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Editorial

“La unitat és la nostra força”

És cert que no estem com a l’any 2020, on tot era caos i incertesa, però, tot i així, estem en una 
realitat àrduament complicada i canviant. No obstant això, cal valorar positivament tota la feina 
efectuada per la nostra Secció Sindical al llarg d’aquest any, que ja arriba al final.

El primer èxit important és la posada en marxa de “La Chispa”. Una eina en forma de butlletí que 
ens ha acostat a vosaltres i viceversa, en el qual us exposem i informem de tot allò que considerem 
important per al col·lectiu, tal com ens ho heu traslladat, i al mateix temps, responem als vostres 
dubtes existents en matèria laboral.

Així mateix, fer referència a l’acció social proposada per a aquest any amb la venda de gorres 
solidàries per a la lluita contra el càncer infantil, ja que ha estat un èxit rotund i que, fins i tot, hem 
superat amb escreix l’objectiu que ens varem marcar.

I com no, posar èmfasi en el fet més rellevant que hem engegat aquest any: l’inici de la 
negociació del tan esperat conveni col·lectiu. Com bé sabeu, la nostra Secció Sindical, ja va 
dedicar una portada a aquest tema al butlletí núm. 3 publicat al mes de maig, traslladant llavors la im-
portància que tenia per a tots nosaltres. Creiem que això va ser el detonant perquè avui, ho tinguem 
a sobre de la taula de negociació.

Podríem fer referència a altres accions més locals, sense ser menys importants, com els 
requeriments a la inspecció de treball davant les irregularitats existents al CAC (Martorelles), 
proposades en matèria de contractació, la consecució d’una plaça d’aparcament per a les 
gestants (Esplugues), proposta per reduir l’abusiu variable del col·lectiu comercial, etcètera. 
Però tot això, ha estat fruit del treball de les persones treballadores d’aquesta Empresa ja que, sense 
l’ajuda i la implicació per part de tots, aquests èxits no existirien. És per això que us donem les 
gràcies. Gràcies per fer que les coses tinguin sentit i que sigui un plaer representar-vos com a 
col·lectiu.

També hem de fer esment a qüestions que han influït de manera negativa en les persones 
treballadores d’aquesta Empresa, com són l’ERO presentat per l’Empresa el març d’aquest any i que 
no ha estat tan lesiva com pretenia aquesta al principi. Gràcies a la negociació col·lectiva i a l’acord 
aconseguit capitanejat per la nostra secció sindical, s’han minimitzat els efectes entre les persones 
afectades. Així mateix, fer esment a la pandèmia, que segueix present a les nostres vides i que va 
condicionant, a poc a poc, l’esdevenir de les realitats de cadascun de nosaltres ja sigui a la nostra 
vida personal com laboral.

Ens resta tan sols dir-vos que, arribades aquestes dates, hem d’estar amb la família, gaudir-ne, 
donar-li tota aquesta energia que es mereix i compartir-hi aquestes festes. Animeu-vos a reprendre 
el camí que hem construït entre tots, un cop finalitzades les festes i seguir lluitant tots junts pel que 
creiem important que no és altra cosa que vetllar pels nostres drets.

Us desitgem unes Bones Festes i un pròsper 2022!!!



Seguimient ERO
 
Informem de com està la situació de l’ERO realitzat 
aquest any 2021 per part de l’empresa, un cop 
finalitzat el procés a CCIP:

1- Sortides de l’empresa:

   84 Prejubilacions forçoses
   53 Prejubilacions voluntàries
   60 Impactes eventuals
   22 Extincions voluntàries
     1 Sortida forçosa a la mesura 5
   Total 220 llocs amortitzats

2- Vacants:

   84 Vacants inicials 
   14 Vacans generades durant el procés de l’ERO
   Total 103 vacants cobertes
 
3- Resum:
   360 Impactats dels quals han sortit de l’empresa 
   220 Treballadors i s’han cobert 103 vacants.

Queden 37 persones impactades, que entraran a la 
mesura 6 (Obertura a SUPPLY), la qual cosa s’està 
tractant en les comissions de seguiment Local, però 
que cap d’elles és de COBEGA Embotellador 
Catalunya per la qual cosa, aquí el procés ja s’ha 
donat per conclòs.

El conveni ja és aquí
Després de molt esperar i de la contínua 
insistència de la nostra Secció Sindical davant 
la necessitat de començar a negociar el nou 
conveni, al final hem aconseguit que així sigui.

Ja portàvem més d’un any posant èmfasi que el 
col·lectiu de treballadors de la nostra 
empresa a tot Catalunya insistia en la 
necessitat de negociar el nou conveni col·lectiu. 
La manca de pujada salarial i millora en la resta 
de matèries durant aquests dos darrers anys 
feia que fos una prioritat i així ho enteníem des 
d’aquesta Secció Sindical.

Davant la nostra insistència en front les altres 
parts implicades en aquesta negociació, a finals 
d’agost passat, es va decidir l’inici d’aquestes 
negociacions cap a mitjans del mes de 
setembre. Després de diverses reunions entre 
la part social i l’empresa, estem immersos entre 
dos temes diferents que van lligats de la mà per 
arribar a un acord satisfactori per a 
ambdues parts. Un és la classificació 
professional, requisit necessari per poder 
registrar el conveni i l’altre és la plataforma 
unificada presentada per la part social.

Fins ara s’estan presentant les diferents 
propostes per les parts per a la seva valoració, 
a la recerca de consensuar allò que s’ha 
exposat, per arribar al tan anhelat acord.

Es preveu una àrdua negociació sense tenir 
gaire clar quant s’allargarà en el temps, però us 
podem assegurar que no s’acceptarà res que 
no sigui el millor per a les persones 
treballadores. Fins ara, es valora de manera 
molt positiva l’inici de les negociacions i us ani-
rem informant a mesura que vagin avançant.
 
 
 

La chispa 2.0 … el seu primer any
Us agraïm la bona acollida que ens heu fet 
arribar durant aquest primer any de la reedició 
de La Chispa 2.0.

Aquest nou canal de comunicació, amb els 
vostres comentaris i debats que ha generat, ens 
inspira. Per això, us animem a que ens seguiu 
enviant aportacions i suggeriments.



Loteria Nadal 2021
Ja hem finalitzat la venda de loteria i participacions pel sorteig 
de Nadal.

El primer és agrair-vos a tots per la confiança 
dipositada en la compra del nostre dècim i participacions que 
en cas de ser premiat, convertirà un munt d’il·lusions i somnis 
en realitats, a gairebé la totalitat de la plantilla.

Les paperetes es podran cobrar a través dels nostres delegats 
de CCOO que en funció de la quantia premiada us passarem
un comunicat amb les instruccions pel cobrament.

Recordeu que les 4 últimes xifres de la clau de la 
papereta van en combinació amb el sorteig de l’ONCE del 22 
de desembre.

I ara només ens queda esperar i desitjar-vos a tots 
Molta Sort!!!
 Notes d’humor

¡La comunicació 360º!Sorteig d’empleats Sorteig d’empleats 
CCEP Nadal 2021CCEP Nadal 2021

Com cada any, el sorteig es celebrarà en Com cada any, el sorteig es celebrarà en 
aquestes dates:aquestes dates:

15 de Desembre       Martorelles15 de Desembre       Martorelles
16 de Desembre        Il·lumina16 de Desembre        Il·lumina
17 de Desembre       Esplugues Ll. Central17 de Desembre       Esplugues Ll. Central

Us desitgem molta sort a tots!!!Us desitgem molta sort a tots!!!


