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 Editorial  
“Qui negocia el nostre Conveni?” 

Com bé us informem en l'anterior butlletí, el 

Comitè Intercentres és un òrgan de represen-

tació de les persones treballadores on, dentre 

altres, es negocia el nostre Conveni 

Col·lectiu, Reglaments i qualsevol pacte que 

pugui afectar als interessos generals de les 

persones treballadores. Durant més de 20 

anys CCOO ha estat qui ha liderat aquestes 

negociacions (acords salarials, contractacions, 

ERO’s, trasllats, etc.) fins al 2016. 

 

Després del procés electoral que vam tenir a 

Martorelles, ens vam trobar davant d’un fet 

novedós: un empat a 19 delegats/des a Cata-

lunya, entre les dues Seccions Sindicals 

(CCOO i USOC). 

 

Fruit d'aquest resultat forcem una reunió de 

Comitè Intercentres per adequar-ho a la nova 

realitat existent i presentem una proposta, 

basada en: 

 

- Igualar el nombre de membres del Comitè 

esmentat i la Comissió Negociadora. 

- Compartir la Presidència i la Secretaria de 

manera alterna i proporcional en el temps. 

- Compartir la mateixa proporcionalitat dels 

membres en les diferents comissions. 

Tot això, fins que es produeixi un altre procés 

electoral que pugui desfer aquest empat. 

- Crear un Reglament de funcionament intern 

per resoldre aquest tipus de qüestions pre-

sents i de futur. 

 

La resposta per part de la Secció Sindical 

d'USOC va ser manifestar la seva “total i 

absoluta disconformitat” advocant per conti-

nuar mantenint la mateixa proporcionalitat (7 

USOC i 6 CCOO) i al·legant un criteri no con-

sensuat al sinus del Comitè Intercentres. 

 

Davant d'aquesta situació, la qual no podem 

compartir en absolut, hem decidit presentar 

una demanda de conflicte col·lectiu davant del 

TSJC per donar sortida a aquest conflicte. 

Finalment, des de CCOO creiem que el Comi-
tè Intercentres i la Comissió Negociadora 
no poden ser un Joc de Trons, sinó que ha 

de ser un òrgan de representació, lliure de 
partidismes i personalismes, que representi i 
defensi els interessos de totes les persones 
treballadores de Cobega Embotellador Catalu-
nya, sense excepcions. 

 

Seguim caminant 

El passat estiu, com tots sabeu, es va fer l'e-

lecció del nou Comitè d'Empresa de la planta 

de Martorelles. Aquest any ha estat de manera 

excepcional ja que aquesta votació s'ha cele-

brat en dos dies diferents en comptes d'un com 

s'havia fet fins ara. Aquesta modificació es va 

dur a terme amb la intenció de que votés la 

major quantitat de companys, ja que just coin-

cidia en el canvi de torn a les vacances del 

col·lectiu. D'aquesta manera, es pretenia que 

la representació resultant fos la més real pos-

sible donada pel nombre de votants. 

 

Fruit d'aquesta votació, la representativitat en 

aquest Comitè no ha canviat en el nombre de 

delegats per a cada secció sindical i ha resultat 

de la mateixa manera que ja estava constituï-

da. Davant d’aquest fet, des de la Secció Sin-

dical de CCOO, volem agrair la confiança 

dipositada en nosaltres i aquest suport incon-

dicional de tots vosaltres, demostrant-nos amb 

això, que seguiu apostant pel nostre treball, 

encara que això li pesi a altres. Per això, tor-

nem amb energies renovades i amb tota la 

il·lusió intacta que ja teníem i incrementada 

per aquest vot de confiança que ens farà créi-

xer. Només dir-vos que, com no pot ser altra-

ment, seguirem treballant amb la nostra filoso-

fia que és la del diàleg i la negociació per 

aconseguir les millores laborals i socials per a 

tot el col·lectiu. 

 

Moltes gràcies a tots i seguim caminant!!! 

  



Trasllat d’Il·lumina a Esplugues 

Després de diversos mesos des de l'anunci del 

trasllat a Esplugues oficines centrals, s'ha 

avançat poc, simplement hem vist els plànols 

de la nova ubicació, però no hi ha gaire més 

concretat. La data prevista cobreix un ampli 

espectre de dies, que van des de finals de 

novembre fins a mitjans de desembre. El nos-

tre comitè d'Esplugues tutela la supervisió de 

les obres i són un referent per a tots aquells 

que es traslladen a les noves instal·lacions. 

Un cop més, l'Empresa ha perdut l'oportunitat 

de liderar una transformació, regulant el tele-

treball i/o creant unes oficines modernes amb 

llocs freds, on els seus treballadors es pogues-

sin connectar des de qualsevol centre de tre-

ball, reduint l'empremta ambiental i augmen-

tant la seva aposta per una millor conciliació 

familiar, fruit de la inversió realitzada durant els 

anys de pandèmia. 

Des de CCOO, hem proposat diverses soluci-

ons, per minimitzar els inconvenients del tras-

llat, aconseguint el compromís de l'Empresa a 

solucionar d'una manera definitiva les reivindi-

cacions històriques del centre d'Esplugues i la 

problemàtica augmentada provocada pel tras-

llat aproximat de 130 persones a les oficines 

centrals. 

Quedem pendents d'informar-vos de tots els 

avenços en relació al trasllat. 

 

 

 
“Chispas” de Salut 
 
Hola companys!! Benvinguts a l'apartat de 

Salut Laboral de CCOO!! 

 

En aquesta nova secció us mantindrem infor-
mats sobre com han anat els trimestres quant 
a accidents, les millores que s'han anat im-

plantant gràcies a la vostra col·laboració i 
suggeriments i qualsevol novetat que sorgeixi. 
Avui comencem a Martorelles, us informem 
que en aquest darrer trimestre, han passat 16 

accidents amb diferents graus de gravetat. 
Que no s'estengui el pànic! El nostre objectiu 
serà reduir-los el màxim possible! 

Així doncs, volem recordar que el concepte de 
la salut laboral té com a objectiu aconseguir el 

més alt grau de benestar físic, psíquic i social 
de les persones treballadores en relació amb 
les característiques i riscos derivats del lloc de 
treball, l'ambient laboral i la influència d'aquest 
en el seu entorn, promovent aspectes preven-
tius, de diagnòstic, tractament, adaptació i 
rehabilitació de la patologia produïda o relacio-
nada amb el treball. 
Des de CCOO volem el millor per a tu i vetllem 
per la teva seguretat.  

Per aquest mateix motiu, hem decidit crear una 
Comissió de Salut Laboral on generarem 

propostes de millora perquè treballar sigui un 
acte segur per a tu i, sobretot, puguis comptar 
amb qualsevol de nosaltres per escoltar els 
teus dubtes i inquietuds. T'ajudarem a l'hora de 
gestionar un comunicat d'accident, t'assessora-
rem, t'acompanyarem i t'escoltarem durant tot 
el procés pre/postaccident. 
I no només això! El concepte de salut laboral 

també està relacionat amb l'àmbit més impor-
tant: la salut mental, i amb això volem esmen-

tar que lluitarem per mantenir el teu benestar 
emocional en el lloc de treball. 
Et volem recordar que des de la nostra Co-
missió de Seguretat Laboral, el nostre objec-

tiu principal és afavorir el benestar laboral i el 
suport en el desenvolupament del treballador, 
a partir de l'adequació d'un ambient de treball 
saludable, condicions de treball justes on totes 
les persones treballadores puguem realitzar 
una activitat amb dignitat i on sigui possible la 
nostra participació per a la millora de les con-
dicions de salut i seguretat. 
Volem que sàpigues que som el teu EPI en 
aquesta empresa, som el teu casc segur!!! 
Així que, companys, no oblideu que des de 
CCOO, volem posar èmfasi en el desenvolu-
pament físic i mental de tots amb la finalitat 
que tinguem una jornada laboral agradable. 
 
Compta amb nosaltres pel que necessitis!! 
Ens veiem per la planta!! 
 

 

 

 

 

  



 Mesa Diàleg Permanent 

El 26 d'octubre passat es va mantenir una reunió a la taula de diàleg permanent, on es van trac-

tar els temes de protocol de registre de jornada i protocol de desconnexió digital. Des de 

CCOO Iberia es va mostrar la nostra disconformitat als mètodes de control que proposa l'Em-

presa. Pel que fa a la desconnexió digital, encara que sí que hi ha diferències en la manera com 

s'ha d'abordar, hi va haver un clar acostament per avançar en aquest tema. L'Empresa ens em-

plaça a una nova reunió a finals del mes de novembre per acabar de tancar aquests dos punts i 

afegir-ne d'altres tan rellevants com el teletreball i funcions de comercial. 

 

Acció Solidària CCOO 2022 

Des de la secció sindical de CCOO vo-

lem mostrar novament el nostre agraï-

ment a tots els companys i companyes 

que ens heu ajudat a col·laborar econò-

micament amb l'associació “AENAR 

Miradas Mágicas”. Ja estem treballant 

en la preparació de la propera campanya 

per a l'any que ve, en què esperem que 

també ens ajudeu a aconseguir un altre 

bon resultat. Moltes gràcies a tothom!! 

 


