
Antaix, empresa dedicada al moble amb seus a la

Sénia i Amposta, que ja havia presentat a comen-

çaments de 2008 un expedient de regulació que

va deixar sense feina 67 de 320 treballadors, ha

tornat a presentar un altre expedient temporal que

n’afecta uns 224. Aquest ERO plantejava una sus-

pensió temporal de contractes un dia i mig setma-

nal durant el 2009. CCOO, amb majoria al Comitè

d’Empresa, va declinar aquest ERO però, poste-

riorment, les assembles de les dues plantes van

aprovar el preacord assolit entre empresa i sindi-

cats. Mitjançant aquest acord, s’aturarà la produc-

ció durant 72 dies, període en què la plantilla

cobrarà l’atur. A més, l’acord preveu que els treba-

lladors cobrin un complement en concepte de

pagues extraordinàries i mantinguin l’antiguitat si

finalment són acomiadats.

D’altra banda, la multinacional Indo, dedicada a la

fabricació i comercialització de lents oftàlmiques,

muntures i ulleres de sol, també ha presentat un ERO

temporal que afecta el 90% de la plantilla de la seva

filial a Tortosa (43 persones), Sociedad Anónima de

Manufacturas Ópticas (SAMO), en què es pretén atu-

rar l’empresa un terç de la jornada anual.

TEIXIDÓ S’HI APUNTA

Però no només les Terres de l’Ebre estan afecta-

des per expedients. Indústries Teixidó, empresa de

Riudecols (Baix Camp), que es dedica a la fabrica-

ció d’electrodomèstics i de components de preci-

sió per a la indústria automobilística, va comunicar

a mitjans de desembre al Comitè d’Empresa, for-

mat per majoria per CCOO, la presentació d’un

expedient que afectarà 81 persones (un 20% de la

plantilla) així com suspensions de 5 dies per mes

per a tots els treballadors. Finalment, però, CCOO

ha arribat a un acord segons el qual es manté la

suspensió temporal de 5 dies i una baixa temporal

de 3 mesos per a les 81 persones que es volia

acomiadar.
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Després de sis anys
aportant seny i res-
ponsabilitat al Servei
Lingüístic, primer, i
atorgant una imatge i
comunicació tant
internes com externes
a la Unió
Intercomarcal de les
Comarques
Tarragonines, el com-
pany Josep M.
Fortuny ha decidit
provar sort, i segur
que aconseguirà tot
allò que es proposi,
en el món de l’ensen-
yament. No crec que
siguin gratuïtes
aquestes paraules de
gratitud després de
totes les vivències
que cadascun de
nosaltres ha pogut
tenir de la persona
d’en Josep Maria.
Des d’aquestes línies,
la persona que us
escriu i us saluda, ho

fa per demanar-vos
i recordar-vos, que
utilitzeu aquestes
pàgines per denun-
ciar, explicar o
exposar tot allò
que cregueu oportú
i, així mateix,
podeu utilitzar el
correu electrònic
per fer-nos arribar
suggeriments, quei-
xes i propostes a
tarragona@ccoo.cat

CCOO, que gaudeix d’una àmplia majoria al Comitè de l’Empresa Municipal de Transports Públics, va proposar a
la Direcció de l’empresa la incorporació de modificacions relacionades amb l’aplicació, interpretació i millora de

les lleis d’igualtat i de violència de gènere. Aquestes modificacions afecten
temes com la jornada (flexibilitat i reducció), les vacances, permisos (maternitat,
paternitat, excedències, incapacitat temporal). 
A més, s’introdueix un nou capítol dedicat íntegrament a mesures d’acció positi-
va, violència de gènere i criteris d’elaboració i aplicació dels plans d’igualtat, en
totes les seves fases (diagnosi, objectius i criteris), amb el compromís de realit-
zació de cursos específics en matèria d’igualtat d’oportunitats, raó per la qual
ambdues parts es doten, en el si de l’empresa, de la corresponent Comissió
d’Igualtat. També es millora l’articulat del conveni i es planteja la possibilitat de
condensar la jubilació parcial a proposta del treballador en un sol període.

L’EMT incorpora la Llei d’igualtat al conveni col·lectiu

Relleu a l’àrea
de comunicació
de la Unió

El sector del moble també pateix les conseqüències de la crisi

Antaix i SAMO presenten ERO temporals
La indústria ebrenca, afectada per expedients de regulació

El company 
Josep M. Fortuny 

ens diu adéu



Eleccions sindicals

Full Sindical gener-febrer 20092 !

CCOO guanya les eleccions sindicals a
Eulen, Soirsa i Kellogg’s

CCOO ha guanyat les eleccions sindi-

cals que van tenir lloc el passat 30 de

desembre a l’empresa Eulen, del sector

de la neteja. D’un comitè de cinc mem-

bres, CCOO ha obtingut la majoria amb

quatre delegats, per un de la UGT. Dies

enrere CCOO va denunciar l’empresa

Eulen, que s’encarrega de la neteja

dels col·legis públics de Reus, a

Inspecció de Treball ja que l’empresa

es negava a reconèixer la representació

sindical després que l’Ajuntament de

Reus hagués dividit el contracte de

neteja dels centres públics en dues

empreses (ISS i Eulen) i, per tant,

havien de fer la mateixa feina amb

menys personal.

Per tant, és un resultat favorable per

dues raons: una, perquè les eleccions

les ha guanyat CCOO, i, dues, perquè

les treballadores i treballadors d’Eulen

continuen tenint representació sindical.

SOIRSA I KELLOGG’S

Per una altra banda, l’empresa Kellogg

Manufacturing España ha augmentat la

plantilla i, per tant, ha hagut de cele-

brar eleccions sindicals parcials, en

què ha passat d’un comitè de nou a un

de tretze delegats i delegades. Dels set

delegats que tenia fins ara, per dos de

la CGT, CCOO ha passat a tenir deu

representants, per tres de l’altre sindi-

cat. Per tant, continua la majoria abso-

luta en aquesta empresa amb una plan-

tilla de 271 persones.

Finalment, CCOO també ha capgirat els

resultats en els comicis celebrats el

passat 23 de desembre a SOIRSA, una

empresa de sales recreatives i de joc

amb seus a Salou, Cambrils i la Pineda.

Fa quatre anys l’únic delegat que hi

havia era representant de la UGT, sindi-

cat que va fer el preavís per tal de con-

vocar les eleccions.

NOU SECRETARIAT DE CCOO DE
TARRAGONA

Després del procés congressual que va culminar el 4 de

novembre, en què va sortir escollida la nova Executiva de la

Intercomarcal tarragonina, encapçalada per Jaume Pros

com a secretari general, aquesta ja ha pactat les persones

que portaran les diferents secretaries, així com les diverses

responsabilitats.

Secretaria General: Jaume Pros

Secr. de Política Social i Immigració: Jordi Aymamí

Secr. de Medi Ambient i Mobilitat: Javier Bermejo

Secr. d’Organització, Recursos i Comunicació: Joan Canela

Secr. de Formació i Ocupació: Joan C. Donado

Secr. de la Dona i Polítiques d’Igualtat: Teresa Fortuny

Secr. de Formació Sindical: Antoni Puig

Secr. de Salut Laboral: Montse Sanahuja

Resp. de Cooperació, Pau i Solidaritat: Jordi Aroca

Resp. d’Acció Jove: Izaskun Garrido

Resp. de Pimes: Jaume Selva

Resp. d’Arbitratges: Merche Solla

El Departament de Salut Laboral ja ha començat a preparar

tota l’oferta de cursos durant els primers mesos del 2009.

Els horaris i calendaris definitius, així com els llocs on s’im-

partiran els cursos, es determinaran en funció de la deman-

da. És important que, si us interessa algun d’aquests cur-

sos (encara que no estigui fixat el calendari i l’horari), ho

comuniqueu al més aviat possible enviant un correu a

sergi.rosello@ccoo.cat.

LLISTAT DE CURSOS

- Curs bàsic de salut laboral (60 hores), Tarragona i Reus

- Curs de mútues (25 hores), Tarragona

- Riscos específics (100 hores), Tarragona. Aquest curs està

compost per quatre mòduls de 20 hores, que són: Riscos

específics dels llocs de treball, Riscos específics psicoso-

cials, Riscos específics químics i biològics i Riscos especí-

fics musculoesquelètics.

- Sindicalisme i medi ambient (20 hores), Tarragona

SALUT LABORAL JA TÉ A PUNT 
L’OFERTA DE CURSOS PER AL 2009
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Els treballadors 
no han de pagar la crisi

Acabem de començar l’any

però, mentre alguns ho cele-

bràvem amb cava i torrons,

d’altres ho feien més austera-

ment. El nou any ens ha portat

més expedients de regulació

d’empreses, i una taxa històri-

ca de persones inscrites a les

llistes de l’atur. Ara més que

mai no podem deixar que els

costos d’aquesta crisi la

paguin els que no l’han provo-

cada, els treballadors i les 

treballadores.

Des del Sindicat, amb l’esforç

del conjunt de la nostra afilia-

ció i de les persones treballa-

dores, hem de convèncer amb

la pressió els governs català i

espanyol perquè arbitrin un

seguit de mesures que contri-

bueixin a millorar l’eficiència

de la nostra economia i pre-

servar els drets laborals. Així,

cal que els aturats gaudeixin

de la cobertura econòmica

suficient i se’ls dissenyin 

plans de formació per una

ràpida inserció laboral. També

cal implantar mesures de xoc

per evitar la destrucció de

llocs de treball en sectors

estratègics com el de l’auto-

mòbil i evitar, amb un control

estricte de l’autoritat laboral,

que les empreses presentin

ERO quan aquests no estan

justificats.

Aquest pols també l’hem de

fer amb les patronals evitant

que algunes empreses que

des de fa molts anys han tin-

gut beneficis, ara aprofitin

l’excusa de la crisi per fer

reduccions de plantilla i con-

gelar els sous dels seus

empleats.

Amb la nostra força com a

sindicat hem d’aconseguir que

aquesta crisi la paguin els que

l’han provocat i no el conjunt

de la classe treballadora.

CUINA CATALANA I RUSSA

El restaurant Ca l’Anna Kornusova ofereix especialitats en cuina

catalana i russa, tant per menjar al local com per emportar, com

també per encàrrec. A partir d’ara ja podreu tastar el boreh, l’ama-

nida juliana o gaudir d’una escudella i d’una amanida catalana en un

mateix lloc.

Ofereixen a l’afiliació un 10% en tots els

menús, tant de migdia com de nit. Els

podeu trobar a Tortosa, al c. Poeta

Vicente Garcia, 5 (davant de l’estació de

trens) o trucant al 977 445 394. Obren

de dilluns a dissabte, de 8 a 23 h, i els

diumenges, de 9 a 16 h.

REVISIONS MÈDIQUES

El Centre de Reconeixements Mèdics Tarraco està situat a la rambla

Nova, 28, 1r, de Tarragona. Aquest centre es dedica a fer les revi-

sions mèdiques per al carnet de conduir i/o llicències d’armes. Per

a l’afiliació de CCOO, el preu que ofereix aquesta empresa per a les

revisions mèdiques és de 42 euros, incloses les taxes de Trànsit. Per

tant, per fer-vos la revisió, no haureu d’anar a Trànsit, però haureu

de portar tres fotografies de carnet, una fotocòpia del DNI i una foto-

còpia del carnet de conduir. L’horari de visita són els dilluns i els

dijous de 17.30 a 19.00 h, o podeu trucar al 977 228 228.

Més descomptes per a
afiliats i afiliades

Recentment hem signat dos acords de col·laboració:
un, amb el restaurant Ca l’Anna Kornusova de
Tortosa i, l’altre, amb el Centre de Reconeixements
Mèdics Tarraco de Tarragona




