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CCOO hem convocat vaga per un conveni digne als sectors de preparats alimentaris, 
metall de Lleida, òptiques de Barcelona i majoristes de fruites i verdures de Barcelona

El bloqueig de la negociació col·lectiva als 
nostres sectors, per l’actitud intransigent 
de les patronals, especialment en matè-
ria salarial, ens ha portat a convocar vaga  
als sectors del metall de la província de 
Lleida, de preparats alimentaris i produc-
tes dietètics i d’òptiques de la província 
de Barcelona aquest mes de novembre. 
En els tres casos la convocatòria de vaga 
és conjunta amb UGT i reivindiquem un 
conveni digne per a les persones que tre-
ballen en aquestes activitats, que garan-
teixi el seu poder adquisitiu i que millori 
les seves condicions laborals. 

El metall de Lleida farà vaga els dies  
22 i 23 de novembre. El dia 22 es farà una 
manifestació conjunta a Lleida, convo-
cada per CCOO i UGT, des de la plaça de 
Ricard Viñes fins al davant de la seu de la 
patronal FEMEL, on hi haurà una concen-
tració. El sector de preparants alimentaris 
i productes dietètics farà vaga els dies 22 i 
24 de novembre al conjunt de Catalunya. 
La vaga del sector d’òptiques de Barce-
lona es farà els dies 25 i 26 de novembre, 
coincidint amb el Black Friday per fer 
més pressió a la patronal. 

CCOO no subscribim el preacord assolit 
en el Conveni de majoristes de fruites i 
verdures de Barcelona

CCOO d’Indústria també hem convo-
ca vaga al sector de majoristes de fruites i 
verdures de la província de Barcelona els 
dies 5 i 7 de desembre per exigir un con-
veni just per a les persones que treballen 
al sector. 

CCOO no subscribim el preacord de 
conveni assolit el passat 8 de novembre 
entre la patronal i UGT en solitari, ja que 
no garanteix el poder adquisitiu i empit-
jora les condicions laborals de les per-
sones treballadores. El preacord signat 
per UGT només té vigència d’un any, no 
incorpora clàusula de revisió salarial ni 
elimina la compensació i absorció dels 
increments acordats. Tampoc s’ha acon-
seguit una reducció de la jornada laboral 
i preveu mesures, com l’ampliació del pe-
ríode de prova, que suposen un retrocés 
en les condicions laborals al sector.

UN MISSATGE CLAR A LES PATRONALS: SALARI O CONFLICTE!

VAGA
METALL LLEIDA
22 i 23 de novembre de 2022

SALARI O CONFLICTE!
indústria

22 i 24.11.2022
#SalariOConflicte#SalariOConflicte

VAGA
PREPARATS 
ALIMENTARIS 
I PRODUCTES 
DIETÈTICS
Per un conveni digne!
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VAGA
MAJORISTES 
FRUITES I 
VERDURES
BARCELONA
#SalariOConflicte

5 i 7.12.2022
CONVENI DIGNE!
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VAGA
ÒPTIQUES
BARCELONA

25 i 26 
novembre de 2022

Per un conveni digne!
#SalariOConflicte

CCOO d’Indústria fem una crida al nostre actiu sindical per 
donar suport a les vagues convocades en aquests 
sectors, que no tenen tanta força organitzativa com 
els sectors del metall o la química, per garantir l’èxit 
de les convocatòries. La seva lluita per un conveni just, 
amb uns salaris i unes condicions de treball dignes és 
la lluita de la classe obrera, és la lluita de totes i tots!
Salari o conflicte!
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L’afiliació i la representació del sector del metall de 
Barcelona i Tarragona validen els preacords assolits

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL

Comencem a tensar el sector d’estacions de servei 
davant el bloqueig de les negociacions del conveni

CCOO i UGT comencem a pre-
parar mobilitzacions al sector 
d’estacions de servei davant el 
bloqueig de les negociacions 
del conveni estatal per part de 
la patronal. Després de gairebé 
onze mesos de negociacions no 
ha estat possible avançar cap a 
un acord.

Malgrat els beneficis que 
estan tenint les empreses del 
sector, la patronal manté una 
posició intransigent en la mesa. 
No vol parlar ni d’IPC ni de la 
resta de millores que proposa 
la plataforma sindical. Mentres-
tant, les persones que treballen 

al sector segueixen perdent po-
der adquisitiu.

Davant d’aquesta situació, 
CCOO i UGT estem fent assem-
blees al conjunt de l’Estat per in-
formar els delegats i delegades  
del punt en què es troben les 
negociacions i valorar les mesu-
res de pressió i mobilització que 
s’han de tirar endavant a partir 
d’ara per desencallar aquest es-
cenari. 

Lluitarem per aconseguir 
un conveni digne i amb drets 
per a les persones que treballen 
al sector d’estacions de servei al 
conjunt de l’Estat.

Signat l’acord d’Avidel, que permet estabilitzar 
les relacions laborals a l’escorxador de Lleida

L’11 de novembre s’ha fet la 
signatura definitiva de l’acord 
entre la direcció d’Avidel, les 
empreses auxiliars que tre-
ballen a l’escorxador i la re-
presentació de CCOO dels 
diferents comitès d’empresa, 
que és majoritària al centre 
de treball, en els termes del 
preacord assolit el passat 26 
d’octubre. Un acord que s’ha 
signat amb la participació del 
Departament de Treball de la 
Generalitat.

Aquest acord permetrà 
la internalització de més de 
200 persones treballadores 

a l’empresa principal, així com 
l’equiparació de les condicions 
de treball de tot el personal de 
l’escorxador, respectant com 
a mínim les condicions que 
marca el conveni del sector.

Amb aquest acord s’acaba 
una fase de tensió i es posen 
les bases de les futures re-
lacions laborals a l’empresa. 
Gràcies a la voluntat de l’acord, 
el diàleg i l’acció col·lectiva 
s’ha aconseguit desbloquejar 
una situació de conflicte i, per 
aquest motiu, fem una crida a 
continuar treballant de forma 
conjunta entre totes les parts.

LA LLUITA DONA ELS SEUS FRUITS

Assolit un acord sobre el conveni col·lectiu 
de Falck, que garanteix el poder adquisitiu i 

millora les condicions de la plantilla

La lluita dels bombers de 
Falck, que operen a les nu-
clears d’Ascó i Vandellòs, per 
aconseguir un conveni dig-
ne, finalment ha donat els 
seus fruits. El dia 11 de no-
vembre, CCOO i la direcció 
de l’empresa hem signat un 
acord de conveni que garan-
teix el poder adquisitiu de la 
plantilla i que millora les seves 
condicions laborals. 

El conveni acordat tin-
drà una vigència de 3 anys 
i estableix uns increments 
salarials en aquest període 
d’un 11,5 % per al personal de 
brigada i d’un 13,5 % per als 
auxiliars, amb els quals es 
vol garantir que la plantilla 
no perdi poder adquisitiu.

També incorpora millo-
res de les condicions laborals, 
per exemple, en la regulació 
de les vacances i la recupe-
ració de les hores extres en 
temps de descans. A més, 
s’estableix 1 dia d’assumptes 
propis anual i es garanteix el 
plus d’ambulància a les 30 
persones de la brigada. Tam-
bé es dona l’opció d’escollir el 
quadrant de 8 o 12 hores.

Un altre aspecte destacat 
és la creació d’una bossa 
d’hores voluntàries per evitar 
un sobreús dels equips de 
reforç i es recull el dret a les 
proves d’esforç per garantir 
que s’està en bones condi-
cions per passar les proves 
físiques.

Un cop assolits els preacords 
dels convenis del metall de les 
províncies de Tarragona i de 
Barcelona, CCOO d’Indústria 
de Catalunya vam posar fil a 
l’agulla per garantir la màxima 
participació de la nostra repre-
sentació i la nostra afiliació al 
sector per validar els principis 
d’acord per a la seva signatura 
definitiva.

Durant la darrera setmana 
d’octubre i primera de novem-
bre vam fer cinc assemblees 
per explicar els termes del pre-
acord als delegats i delegades 
dels territoris afectats. A totes 
les assemblees hi va haver una 
alta assistència i va quedar pa-
lès el suport de la nostra gent 
a l’acord.

També hem realitzat una 
consulta telemàtica a l’afiliació 
del metall de les dues provín-

cies per demanar si validaven 
o no els principis d’acord res-
pectius. Més de 1.300 persones 
l’han respost i un 97 % ho han 
fet a favor dels preacords.

CCOO d’Indústria valorem 
molt positivament aquests re-
sultats, que reafirmen els nos-
tres objectius en la negociació 
i en la implicació de la nostra 
gent en tot el procés negocia-
dor, des de la construcció de la 
proposta fins a la signatura del 
conveni.

Un cop ratificats els pre-
acords, estem centrats en la 
redacció dels textos definitius  
per poder signar els nous con-
venis del metall al més aviat 
possible, per tal que les perso-
nes que treballen al sector es 
puguin beneficiar de les mi-
llores aconseguides com més 
aviat millor.
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El Consell de CCOO d’Indústria ratifica els canvis 
als òrgans de direcció de la federació i del sindicat 

d’Indústria del Vallès Occidental i la Catalunya Central 

Cristina Priego és la nova se-
cretària general de CCOO d’In-
dústria del Vallès Occidental i 
la Catalunya Central, després 
que en la reunió del Consell de 
la federació celebrada el 15 de 
novembre s’hagi ratificat el 
canvi en la direcció del sindi-
cat intercomarcal, aprovat per 
la seva Comissió Executiva.

Priego pren el relleu a Jo-
sep Rueda, el fins ara secre-
tari general, ja que aquest ha 
assumit la responsabilitat de 
liderar l’Àrea d’Acció Sindical 
de la federació d’Indústria de 
Catalunya, en substitució de 
José Juan Marín. Aquest can-
vi també ha estat ratificat en 
la mateixa reunió del Consell.

El Consell també ha fet un reconeixement a la tasca i la 
trajectòria sindical de José Juan Marín, Chechu, que deixa 
les seves responsabilitats a la federació per assumir-ne una 
de nova, la coordinació dels serveis jurídics confederals. 

La federació CCOO d’Indústria de Catalunya els desitgem 
molts encerts a tots tres en aquestes noves responsabili-
tats i els oferim la mà estesa i tota la nostra col·laboració!

El clam “Salari o conflicte” va sonar alt i clar a Madrid

El passat 3 de novembre, unes 
50.000 persones vingudes de 
tot l’Estat es van manifestar a 
Madrid, convocades per CCOO 
i UGT, amb el lema “Salari o 
conflicte”, per deixar clar a la 
patronal que no estem dispo-
sats que aquesta crisi l’acabem 
pagant les persones treballa-
dores. Malgrat la pluja, milers 
de persones van participar 

en les tres columnes que van 
confluir en una multitudinària 
concentració a la plaza Mayor, 
on van exigir a la patronal el 
desbloqueig de la negociació 
dels convenis col·lectius.

El missatge es va sentir alt 
i clar: disputarem les millores 
salarials arreu i ho farem amb 
força. 

“Salari o conflicte: la mobilització”

Salari o conflicte!

RIDER
FRANZ

JUBILAT
CARLES

ARRENCA LA CAMPANYA D’AFILIACIÓ DE CCOO
Som gent compromesa, gent lluitadora, gent solidària, gent 
de CCOO, gent com tu, que amb la seva implicació i el seu 

compromís MILLORA EL MÓN! 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa-sindical-ccoo/tardor-calenta-salaris-o-conflicte/video/6180034/

