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Gran mobilització del metall a Sabadell, amb un missatge clar 
per a la patronal: si no compleix el conveni i paga el que deu, 

convocarem una vaga general al metall de Barcelona

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

La mobilització del #MetallEnLluita ha 
congregat més de 700 delegats i de-
legades de CCOO i UGT a Sabadell, 
aquest 28 d’abril, per exigir a la patronal 
metal·lúrgica que compleixi allò acordat. 
El missatge a la patronal ha estat molt 
clar: si no mou fitxa, ens aboca a una 
vaga general al sector del metall de la 
província de Barcelona. 

Els metal·lúrgics i metal·lúrgiques no 
renuncien als seus drets i no permetran 
que la patronal els robi allò que és seu. 
Per això, han tornat a sortir al carrer en 
defensa del Conveni del metall de la pro-
víncia de Barcelona i contra els incom-
pliments de la patronal. Una gran ma-
nifestació que ha recorregut els carrers 
de la capital vallesana, des de la plaça 
de l’Ajuntament fins a la seu del Centre 

Metal·lúrgic de Sabadell, associació pa-
tronal que forma part de la UPM, on s’ha 
fet lectura d’un manifest.

Prèviament a la manifestació, CCOO 
d’Indústria hem convocat els nostres 
delegats i delegades del metall a una 
assemblea on els hem explicat quina és 
la situació, després dels últims contactes 
amb la patronal i quines són les nostres 
propostes per a la negociació del nou 
conveni. Una assemblea que ha omplert 
l’auditori de la Fundació 1859 de Caixa 
Sabadell i en la qual s’ha posat sobre la 
taula que, si el proper 10 de maig ens 
veiem obligats a anar a judici per la de-
manda que CCOO i UGT vam presentar 
contra la patronal per incomplir el con-
veni, escalarem la mobilització i convo-
carem vaga.

L’1 de Maig omplim els 
carrers de reivindicacions 

per defensar els drets de les 
persones i exigir solucions

Aquest 1 de Maig tornarem a omplir 
els carrers per reivindicar un nou or-
dre mundial més just que situï les 
persones i el seu benestar per da-
vant dels interessos econòmics d’uns 
pocs. Amb el lema “La solució: con-
tenir preus, apujar salaris, posar fi a 
les desigualtats” s’han convocat ma-
nifestacions a les principals ciutats 
catalanes. CCOO d’Indústria de Cata-
lunya fem una crida als treballadors 
i treballadores dels nostres sectors a 
sortir al carrer i a sumar-se a les ma-
nifestacions del Primer de Maig:

>Barcelona: 11.30 h, pl. d’Urquinaona.
>Girona: 12 h, pl. de la Independència.
>Lleida: 12 h, pl. del Treball.
>Tarragona: 12 h, pl. Imperial Tàrraco.
>Terrassa: 11 h, pl. de Lluís Companys.
>Tortosa: 12 h, pl. del Carrilet.
>Igualada: 11.30 h, pg. de Jacint Ver-
daguer / carrer de Sant Magí.

CCOO d’Indústria també porta-
rem el #MetallEnLluita a les mani-
festacions de l’1 de Maig per donar 
visibilitat al conflicte que està provo-
cant la patronal amb l’incompliment 
d’allò acordat.

EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Vídeo resum de la mobilització del sector del metall de Barcelona del dia 
28.04.2022 a Sabadell, amb l’assemblea de delegats i delegades de CCOO i 
la posterior manifestació conjunta amb UGT fins a la patronal metal·lúrgica.

PROPERES MOBILITZACIONS 

#MetallEnLluita
1 de Maig: 

Manifestacions del Primer de 
Maig a Barcelona i Tarragona

10 de maig:

9 h: Concentració davant el 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, coincidint amb 
el judici per la demanda inter-
posada per CCOO i UGT

https://youtu.be/oNJN0SNhWs4
https://youtu.be/_MQ8DiAHgWM
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Fa més d’un mes des de la dar-
rera reunió oficial de la mesa de 
reindustrialització de Nissan i 
encara no s’ha donat resposta 
a les peticions que es van fer ni 
als compromisos assumits en 
aquesta reunió. 

Davant el silenci per part 
de les administracions i les no-
tícies publicades en diferents 
mitjans respecte al procés de 
reindustrialització, els comitès 
de Nissan han reclamat a les 
administracions, per diferents 
vies i en més d’una ocasió, que 
es convoqui una reunió tècni-
ca per avançar en la proposta 
de manera consensuada, però 
no han rebut cap resposta per 
part de ministeri, Generalitat o 
consorci

Els comitès d’empresa de 
Nissan lamenten el menyste-
niment de les administracions 
envers la representació dels tre-

balladors i les treballadores de 
l’automobilística i consideren 
inacceptable aquest silenci ad-
ministratiu en un moment de-
cisiu del procés de reindustria-
lització. Els comitès de Nissan 
adverteixen que no permetran 
que se’ls deixi al marge i exigei-
xen a les administracions que 
es convoqui la reunió tècnica, 
així com una major agilitat per 
evitar que es dilatin tant les de-
cisions en el temps.

Si no s’avança en aquest 
sentit, els comitès d’empresa de 
Nissan no descarten convocar 
noves accions i mobilitzacions 
per exigir la millor reindustrialit-
zació possible per a les plantes 
de Nissan.

CCOO compartim els plan-
tejaments dels comitès de Nis-
san i insta les administracions a 
donar-los resposta i a agilitzar el 
procés per poder avançar.

Els comitès de Nissan lamenten el menysteniment 
de les administracions en un moment decisiu

CCOO d’Indústria rebutgem l’ERO presentat per Roler

Mobilitzacions al Grup Repsol per exigir millores 
salarials per als treballadors i treballadores

Han començat les mobilitza-
cions al Grup Repsol per exi-
gir millores salarial. El passat 
19 d’abril es va fer una marxa 
al voltant de la refineria de 
Repsol de la Pobla de Mafu-
met per denunciar que, mal-
grat els alts beneficis de la 
companyia, la plantilla conti-
nua amb els sous congelats 
des de 2019.

Després de l’última reunió 
de negociació de l’acord marc, 
les posicions continuen molt 
allunyades. L’increment que 
planteja l’empresa és insufi-
cient i defuig incorporar una 
clàusula de revisió salarial que 

garanteixi el poder adquisitiu 
dels treballadors i treballado-
res.

Davant d’aquest escena-
ri, s’ha convocat una propera 
mobilització el dia 6 de maig, 
coincidint amb la celebració 
de la Junta d’Accionistes del 
Grup Repsol, a Madrid.

EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA

CCOO rebutgem l’ERO que 
ha presentat Roler (Terrassa), 
per a l’extinció de 126 dels 162 
llocs de treball de la planta, 
adduint causes econòmiques. 
CCOO denunciem que es trac-
ta d’una deslocalització de la 
producció cap a una planta 
que el Grup Costa Food, pro-
pietari de Roler, té a Extrema-
dura i que amb aquesta dràs-
tica reducció de la plantilla es 
posa en risc el futur de la fàbri-
ca vallesana.

CCOO hem constatat que 
des que Costa Food va comprar 
l’empresa ha anat desmante-
llant a poc a poc la planta i tras-
lladant producció i maquinària 
cap a Extremadura.

CCOO exigim a les direc-
cions de Costa Food i de Ro-
ler la retirada de l’expedient i 
que s’asseguin a negociar un 
pla de futur per a la factoria 
vallesana que garanteixi la 
continuïtat de l’activitat i dels 
llocs de treball.

CCOO denunciem l’accident laboral ocorregut a AKSON, 
en què un treballador ha perdut el polze esquerre

El passat 12 d’abril un treballa-
dor de l’empresa AKSON, de 
Sallent, va patir un accident 
laboral greu, a conseqüència 
del qual  ha perdut el polze de 
la mà esquerra. L’operari esta-
va treballant en una màquina 
que li va amputar el dit.

CCOO d’Indústria denun-
ciem que el comitè d’empresa 
ja havia transmès en succes-
sives ocasions a la direcció les 

mancances en matèria de se-
guretat que tenen aquestes 
instal·lacions, i la necessitat 
d’implementar les mesures 
de prevenció i de seguretat 
necessàries perquè no es do-
nin aquest tipus d’accidents.

CCOO vetllarem per ga-
rantir la seguretat de les per-
sones  que treballen a la planta 
i perquè es depurin responsa-
bilitats per aquest succés.

EN DEFENSA DE LA INDÚSTRIA EN LLUITA PER GARANTIR EL PODER ADQUISITIU

Demanem a Mahle i al consistori de Vilanova una solució 
viable per garantir el procés de reindustrialització

El 27 d’abril ha tingut lloc una 
nova reunió de la comissió de 
reindustrialització de Mahle, 
en la qual ha sorgit la proble-
màtica que suposen les traves 
urbanístiques que té la planta 
de Mahle i que impedeixen, de 
moment, poder avançar en el 
procés de reindustrialització, 
un tema que genera certa ten-
sió entre l’Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú i l’empresa.

Aquesta qüestió, junt amb 
l’elevat valor econòmic amb 
el qual l’empresa ha taxat tant 
els terrenys com les naus, pot 
dificultar la recerca d’inversors 
interessats a implantar-se a les 
instal·lacions de Mahle.

CCOO d’Indústria hem in-
sistit en la necessitat que tant 

Mahle com el consistori tro-
bin una solució viable davant 
d’aquest escenari. Per una part, 
rebaixant les pretensions de 
l’empresa quant als valors dels 
actius i, per l’altra, amb la ne-
cessària flexibilitat en el marc 
de l’estricta legalitat per poder 
aplicar un pla especial que per-
meti reindustrialitzar la zona.

CCOO hem exposat que en 
la situació actual els més perju-
dicats són els treballadors i tre-
balladores de Mahle. Per això 
hem demanat també una am-
pliació del termini previst per 
al procés de reindustrialització 
per poder resoldre totes aques-
tes qüestions.

La propera reunió està pre-
vista el dia 25 de maig.

Acció informativa a BASF per exigir el desbloqueig 
de les negociacions del pacte d’empresa

Davant l’estancament de les 
negociacions del pacte arti-
culat d’empresa, el Comitè 
d’Empresa de BASF Españo-
la, a la Canonja, ha convocat 
la plantilla a iniciar mobilitza-
cions per exigir a la direcció el 
desbloqueig de les negocia-
cions. 

El passat 11 d’abril van fer 
una primera acció informati-
va a les portes de l’empresa. 
CCOO d’Indústria donem su-
port a les reivindicacions del 
comitè i vam acompanyar la 
plantilla en aquesta primera 
jornada de mobilització.

CCOO reclamem a la direc-
ció de BASF que faci un gest 
per avançar en les negocia-
cions, que es van iniciar l’any 
passat, sense que s’hagin fet 
avanços significatius. CCOO i 
el comitè reivindiquen que els 
beneficis de l’empresa rever-
teixin sobre la plantilla, i més 
tenint en compte que durant 
l’any 2021 la companyia ha in-
crementat les seves vendes un 
25 % i ha aconseguit un rècord 
històric de beneficis. Uns be-
neficis que són fruit també de 
l’esforç i la dedicació dels seus 
treballadors i treballadores.
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ÚLTIMS RESULTATS 
DESTACATS

4NUTRITION & SANTÉ (Quart). 
Gran victòria de CCOO que crei-
xem en representació i aconse-
guim tot el comitè d’empresa, 
de 9 membres (abans 6 CCOO 
i 3 UGT). 

4IDIADA AUTOMOTIVE TE-
CHNOLOGY (Santa Oliva). Molt 
bon resultat de CCOO, que 
hem aconseguit entrar al comi-
tè d’empresa amb 7 represen-
tants. Un comitè de 23 mem-
bres, que des de fa anys només 
tenia representació d’UGT.

4FRIGORÍFICOS COSTA BRA-
VA (Riudellots de la Selva). Gran 
resultat de CCOO, que creixem 
en representació i quasi atra-
pem a UGT, que fins ara tenia 
la majoria absoluta. El comitè 
ha quedat: 11 CCOO i 12 UGT 
(abans era un comitè de 17 re-
partit així: 10 UGT i 7 CCOO).

4FUNDICIONES MONFORT  
(Bellpuig). CCOO capgirem els 
resultats i ens situem com a 
primera força sindical amb 3 
membres del comitè, men-
tre que UGT es queda amb 2 
(abans 3 UGT i 2 CCOO).

4WALBOX (Barcelona). CCOO 
entrem amb força i aconse-
guim tot el comitè d’empresa, 
format per 9 membres. Abans 
no hi havia representació.

4LEITAT (Terrassa). Gran resul-
tat. CCOO hem aconseguit 10 
dels 13 membres del comitè, 
els altres 3 són d’UGT. Abans no 
hi havia representació

4STAT DX (Barcelona). Molt 
bon resultat de CCOO. Hem 
aconseguit els 9 membres del 
comitè d’empresa. Abans no hi 
havia representació.

4FARMABAN (Sant Fruitós de 
Bages). Hem aconseguit la ma-
joria del comitè, amb 3 dels 5 
membres, els altres 2 són per a 
UGT. Abans no hi havia repre-
sentació. 

4FORNS VILA (Barcelona).  
Victòria de CCOO, que acon-
seguim els 3 delegats que 
s'escollien, ens convertim en 
l’única força i deixem la UGT 
sense representació (abans 1 
CCOO i 2 UGT).

4HILADOS MOTO (Gombrèn). 
CCOO entrem amb força i 
aconseguim els 3 delegats 
que s’escollien. Abans no hi 
havia representació. 

4AUTOPULIT (Sant Fruitós 
de Bages). CCOO repetim 
resultats i renovem els 3 de-
legats, de manera que ens 
consolidem com a única 
força sindical. 

eleccions sindicals

Gràcies a les eines que ens 
dona la reforma laboral, es-
tem guanyant en estabilitat 
en l’ocupació en moltes em-
preses on hi havia contractes 
temporals que han passat a 
ser fixos. 

És el cas de BIMBO, con-
cretament a les plantes de 
Santa Perpètua de Mogoda 
i de Madrid, on des que es 
va aprovar la reforma labo-

ral un total de 45 contractes 
de treball temporals s’han 
convertit en contractes fixos. 
De manera que ara els únics 
contractes temporals que hi 
ha són per raó de substitu-
cions temporals o baixes.

Una situació que CCOO 
d’Indústria valorem molt po-
sitivament i que és un clar 
exemple dels aspectes posi-
tius de la reforma laboral.

El passat 22 d’abril, CCOO d’Indústria de Catalunya vam organit-
zar la Jornada dels sectors agropecuari i de matèries primeres, 
amb la participació de CCOO de les Terres de Lleida i la federació 
estatal d’Indústria. Una interessant jor-
nada de treball amb la qual es prete-
nia reforçar aquests sectors, a més 
d’analitzar la situació dels convenis 
sectorials de referència i veure 
com es poden millorar les condi-
cions laborals i socials de les per-
sones que treballen en aquests 
sectors.

En la jornada hi van participar 
delegats i delegades del sector 
agropecuari, dels magatzems de 
fruites i verdures, del sector lacti i de 
les indústries de l’oli i els seus derivats.

Interessant jornada de treball per analitzar com 
millorar les condicions de les persones que treballen 

als sectors del camp i de matèries primeres

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

Gràcies a la reforma laboral, s’ha aconseguit que els 
contractes temporals de BIMBO passin a fixos

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

