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�ALSTOM TRANSPORTE TLS (Sant

Adrià de Besòs). Gran resultat de

CCOO, que aconseguim els 9 mem-

bres del comitè i deixem UGT sense re-

presentació (abans 6 CCOO i 3 UGT).

�PALEX MEDICAL (Sant Cugat del

Vallès). CCOO entrem amb força i

aconseguim els 9 membres del comitè

d’empresa (no hi havia representació).

�ADAPTA FACILITY SERVICES (Llei-

da). Molt bon resultat per a CCOO, que

obtenim tot el comitè, de 9 membres

(abans no hi havia representació).

�GRUP SIMON (Barcelona). CCOO

tornem a guanyar les eleccions sindi-

cals als 3 centres de treball que té l’em-

presa a Barcelona, on hem renovat els

3 comitès i sortim reforçats. Hem pas-

sat de 19 a 23 delegats en total, tots ells

de CCOO.

�CARS BARCELONA (Barcelona).

CCOO repetim resultats i renovem els

9 membres del comitè. 

�NOA BRANDS EUROPE (Olot).

CCOO renovem tot el comitè d’empre-

sa, format per 9 membres, i ens mante-

nim com a única força sindical.

�COMSA, abans EMTE (Barcelona).

CCOO ens mantenim com a única for-

ça sindical i reforcem la nostra repre-

sentació, després d’aconseguir els 9

membres del comitè (abans 7 CCOO).

�COTTET ÓPTICOS (Barcelona).

CCOO creixem en representació i ens

consolidem com a única força sindical.

Hem passat d’un comitè de 5 a un de

9, tot de CCOO.

�KONE ELEVADORES (Barcelona).

CCOO reforcem la nostra majoria,

amb 7 delegats al comitè, els altres 2

són d’UGT (abans 6 CCOO i 3 UGT).

�PRODUCTOS CONCENTROL (Riu-

dellots de la Selva). CCOO ens consoli-

dem com a única força sindical a l’em-

presa i passem d’un comitè de 5 a un

de 9, tot de CCOO.

�PRECIBER (Reus). CCOO aconse-

guim la majoria i ens situem com a pri-

mera força sindical amb 5 dels 9 mem-

bres del comitè, mentre USOC n’obte

3 i l’altre és un independent (abans no

hi havia representació). 

�OKEYJET (Barcelona). CCOO revali-

dem la majoria absoluta del comitè,

amb 8 dels 9 membres, l’altre és un in-

dependent (abans hi havia un comitè

de 13 repartit així: 11 CCOO i 1 inde-

pendent).

�HYDRO ALUMINIUM (la Roca del

Vallès). CCOO ampliem la nostra repre-

sentació i ens situem com a primera

força sindical amb 8 dels 9 membres

del comitè, l’altre és un independent

(abans hi havia un comitè de 5, tot de

CCOO).

�FIBER-SYSTEMS (Pacs del Penedès).

CCOO creixem en representació i ens

situem com a primera força sindical,

amb 8 dels 9 membres del comitè

d’empresa, l’altre és un independent

(abans hi havia un comitè de 5, tot de

CCOO).

�MASA (Barcelona). CCOO ens man-

tenim com a primera força amb 7 dels

13 membres del comitè d’empresa, els

altres 6 són d’UGT (abans hi havia un

comitè de 9 repartit així: 5 CCOO i 4

UGT).

�COBEGA EMBOTELLADOR (Es-

plugues de Llobregat). CCOO ens re-

forcem com a primera força sindical

amb 6 dels 9 membres del comitè,

mentre que USOC es queda amb 3

(abans 5 CCOO i 4 USOC).

�INDUSTRIAL ALGODONERA (la

Selva del Camp). CCOO reforcem la

nostra representació i ens consolidem

com a única força sindical. Hem passat

de tenir 3 delegats de CCOO a un co-

mitè de 5, tot de CCOO.

�TACSA (Santa Coloma de Cervelló).

CCOO reforcem la nostra representa-

ció i ens quedem amb tot el comitè

d’empresa (abans 3 CCOO i 2 UGT).

�BAYER CROP SCIENCE (Sant Joan

Despí). CCOO entrem amb força i

aconseguim tot el comitè, format per 5

membres (abans no hi havia represen-

tació).

�SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS

(Tarragona). CCOO ens situem com a

única força sindical, després d’aconse-

guir els 5 membres del comitè (abans 4

CCOO i 1 UGT).

�KROMSCHROEDER (l’Hospitalet

de Llobregat). CCOO creixem i aconse-

guim la majoria absoluta amb 4 dels 5

membres del comitè, l’altre és de CGT

(abans 3 CCOO, 1 UGT i 1 CGT).

�CLIMAVA (Viladecans). CCOO re-

novem els 5 membres del comitè i ens

mantenim com a única força sindical a

l’empresa.

�EVONIK (Granollers). CCOO ens

consolidem com a única força sindical i

tornem a aconseguir els 5 membres

del comitè.

�ECOLAB HISPANO PORTUGUE-

SA (Sant Joan Despí). CCOO repetim

resultats i renovem tot el comitè, for-

mat per 5 delegats. 

�D’OR JOIERS (Barcelona). CCOO

tornem a renovar els 5 membres del

comitè d’empresa i ens mantenim com

a única força sindical. 

�MOPAVID (Badalona). Tot el comi-

tè, de 5 membres, és per a CCOO

(abans no hi havia representació).

�AUTO DISTRIBUCIÓN (l’Hospitalet

de Llobregat). CCOO repetim resultats

i aconseguim 3 dels 5 membres del co-

mitè, els altres 2 són independents.

�SAL COSTA (Barcelona). CCOO re-

petim resultats i ens mantenim com a

única força sindical, després de reno-

var els 3 delegats que s’escollien.

�ALCORNORDEMAR (Sant Boi de

Llobregat). CCOO creixem i ens conso-

lidem com a única força sindical a l’em-

presa, on hem passat d’1 a 3 delegats.

�CIA. ESPAÑOLA DE INVESTIGA-

CIÓN Y FOMENTO MINERO (Sant

Carles de la Ràpita). CCOO hem acon-

seguit els 3 delegats que s’escollien

(abans no hi havia representació).

�DAEDO (l’Hospitalet de Llobregat).

Els 3 delegats que s’escollien han estat

per a CCOO (abans no hi havia repre-

sentació).

�CIRPLASTIC (Barcelona). Bon resul-

tat de CCOO, que obtenim els 3 dele-

gats que s’escollien (abans no hi havia

representació).

�AUDILER 3.000 (Lleida). CCOO

hem aconseguit el delegat que s’esco-

llia i deixem UGT sense representació

(abans 1 UGT).

�ANTONI MASCARÓ (Vilafranca

del Penedès). CCOO tornem a aconse-

guir el delegat que s’escollia.

�MECYPLASTEC (Martorell). CCOO

hem renovat el delegat que s’escollia.
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ÚLTIMS RESULTATS DESTACATS
CCOO d’Indústria de Catalunya arribem a finals d’any com a primera força sindi-
cal als nostres sectors. Està sent un final d’any intens en matèria d’eleccions sindi-
cals, amb molts processos electorals al conjunt del territori, i és que l’actual perío-
de de concentració electoral finalitza el 31 de desembre de 2019.

A continuació us deixem els últims resultats destacats als nostres sectors:

#orgullCCOO


