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La intransigència de la Unió Patronal Metal·lúrgica ens 
aboca a una vaga general al sector del metall de Barcelona

13 de maig de 2022 www.industria.ccoo.cat

L’actitud intransigent de la Unió Patro-
nal Metal·lúrgica (UPM) ens aboca sense 
remei a una vaga general al sector del 
metall de la província de Barcelona els 
propers mesos. Malgrat els nombrosos 
contactes amb la patronal per reconduir 
la situació, aquesta s’ha reiterat en els 
seus arguments per no actualitzar les 
taules salarials, malgrat que reconeix que 
és el que s’hauria de fer. Un esgotament 
dels intents per resoldre la qüestió per la 
via de la negociació que ens ha portat, la-
mentablement, a arribar a la via judicial. 

Més de 600 delegats i delegades del 
metall de les comarques barcelonines 
s’han concentrat el 10 de maig davant 
la seu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya per exigir a la patronal que 
compleixi el que està acordat, coincidint 
amb el judici per la demanda presenta-
da per CCOO i UGT contra la UPM per 
l’incompliment del conveni. El sector ha 
decidit plantar-se davant una patronal 
que pretén trepitjar els drets de les per-
sones que hi treballen i que els roba allò 
que els correspon. El missatge ha quedat 
molt clar: “Si la patronal no paga, el metall 
no treballa”. 

Els propers dies CCOO i UGT co-
mençarem a definir l’estratègia de mobi-
lització  i farem assemblees a les diferents 
empreses dels sectors metal·lúrgics de la 
província de Barcelona per preparar la 
vaga, en espera que surti la sentència. 

En paral·lel a aquest escenari, CCOO 
d’Indústria i UGT-FICA també ens prepa-
rem per entomar la negociació del nou 
conveni, amb una defensa aferrissada 
de la plataforma sindical conjunta. Una 
plataforma que té com a principals ob-
jectius: 

1. La garantia del poder adquisitiu, 
amb uns increments reals i amb una 
clàusula de revisió salarial.

2. La conquesta de drets, com la parti-
cipació en l’evolució industrial de les 
empreses, la gestió mediambiental o 
la igualtat efectiva i real.

3. La millora de les condicions laborals, 
que exigeix una reducció de la jorna-
da laboral anual, la millora dels per-
misos i una aposta per la formació 
dels treballadors i treballadores, com 
a element essencial en ple procés de 
canvi de model industrial.

CCOO demanem un pacte 
d’estat per la indústria: 

el sector necessita mesures 
de manera urgent

Les federacions estatals de CCOO 
d’Indústria i UGT-FICA han engegat 
una campanya de mobilització per 
exigir al Govern un pacte d’estat per 
la indústria, elaborat i governat des 
de la concertació social. Només així 
es pot garantir que la transformació 
que s’està produint als sectors in-
dustrials es faci d’una manera justa 
per a les persones que hi treballen. 
També  reclamen una llei d’indústria 
moderna per donar resposta a les 
necessitats actuals del sector.  

En el marc d’aquesta campanya 
es faran un seguit d’actes i assem-
blees a les diferents comunitats au-
tònomes. A Catalunya, el 17 de maig 
CCOO d’Indústria hem convocat una 
assemblea general davant la Delega-
ció del Govern, amb les intervencions 
de José Antonio Hernández, Garbiñe 
Espejo i Javier Pacheco.

La campanya culminarà amb una 
gran manifestació a Madrid el proper 
21 de juny, a la qual s’espera reunir mi-
lers de treballadors i treballadores de la 
indústria del conjunt de l’Estat amb el 
lema “Pacto de Estado por la Industria 
YA! Construir futuro, hacer país”. 

EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

El país no pot esperar! Necessitem com 
més aviat millor un pacte d’estat per la 
indústria que doni resposta a les necessi-
tats del sector i n’asseguri el futur. I CCOO 
hi tenim molt a dir, en la seva elaboració!

T’ho explicarem amb detall el 17 de maig 
a Barcelona. T’hi esperem!

https://youtu.be/MdImZNlKicg
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El dia 11 de maig les treballa-
dores i treballadors de Nissan 
han tornat a sortir al carrer per 
exigir a les administracions 
que s’impliquin de veritat i 
accelerin el procés de rein-
dustrialització de les plantes 
afectades pel tancament.  Ad-
verteixen que el conflicte es-
tarà obert mentre no hi hagi 
una solució acordada. 

Amb aquesta mobilització 
han volgut manifestar el seu 
malestar pels continus endar-
reriments que s’estan pro-
duint en la mesa de reindus-
trialització. Així com reclamar 
que s’aclareixi la data final de 
decisió i que es redueixin els 

terminis al màxim.
Els comitès de Nissan 

lamenten que el concurs 
públic que s’obrirà prope-
rament per definir qui ges-
tionarà els terrenys que ac-
tualment ocupa Nissan està 
dilatant el procés més del que 
s’esperava i incrementant la 
situació d’incertesa entre les 
treballadores i treballadors de 
l’automobilística.

CCOO compartim plena-
ment les reivindicacions dels 
comitès i estarem al costat de 
les treballadores i treballadors 
de Nissan fins que s’arribi a un 
acord que garanteixi la millor 
reindustrialització possible.

Les treballadores i treballadors de Nissan tornen al 
carrer per exigir a les administracions la concreció 

i l’agilització del procés de reindustrialització
CCOO advertim la direcció de Falck que, si insisteix 
a precaritzar les condicions laborals dels bombers 

de les nuclears d’ANAV, hi haurà mobilitzacions 

Les negociacions del con-
veni col·lectiu de Falck es-
tan bloquejades, ja que les 
propostes plantejades fins 
al moment per l’empresa 
suposen una precarització 
de les condicions laborals i 
econòmiques dels seus tre-
balladores, que operen com 
a bombers a les centrals nu-
clears d’Ascó i Vandellòs. 

CCOO d’Indústria lamen-
tem que es vulgui precarit-
zar uns llocs de treball de 
tanta responsabilitat i més a 
les instal·lacions nuclears, un 
sector on s’han incrementat 
els beneficis i en el qual pre-
cisament la prioritat hauria 
de ser garantir la seguretat 
de les persones que hi tre-
ballen. No hem d’oblidar els 
riscos que suposa aquesta 
activitat, malauradament el 
mes de novembre un bom-
ber de Falck va perdre la 
vida en un accident laboral a 

la nuclear d’Ascó.
Des que es van iniciar 

les negociacions a principis 
de l’any passat no s’han fet 
avenços i les propostes de 
l’empresa han anat sempre 
en la línia de retallar costos 
salarials, proposant unes con-
dicions més baixes per a les 
persones de nova incorpo-
ració, i modificant a la baixa 
altres condicions de la plan-
tilla actual. Falck addueix que 
amb les condicions del con-
tracte que els lliga amb ANAV 
no poden mantenir el poder 
adquisitiu de la plantilla.

CCOO advertim les di-
reccions de Falk i d’ANAV 
que si en les properes re-
unions no es desencalla la 
situació i insisteixen a preca-
ritzar les condicions laborals 
dels bombers que operen a 
les nuclears, hi haurà mobi-
litzacions en defensa de les 
seves condicions laborals.

EN LLUITA PER GARANTIR EL PODER ADQUISITIU

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS!

Gran concentració a Madrid contra la política 
salarial regressiva del Grup Repsol

El passat 6 de maig centenars 
de treballadors i treballadores 
de diferents plantes de Repsol 
del conjunt de l’Estat es van 
concentrar a Madrid, coinci-
dint amb la celebració de la 
Junta d’Accionistes del Grup 
Repsol per exigir una millora 
de les condicions salarials i la-
borals del conjunt de treballa-
dors i treballadores. 

CCOO considerem inac-
ceptable que una companyia 

energètica com Repsol, amb 
uns grans beneficis que van 
en augment, que segueix re-
partint dividentds entre els 
accionistes i que fins i tot ha 
apujat el sou als seus directius, 
mantingui una política salarial 
tan regressiva en la negocia-
ció del nou conveni marc.

CCOO ha advertit la com-
panyia que, si no canvia aques-
ta línia de negociació, hi haurà 
confrontació.

L’1 de Maig hem tornat a omplir els carrers de reivindicacions 

Aquest any, els treballadors i treballadores hem tornat a 
omplir els carrers de reivindicacions amb motiu de les ma-
nifestacions de l’1 de Maig, convocades a diferents pobla-
cions amb el lema “La solució: contenir preus, apujar sala-
ris, posar fi a les dificultats”.

La gent de CCOO d’Indústria no hem faltat a la cita i en-
guany hem portat les reivindicacions del #MetallEnLluita a 
les manifestacions de Barcelona i de Tarragona, per deixar 
clar a la patronal que els acords estan per complir-los i que 
no renunciem als nostres drets.

https://www.youtube.com/c/CCOOIndustriaCAT
https://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya
https://twitter.com/FICCOOCat/

