la defini-
ció dels PERTE del sector i per 
les mancances de la Mesa de 
l’Auto.

CCOO d’Indústria presenta les seves propostes per a 
la indústria de l’automòbil en una jornada estatal

Analitzem com afecta la situació de SEAT a les proveïdores 
amb els delegades i delegats de les seves empreses de 

components del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf

Acordada la renovació de la coordinadora de delegats 
i delegades del sector ferroviari de Catalunya

El dia 4 d’abril vam convocar 
una reunió amb els nostres 
delegats i delegades de les 
empreses del sector ferrovia-
ri, tant constructores com de 
components i de manteni-
ment, per analitzar la situa-
ció i les problemàtiques del 
sector. En aquesta reunió es 
va acordar la renovació, en 
les properes setmanes, de 
la coordinadora de delegats 
i delegades del sector ferro-
viari de CCOO d’Indústria de 
Catalunya. 

En la reunió es va presen-
tar el mapa del sector a Cata-
lunya i es van traslladar algu-
nes qüestions que preocupen 
al sector per l’impacte que po-
den tenir en l’ocupació i en les 

empreses de manteniment. 
Entre elles, l’entrada de nous 
operadors ferroviaris i noves 
empreses privades, i les condi-
cions econòmiques a la baixa 
en les licitacions públiques de 
RENFE i TMB.

En matèria de salut laboral, 
es va explicar que s’ha consti-
tuït un grup de treball estatal 
de l’amiant, pols de silici i altres 
riscos químics, i com està la 
situació dels fons de compen-
sació a les víctimes de l’amiant. 
També es va informar que el 
sindicat està fent un mapa per 
conèixer la quantitat de per-
sones que treballen al sector 
ferroviari de Catalunya que po-
den estar afectades per exposi-
ció a l’amiant.

PEL FUTUR DEL SECTOR DE L’AUTOMÒBIL

La federació estatal ha estrenat recentment la revista 
digital especialitzada #ReEvolución del auto. En el 
segon número, que us podeu descarregar en aquest 
enllaç, hi trobareu el resum de la jornada i les pro-
postes de CCOO per al sector, entre altres notícies:

#ReEvolución del auto núm. 2

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2022

Signat el Conveni estatal del vidre i la ceràmica

El 7 d’abril CCOO, UGT i la Con-
federació Espanyola del Vidre 
i la Ceràmica hem signat el 
Conveni estatal del vidre i la 
ceràmica per al període 2021-
2024, en els termes del prea-
cord assolit el dia 14 de març. 
CCOO valorem positivament 
el nou conveni, acordat des-
prés de més d’un any de dures 
negociacions, ja que millora 
els drets de les persones que 
treballen al sector.

En matèria econòmica, ga-
ranteix una pujada salarial de, 
com a mínim, 11,5 punts al final 
de la vigència. Per a 2021 es con-
soliden els valors de 2020, cosa 
que equival a un increment del 

2,5 %. L’increment per a 2022 
és del 4 %, per a 2023, del 2 %, i 
per a 2024, del 3 %, tots els anys 
amb efectes des de l’1 de gener.

El conveni preveu una clàu-
sula d’actualització salarial al 
final de la vigència, de manera 
que si la suma dels IPC reals és 
superior als increments pactats 
en aquests 4 anys, les taules 
s’actualitzaran amb la diferèn-
cia corresponent.

El sindicat d’Indústria del Baix 
Llobregat, Alt Penedès, Anoia i 
Garraf ha convocat els delegats 
i delegades de les empreses 
de components d’aquest terri-
tori que treballen per a SEAT a 
una assemblea, que s’ha fet el 
5 d’abril, per informar-los de la 
situació de la multinacional i 
analitzar com els pot afectar. 

Rafa Guerrero, secretari 
general de CCOO de SEAT, els 

ha explicat la situació actual, 
les pretensions de l’empresa 
en plena negociació del con-
veni col·lectiu i els termes de 
l’acord de l’ERTO per la falta de 
semiconductors, assolit el dia 
30 de març.

Les delegades i delegades 
han plantejat els seus dubtes 
i preocupacions davant un es-
cenari incert, en què CCOO vet-
llarem per garantir l’ocupació.

CONVENI DE MAJORISTES DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
Després d’analitzar l’evolució de la situació, la part social hem presen-
tat una nova proposta salarial a la patronal, amb una fòrmula que re-
parteix els costos de la inflació entre patronal i plantilles els anys de du-
rada del conveni, lligada a una clàusula de revisió al final de la vigència, 
vinculada a l’IPC, que permeti recuperar el poder adquisistiu. 

CONVENI ESTATAL DE LES INDÚSTRIES DE L’ARRÒS
Les taules salarials de 2022 s’han publicat al BOE número 80, de 4 
d’abril de 2022.

+

+

https://industria.ccoo.es/707ec567d0b354c50897962d5ab9194b000060.pdf
https://industria.ccoo.es/5f8141ca4ba0e966dac91d39b2112787000060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5436.pdf
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Gràcies a les eines que ens 
dona la reforma laboral i a 
l’esforç del comitè d’empresa, 
en el qual CCOO d’Indústria 
tenim majoria absoluta amb 
7 dels 9 representants, hem 
aconseguit guanyar en es-
tabilitat laboral a l’empresa 
Pastifred, de Montblanc. 

Durant el primer trimes-
tre d’aquest any, la majoria 
de llocs de treball ocupats 

per personal d’ETT que hi ha-
via a l’empresa s’han conver-
tit en contractes fixos discon-
tinus, de manera que hem 
passat de 216 persones amb 
contracte directe de Pasti-
fred al desembre de 2021 a 
270 a data d’avui.

D’aquesta manera, hem 
posat fi a l’excessiva eventua-
litat i rotació que es donava a 
l’empresa. 

A CCOO d’Indústria tenim clar 
que les persones joves són el 
futur de l’organització, per això 
estem treballant per acostar el 
sindicat a les treballadores i tre-
balladors més joves. Per arribar 
a aquest col·lectiu és fonamen-
tal que es puguin sentir identi-
ficats amb CCOO, que vegin la 
utilitat del sindicat, més enllà de 
quan hi ha un problema con-
cret en una empresa, i que els 
obrim espais de participació per 
implicar-los en l’acció sindical.

Amb aquests objectius, el 
passat 1 d’abril, conjuntament 
amb Acció Jove, vam organitzar 
la primera Jornada de Joves de 

CCOO d’Indústria de Catalunya 
d’aquest mandat, en la qual es 
van intercanviar experiències i 
es va parlar dels temes i les pro-
blemàtiques que els afecten de 
manera directa. 

La jornada també va servir 
per explicar els principals as-
pectes de la reforma laboral i 
les seves implicacions per a les 
persones joves que treballen 
als sectors industrials. Un altre 
tema que es va abordar va ser 
la importància de la negociació 
dels plans d’igualtat a les em-
preses i quins són els aspectes 
claus que cal tenir en compte 
en la seva negociació.

CCOO d’Indústria treballem per acostar el sindicat a 
les persones joves que treballen a la indústria i al camp

Vídeo on expliquem “Per què és im-
portant organitzar la  gent jove?”

Vídeo on expliquem “Què pot oferir 
CCOO a la  gent jove?”

ACORDADA UNA REFORMA LABORAL QUE MILLORA LES 
CONDICIONS DE LA GENT TREBALLADORA

CCOO hem aconseguit una major estabilitat en 
l’ocupació a l’empresa Pastifred, de Montblanc

Seguim formant els nostres delegats i delegades  per donar-
los eines per exercir la seva activitat i atendre en millors 

condicions les persones que treballen a les seves empreses

La formació dels nostres dele-
gats i delegades és molt impor-
tant per a CCOO d’Indústria de 
Catalunya. Per aquesta raó, a 
més dels plans d’acollida i dels 
itineraris de formació sindical 
que els oferim a través de la 
Fundació Paco Puerto, també 
estem realitzant diferents jor-
nades de capacitació de temes 
més específics per donar-los 
eines per afrontar l’acció sindi-
cal a les seves empreses i po-
der donar una millor resposta 

a l’afiliació i a les persones que 
treballen en aquestes empre-
ses, afavorint un sindicalisme de 
proximitat.

Les darreres setmanes es-
tem fent jornades i cursos al 
conjunt del territori sobre te-
mes específics de salut laboral, 
en matèria d’organització del 
treball i sobre plans d’igualtat, 
amb una participació més que 
notable per part dels nostres 
delegats i delegades, i el nostre 
actiu sindical. 

Jornada a Reus 
sobre temperatures 
a l’entorn de treball 
(estrès i discomfort 
tèrmic, temperatura 
i humitat límit, orga-
nització del treball 
en condicions de 
discomfort...).

Jornada forma-
tiva a Barcelona 

en matèria 
d’organització del 
treball, mètodes i 
temps, en el marc 
d’un pla de capa-

citació d’àmbit 
estatal

Jornada d’acollida 
als nous delegats i 
delegades d’Indústria 
a Manresa, per 
donar-los a conèixer 
el sindicat, com 
ens organitzem, les 
funcions i els drets 
de la representació 
sindical...

Si tens algun dubte, una consulta o algun proble-
ma, no dubtis a contactar amb nosaltres. CCOO 
estem a la teva disposició. Pots contactar amb no-
saltres a través d’aquests canals.

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://www.youtube.com/watch?v=dnOAvzGjq38
https://youtu.be/y1lEMECOH_Y

