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ARA ENS
TOCA A NOSALTRES!
BALANÇ
En aquests últims quatre anys hem vist una ràpida
evolució de la fàbrica en diversos aspectes, molts
dels quals motivats pel canvi de model productiu en el sector de l'automoció. En aquest sentit,
CCOO hem prioritzat assegurar l'estabilitat i la
qualitat de l'ocupació per evitar possibles efectes
negatius que hi pogués haver a curt termini.
Per això vam acordar que no s'apliqués novament
el salari d'ingrés a aquells treballadors i treballadores que retornessin a Nissan en un període inferior a dotze mesos. Amb això es va aconseguir
posar fi a la injustícia que CCOO havia denunciat
repetidament: que a contractes concatenats amb
interval de pocs dies se'ls apliquessin novament les
taules del primer tram del salari d'ingrés.

Negociació del XXII conveni
col·lectiu (gener-decenbre 2015)

(l'IPC va quedar en el 0,7 %), assegurar el màxim
de 218 dies de jornada individual anual, reobrir la
taula d'ocupació i millores en la conciliació de la
vida laboral i la familiar.

Negociació del XXIII conveni
col·lectiu (gener 2016 - març 2018)
Un cop immersos en el 2016 vam entrar en les negociacions del XXIII conveni col·lectiu, un conveni
que va servir per millorar les condicions tant laborals com socials dels treballadors i treballadores.
Vam aconseguir un gran avenç en matèria social,
amb la inclusió del Pla d'igualtat, per fomentar
més igualtat entre gèneres i evitar, així, discriminacions, i el Protocol d'assetjament, per poder actuar en matèria de violència de gènere i abusos
tant sexuals com laborals.

Es va millorar la conciliació familiar, amb la possibilitat de compactació de la guarda legal en jornades
completes, el permís per poder acompanyar els fills
La negociació del XXII conveni col·lectiu va co- i filles menors de sis anys al metge en hores labomençar a mitjan 2015 i es va aconseguir un acord rals, dos dies per a les companyes que s'hagin de fer
de pròrroga al desembre del mateix any, motivat una amniocentesi durant la gestació, tres dies per a
pel llançament de l'H60. En aquesta pròrroga es va parts amb cesària, el dia lliure per al treballador al
aconseguir augmentar el poder adquisitiu un 1 % qual facin intervencions ambulatòries o la utilització del banc de dies en cas de força major, etc.
Cal destacar alguns punts en matèria social, com
són les diferents reformes a les instal·lacions de la fàbrica: reforma dels vestidors, nou vestuari femení de
P-2, més zones de pícnic o l'ampliació de les que ja
hi ha i reformes en les diferents zones d'aparcament.
En matèria de jubilació, vam defensar el manteniment de les condicions de jubilació al 90 %, que va
servir perquè l'empresa cedís en les seves pretensions de rebaixar-les. Es va disminuir en un dia la
jornada industrial, que va passar de 227 a 226 dies.
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En matèria d'ocupació es va aconseguir convertir
els contractes fixos discontinus en fixos a temps
complet, i també vam fer indefinits a companys
que encara estaven com temporals i que havien
estat afectats per l'expedient del 2009.

Pel que fa a la pròrroga o no del conveni, vam debatre i decidir en una assemblea amb l'afiliació
prorrogar l'actual conveni, però amb unes premisses innegociables, que són la pujada salarial en línia amb l'IPC i que se signi abans del 31 de juliol.

En matèria d'ergonomia, es va acordar aplicar mesures en cas d'incompliment de mix i baixada de
puntes a la planta de muntatge, o descans addicional per als companys i companyes que ocupin
els llocs A i B, que és de vint-i-quatre minuts en cas
d'impossibilitat de rotació i de cinc minuts més a
muntatge, encara que es fes rotació.

La direcció no es va avenir a complir aquestes
dues premisses, cosa que va motivar la fi de la
negociació i que el nostre únic objectiu, a partir
d'aquell moment, no sigui altre que garantir el futur d'aquesta companyia a Barcelona.

També vam garantir la plantilla en cas de descens de producció, amb jubilacions i recuperació
de llocs de treball subcontractats (AMAC, menjador 2).
Cal destacar la mobilització del passat 8 de Març,
on CCOO va convocar dues hores d'atur a tots els
centres de treball, amb diferents mobilitzacions,
per defensar la igualtat efectiva de la dona en la
nostra societat, tant en l'àmbit laboral com en el
social.

Negociació del conveni actual
Un cop caducat el XXIII conveni col·lectiu, i davant
l'actual situació de baixa producció, la direcció ens
proposa prorrogar l'actual conveni i ens presenta
un excedent de treballadors i treballadores que vol
pal·liar amb els companys i companyes més veterans, negociant la seva sortida, sempre a la baixa.
Davant d'aquestes propostes, CCOO vam deixar
clar a la direcció que la sortida d'aquests companys i companyes mai no ha d'estar vinculada a cap
negociació de conveni i que, en tot cas, en la seva
sortida havia d'estar garantit el 90 % del seu salari.

#ÉsElMoment
#AmbTuSomMésForts
#TuDecideixes
#VotaCCOO
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COL.LEGI DE PERSONAL D´ESPECIALISTE I NO CUALIFICAT

1. Miguel Ángel
Boiza (Mov.
Materiales
Carrocerías)

21. Marc Rubio
(Pintura)

2. Roberto
Carlos Pacheco
(Transmisiones)

22. Edu Tena
(Transmisiones)

3. Carol Martín
(Montaje)

4. Jonatan
Molina
(Carrocerías)

23. Marc Díaz
(Mantenimiento
Carrocerías)

24. Cristina
López (Pintura)

5. Juan Carlos
Vicente
(Transmisiones)

25. Valentín
Gutiérrez
(Transmisiones)

6. Sergio Rojas
(Montaje)

7. Alberto Sabido
(Pintura)

8. Pedro Lozano
(Carrocerias)

9. Rocío Quesada
(Montaje)

10. Miguel
Ibáñez (Montaje)

26. Miguel
Ángel Escribano
(Mov. Materiales
Carrocerías)

27. Xenia
Méndez
(Montaje)

28. Bernardo
Sánchez (Pintura
Mantenimiento)

29. Fco.
Javier Asensio
(Mantenimiento
Transmisiones)

30. Mª Jesús
Postigo
(Carrocerías)

42. Mª Amparo
Ramírez (Pintura)

43. Javier
Lafuente
(Montaje)

44. Alexander
Ertack
(Mantenimiento
Transmisiones)

45. Ester Ortega
(Carrocerías)

46. Daniel Gil
(Mov. Materiales
Montaje)

47. Sergio
Jiménez (Pintura)

48. Daniel Vargas
(Transmisiones)

48. Joaquín
Fernández
(Kaizen
Carrocerías)

49. Vicente Iborra
(Mantenimiento
Pintura)

50. Eladio Arce
(Transmisiones)

61. Lorenzo
Torres
(Transmisiones)

62. David Lozano
(Carrocerías)

63. David
Sánchez (Pintura)

64. Rubén
Ceballos
(Carrocerías)

65. José Marín
(Calidad)

66. José
A. Sánchez
(Montaje)

67. José Manuel
Avellaneda (Pintura)

68. Ángel
Martínez
(Transmisiones)

69. Aurora
Fajardo (Montaje)

70. Alberto Reina
(Montaje)

81. Jaime Martín
(Mov. Materiales
Carrocerías)

82. Pedro Pizarro
(Calidad)

83. Manuel
Rodríguez
(Carrocerías)

84. Aitor García
(Carrocerías)

85. Miguel
Romera (Pintura)

86. Jorge
Domínguez
(Calidad)

87. Albert
Martínez
(Montaje)

88. Javier
Carrasco
(Carrocerías)

89. David
Marqués
(Transmisiones)

90. Jenifer
Gallego (Montaje)

101. Alberto
Rodríguez
(Carrocerías)

102. Vicente
González
(Calidad)

103. Eduardo
Galán (Pintura)

104. Jesús
González
(Transmisiones)

105. José
Antonio Porcuna
(Calidad)

106. Francisco
Moreno (Mov.
Materiales
Transmisiones)

107. Antonio
Medina (Montaje)

108. Pedro Pérez
(Mantenimiento
Carrocerías)

109. Iván Gallego
(Montaje)

110. Daniel
Pindado
(Carrocerías)

7. Ricardo
González
(Compras)

8. Miguel Piernas
(Mantenimineto
General)

9. Miguel
Ángel Ramírez
(Mantenimiento
Carrocerías)

10. Vicente
Domínguez
(NTCE)

COL.LEGI DE PERSONAL TECNIC I ADMINISTRATIU

1. Mavilo Darriba
(NTCE-LCV)

2. Antonio
Jesús Hidalgo
(Mantenimiento
General)

21. Tomás
Díaz (Control
Administrativo)

22. Gregorio T.
Rodríguez (Oficina
Recepción)

3. Alex Belver
(Finanzas)

4. Carlos Corma
(Ingeniería
Producción
Carrocerías)

5. Mónica
Figueres
(Compras)

6. osé Miguel
Expósito (QRQC
Carrocerías)
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11. Vicenç
Medina (Pintura)

12. María Rueda
(Carrocerias)

13. Raúl Ocón
(Transmisiones)

14. Carol Ramos
(Montaje)

15. Alberto
Beneítez
(Carrocerías)

16. Eduard
Noguer (Montaje)

17. Juan
Andrés Espada
(Transmisiones)

18. Sergio
Rebollo (Pintura)

19. Sandra
Carrasco
(Carrocerías)

20. Lorena
Aparicio
(Montaje)

31. Manuel
González
(Calidad)

32. Natalia
Cuesta (Pintura)

33. José
Antonio Santos
(Transmisiones)

34. José Sancho
(Carrocerías)

35. Yessenia
Cayoja
(Mantenimiento
Montaje)

36. Jesús Javier
Durán (Pintura)

37. Manuel López
(Mov. Materiales
Transmisiones)

38. Noelia Jaraba
(Montaje)

39. Miguel Díaz
(Carrocerías)

40. Jonathan
Arias (Montaje)

51. Fernando
Martín
(Carrocerías)

52. Diego Ortíz
(Montaje)

53. José Macías
(Calidad)

54. Raquel
Guerrero
(Pintura)

55. Manuel León
(Mov. Materiales
Transmisiones)

56. Alberto
Horcas
(Carrocerías)

57. Jesús
Valbuena
(Mantenimiento
Carrocerías)

58. Nadia
Fernández
(Montaje)

59. Noelia Prieto
(Montaje)

60. Jordi
Comellas
(Pintura)

71. Víctor Moreno
(Mantenimiento
Carrocerías)

72. José Vicente
Roger (Mov.
Materiales
Carrocerías)

73. Juan José
Del Arcos
(Mantenimiento
Pintura)

74. María Leyva
(Calidad)

75. Sergio
Fernández
(Carrocerías)

76. Jorge Flores
(Calidad)

77. Antonio Partal
(Carrocerias)

78. Anabel Pérez
(Pintura)

79. Juan
Manuel Naranjo
(Mantenimiento
Transmisiones)

80. Sheila Grau
(Montaje)

91. Javier Jaén
(Mantenimiento
Pintura)

92. Mario Rubio
(Carrocerías)

93. David
Camposo
(Carrocerías)

94. Sergio Arroyo
(Calidad)

95. Jordi Oliveira
(Montaje)

96. Adrián
Moreno
(Carrocerías)

97. Carlos Mir
(Mantenimiento
Pintura)

98. Celestino
Barbero
(Carrocerías)

99. José Mª Sola
(Transmisiones)

100. Pedro
Úbeda (Pintura)

11. Florenci
Liesa (Ingeniería
Producción
Montaje)

12. José Mª
Longedo (Oficina
Calidad)

13. Juan Ramón
León (Control
Producción)

14. Juan Manuel
Barranco
(Mantenimiento
Pintura)

15. Javier Mota
(Técnico Calidad
Transmisiones)

16. Jesús Andreu
(NTCE-LCV)

17. Andrés
Carmona (NTCE)

18. Jorge
Caballero
(Control
Producción)

19. Daniel Serrat
(Mantenimiento
General)

20. Ramón
Español
(Mantenimiento
Transmisiones)
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eleccions sindicals, quin serà el futur de la nostra
planta i en quines condicions, i per això necessitem la força que només el conjunt de la plantilla
podeu donar-nos amb el vot i, així, poder exercir el
lideratge necessari per aconseguir aquests reptes.
Aquesta planta no necessita únicament un conveni i algun producte o produccions sobrants que ens
arribin d'altres plantes de l'aliança: aquesta època
ja ha passat. Nosaltres necessitem una estratègia
productiva clara que s'orienti a les fortaleses i les
oportunitats que tenim en aquests moments de
transformació productiva, tecnològica i comerEl sector de l'automoció està vivint temps de canvi cial del sector de l'automòbil, i tenint en compte
pel que fa a les noves tecnologies que s'estan des- la situació de l'aliança Nissan-Renault i el Brexit a
envolupant i que en els propers anys es consolida- Anglaterra.
ran en la fabricació i el desenvolupament dels nous
automòbils. Aquests canvis també comportaran En aquest sentit, des de CCOO a Nissan hem parque els requeriments dels perfils de les plantilles si- ticipat activament en l'elaboració d'un document
guin diferents, respecte dels que ja coneixem, i per de treball, denominat Pla estratègic, que recull la
això hem de preparar-nos, avançar-nos i estar ben nostra visió de planta per al futur i les inversions
situats per assegurar que aquests canvis es realit- i canvis que s'han de produir per afrontar-lo amb
zin d'una manera controlada i assegurant el nostre èxit.

PLA DE TREBALL

centre de treball i l'ocupació.

Aquest document situa quina és la realitat actual
Des de CCOO a Nissan no som aliens a aquesta si- de Nissan a Espanya, les últimes negociacions i els
tuació, sabem els canvis que es produiran en el sec- esforços realitzats per la plantilla, els canvis que es
tor de l'automòbil i estem preparats per afrontar-los, produiran en el sector de l'automòbil, els possibles
amb propostes que permetran abordar aquesta canvis a l'aliança i la situació del Brexit, i, finalnova revolució industrial, sense que afecti negativa- ment, les exigències que fem per aconseguir tots
aquests objectius.
ment el conjunt de treballadors i treballadores.
Però tot això, en la nostra actual situació, agafa
més rellevància, a causa de la baixa situació productiva i de la inexistència d'una estratègia clara de futur per a Nissan, amb nous productes que
assegurin l'estabilitat de totes les persones que hi
treballem.

Per poder aconseguir aquest Pla estratègic, es proposa un procés de negociació amb Nissan, amb
la participació de les administracions públiques a
Catalunya i Espanya, que defineixi el desenvolupament de les condicions industrials i laborals per
al futur de Nissan a Catalunya.

Per això nosaltres haurem d'abordar dins el si del D'una manera resumida, aquestes són les diferents
nou comitè d'empresa que sorgeixi d'aquestes mesures que es proposen:
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Inversions
•	

En una nova planta de pintura.

•	

En l'augment de la capacitat de les línies de
producció.

•	

En l'augment de la capacitat dels pulmons de
carrosseries.

•	

En l'adequació dels espais logístics.

•	

En la modernització de la maquinària.

•	

En la modificació de les línies productives,
adaptant-les a l'ergonomia de les persones.

Política d’ocupació, salarial i
formativa

•	

Regulació de la subcontractació i l'externalització, definint els criteris.

•	

Revisió de l'itinerari salarial de les noves persones contractades.

•	

Resolució de la diferència de la doble escala
salarial amb formació.

•	

Canvi de model de classificació i promoció
professional.

•	

Pla de formació per a tota la plantilla en indústria 4.0.

Volums de producció
•	

Assignació de nous models de més valor afegit.

•	

Diversificació de la capacitat de producció.

•	

Ocupació estable, definint l'itinerari temporal i •	
la conversió en indefinit.

•	

Rejoveniment de la plantilla amb jubilacions,
assegurant el 90 % del salari.

Augment dels volums productius.

Conveni col·lectiu
•	
•	
•	

Pla estratègic per a la planta de Nissan de la Zona
Franca.

Increment del salari per augmentar el poder
Ara ja coneixes quines són les nostres propostes i
adquisitiu.
com volem fer-les, i tu has de decidir com serà la
Revisió dels criteris de reordenació de la jorna- composició del nou comitè d'empresa i amb quin
lideratge, per poder assegurar el futur del nostre
da vinculada a la producció i la conciliació.
centre de treball. Nosaltres només podem demaIntroducció de la perspectiva de gènere en to- nar la teva confiança en el projecte de CCOO.
tes les normes i les polítiques de l'empresa.

Aquestes són les propostes que CCOO situarem
al centre de la negociació que s'obri després de
les eleccions sindicals, i que intentarem dur a terme amb el suport de la plantilla, per aconseguir la
pressió necessària i obtenir, així, el millor acord del
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#ÉsElMoment
#AmbTuSomMésForts
#TuDecideixes
#VotaCCOO
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