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SIGNAT EL PACTE NACIONAL PER A LA INDÚSTRIA PER AL PERÍODE 2022-2025

El nou PNI posa les persones al centre de la transició digital
i ecològica, per a una reindustrialització justa i verda

Demanem responsabilitat a
tots els grups parlamentaris
per fer que el PNI esdevingui
un veritable pacte de país
El 9 de setembre Generalitat, patronal
i els sindicats CCOO i UGT hem signat
una nova edició del Pacte nacional per a
la indústria (PNI) per als anys 2022-2025,
en el qual hem fet aportacions importants per donar impuls a la transformació digital i ecològica de la indústria, així
com a una transició justa i amb recursos
públics per a les persones treballadores
i els territoris sotmesos a aquesta reconversió.
CCOO hem insistit en tot moment en
la importància de superar algunes limitacions del pacte anterior desacoblant les
inversions estructurals dels períodes legislatius; concentrant l’estratègia inversora
en actuacions amb capacitat tractora i
arrossegadora d’inversió privada, i apostant per mesures ambicioses de canvis
estructurals per incrementar la sobirania
industrial i energètica del país. En aquest
sentit creiem que, tot i que el pressupost
compromès per als quatre anys de vigència del pacte queda curt per al propòsit
ambicionat, els temps de la negociació han
permès introduir un conjunt d’actuacions i
de mesures legislatives i reglamentàries
essencials per avançar.
Pel que fa a mesures de reindustrialització, hem posat el focus en l’eix energètic,
fixant cotes al desplegament de les renovables per al 2025 segons el PROENCAT.
També ens hem centrat en les mesures legislatives per regular els sectors energètic,
de residus i d’economia circular i per ade-

El PNI 2022-2025 conté 152 actuacions amb un pressupost compromès
que va entre els 2.817 i 3.270 milions
d’euros en funció de la disponibilitat
del fons Next Generation. El pressupost (sense comptar amb aquests
fons) incrementa en un 52,8 % el PNI
2017-2020. És rellevant destacar les
22 actuacions normatives, entre les
quals hi ha l’elaboració de projectes
de llei, desplegaments reglamentaris
i plans directors urbanístics.

quar els polígons industrials per a la governança que requereix avui la indústria. Hem
fixat mesures de transició justa i de responsabilitat social amb clàusules socials
i laborals per a la contractació pública i
per les empreses que rebin ajuts del PNI.
A més, s’impulsen actuacions imprescindibles per a l’ocupació de qualitat en matèria
de formació, igualtat i seguretat i salut.
També hem treballat per incorporar
al pacte inversió pública en les cadenes
de valor essencials de l’hidrogen, les bateries i la fabricació de semiconductors i
l’impuls a l’oficina de l’auto, un sector cabdal per a l’ocupació i la indústria catalana.
I hem incorporat a la política agroforestal
dimensió industrial amb la digitalització
dels cultius, la generació elèctrica hibridada amb conreus en sòl agrícola i la bioindústria per a la valorització material i energètica de la biomassa.

CCOO i UGT hem exigit algunes condicions imprescindibles per donar credibilitat al pacte, com ara:
• Garantir el pressupost compromès
per als quatre exercicis del PNI.
• Garantir un seguiment i una governança per part dels agents socials per
assegurar l’assoliment d’objectius.
• Fer una reorientació en cas que fos
necessari.
• Planificar el següent període del PNI
abans de la finalització d’aquest.
Ara demanem responsabilitat a
tots els grups parlamentaris per fer
que aquest pacte sigui un veritable
pacte de país, reforçant-lo amb el suport del Parlament de Catalunya i participant de manera activa en el seu
seguiment, i n’exigim el compliment.

Vídeo amb el resum de la intervenció de
Javier Pacheco, secretari general de CCOO
de Catalunya, en l’acte de signatura i presentació del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025, del passat 9 de setembre.

N169 16 de setembre de 2022

L’EINA DIGITAL

EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ, LES CONDICIONS LABORALS I ELS NOSTRES DRETS A LA INDÚSTRIA
S’aconsegueix un avenç en les negociacions a Kostal,
gràcies a l’èxit de la vaga convocada a inicis de mes

Gràcies a l’èxit de la vaga convocada a Kostal els dies 5, 6 i 7
de setembre, s’ha aconseguit
fer un avenç en les negociacions amb l’empresa per minimitzar l’afectació de l’ERO. La
direcció de Kostal s’ha avingut
a rebaixar a la meitat el nombre de persones afectades, que
passen de 109 a 56, i a retirar les
mesures d’acompanyament de
l’expedient, que suposaven una

retallada de les condicions laborals de la plantilla.
CCOO d’Indústria valorem
positivament aquestes mesures
i seguim treballant per minimitzar al màxim possible l’impacte
de l’expedient i per garantir
mesures no traumàtiques per
a les persones afectades. CCOO
abordem les reunions amb
l’empresa amb l’objectiu de seguir avançant en aquesta línia.

CCOO valorem l’acord assolit a CTC Externalización,
que dona resposta a les demandes de la plantilla
CCOO d’Indústria valorem positivament l’acord assolit finalment el passat 9 de setembre
amb la direcció de CTC Externalización, amb la mediació
de l’Administració. Un acord
que dona resposta a les reivindicacions de la plantilla i que
ha estat possible gràcies a la
pressió de la vaga prevista per
a la setmana del 12 de setembre, que amb la consecució de
l’acord ha quedat desconvocada.
En primer lloc, s’ha renovat
el pacte d’empresa, que estava bloquejat, d’acord amb la

darrera proposta de la representació sindical.
En segon lloc, s’ha acordat
que hi haurà una equiparació
salarial per a tot el personal
que desenvolupa la seva activitat a les instal·lacions de
BASF, on CTC Externalización
s’encarrega de les tasques logístiques.
Així mateix, es preveu la
creació d’una comissió, que es
formalitzarà el gener de 2023,
per a l’aplicació del marc de
les condicions de nocturnitat i
del treball per torns, entre altres qüestions.

CCOO denunciem l’actitud antisindical del Grup
Cobra, que ha acomiadat dos delegats per defensar
els drets de les persones que treballen a l’empresa
A principis de mes l’empresa
Cobra, que pertany al Grup
Vinci, ha acomiadat cinc treballadors, dos dels quals són,
a més, delegats de CCOO dels
centres de treball que la companyia té a Granollers i a Sant
Vicenç dels Horts. Es dona el
cas, a més, que un d’aquests
dos delegats és el responsable
del sector de muntatge i manteniment elèctric de la federació de CCOO d’Indústria de
Catalunya. Cal recordar també
que fa un mes l’empresa ja havia acomiadat un altre delegat
de CCOO, tot i que finalment
va fer marxa enrere.
CCOO d’Indústria denunciem que es tracta d’un cas
clar de repressió sindical, per
la participació d’aquests companys en la vaga que va fer la
plantilla de Cobra de Lleida a
principis de juliol. Una vaga
que es va convocar en defensa dels drets dels treballadors i
treballadores, ja que l’empresa
estava incomplint la clàusula

de subrogació prevista en el
conveni provincial i no respectava les condicions d’origen
del personal subrogat.
Lamentablement, aquest
no és un cas aïllat a l’empresa,
que acumula una llarga trajectòria antisindical, en especial
contra CCOO, amb acomiadaments improcedents, sancions, trasllats, etc.
CCOO d’Indústria exigim a
la direcció de Cobra i al Grup
Vinci la readmissió immediata
dels companys acomiadats, i
els advertim que si no rectifica
prendrem les mesures oportunes.

El passat 6 de setembre, la seu de CCOO de Catalunya va acollir una
reunió del Comitè d’Empresa Europeu del Grup Vinci, a la qual es
va convidar els delegats i delegades de CCOO i UGT de les diferents
empreses que el grup té al nostre territori. En aquesta trobada, a
més de donar a conèixer el funcionament d’aquest comitè i la seva
composició, es van compartir experiències i també la preocupació
davant l’actitud de Cobra vers la representació sindical.

La plantilla de Falck torna a fer vaga davant la
impossibilitat d’avançar en la negociació del conveni
CCOO denunciem que la falta de manteniment de
les instal·lacions de Nylstar posa en risc la seguretat
de les persones que treballen a la planta
El comitè de Nylstar ha presentat una denúncia contra
l’empresa a la Inspecció de
Treball per la manca de manteniment de les instal·lacions
de la fàbrica, ja que s’està posant en risc la seguretat i la
salut dels treballadors i treballadores.
CCOO manifestem la nostra preocupació davant aquesta lamentable situació que

està patint la plantilla de Nylstar, que s’ha vist agreujada
pel tall del subministrament
elèctric de la fàbrica, per part
de l’empresa distribuïdora, per
l’impagament del servei.
CCOO exigim a Nylstar
que resolgui aquesta situació
amb la màxima celeritat possible per donar continuïtat a
l’activitat de l’empresa i garantir els llocs de treball.

Les negociacions del conveni de Falck continuen en un
punt mort. L’empresa segueix
sense atendre les demandes
de la representació de la plantilla per assolir unes condicions laborals i uns salaris dignes, amb propostes que estan
molt lluny de complir aquest
objectiu.
Davant la impossibilitat
d’avançar en la negociació, els
dies 10 i 11 de setembre s’han
fet dues noves jornades de
vaga per exigir a la direcció de

Falck una sortida que permeti
desbloquejar aquesta situació
i arribar a un acord que garanteixi el poder adquisitiu de la
plantilla i asseguri unes condicions de treball dignes.
CCOO lamentem l’actitud
de Falck, que ja va trencar
l’acord assolit el passat mes de
juliol, amb una reinterpretació
dels termes acordats que suposava un perjudici per als treballadors i treballadores. Una
situació inadmissible que no
es pot repetir.
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