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La plantilla de Lear a Roquetes es mobilitza activament contra el
tancament de la planta i la pèrdua dels llocs de treball
Els treballadors i treballadores de Lear a Roquetes han iniciat
aquesta setmana una intensa campanya de mobilitzacions per
manifestar el seu rebuig absolut a l’anunci de tancament fet per
la multinacional i al consegüent acomiadament de les 520 persones que hi treballen. Des dels sindicats es demana a Lear que
doni alternatives industrials al tancament que permetin garantir
l’ocupació de la planta. Al mateix temps, reclamen al Govern de
la Generalitat la seva implicació, amb mesures i polítiques actives per reactivar el teixit industrial a les Terres de l’Ebre.

Més de mil persones van participar el dilluns 26 d’octubre
en una manifestació a les
poblacions de Tortosa i de
Roquetes per expressar el seu
rebuig al tancament de la planta que Lear té a Roquetes.
Familiars, companys d’altres
empreses i veïns de les dues
poblacions van solidaritzar-se
amb els treballadors de Lear i
van sumar-se a aquesta mobilització, a la qual també van
assistir representats de CCOO
de les Terres de l’Ebre i del
Sindicat d’Indústria de CCOO
de Tarragona.
Amb aquesta manifestació
iniciaven un intens calendari
de mobilitzacions i accions de
protesta contra el tancament,
per demanar a Lear un pla

industrial que garanteixi l’activitat i els llocs de treball i per
exigir a l’Administració que
posi mesures contra la desindustrialització que estan patint
les Terres de l’Ebre.
Els treballadors i treballadores de Lear també s’han
concentrat dos dies a les portes de la fàbrica i ja han
començat a preparar una nova
acció per portar la seva protesta a Barcelona al mes de
novembre.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya dóna
suport a aquestes mobilitzacions i està treballant en les
possibles opcions per evitar la
pèrdua de llocs de treball i de
teixit industrial a les Terres de
l’Ebre.

CCOO fa una crida a la participació en la
manifestació de les Terres de l’Ebre

La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una
crida a la participació en la
manifestació convocada

aquest dissabte, 31 d’octubre, a Tortosa en defensa de
la indústria a les Terres de
l’Ebre i contra el tancament
de Lear a Roquetes.
Precisament davant d’aquest anunci de tancament,
el Comitè confederal de
CCOO de Catalunya ha
aprovat una resolució en la
qual exigeix a la Generalitat
plans d’industrialització per a
les comarques amb un nivell
d’atur superior a la mitjana
nacional, amb la dotació de
recursos i la promoció d'iniciatives que creïn activitat i
ocupació.

Més d’un miler de persones es van manifestar dilluns des de Tortosa fins a
Roquetes sota el lema No al tancament. Volem faena

La plantilla de Lear s’ha concentrat dos dies a les portes de la fàbrica per reivindicar els seus llocs de treball

Pas endavant per aclarir el futur del servei i dels
treballadors de l’enllumenat públic de Barcelona
Els representants del col·lectiu de treballadors del servei
de manteniment de l’enllumenat públic de Barcelona
han acordat amb el consistori
un calendari de reunions de
treball per aclarir el futur del
servei i garantir els llocs de
treball i les condicions laborals dels treballadors.
La pressió sindical exercida pels comitès de Rubatec
i IMESAPI, actuals adjudicatàries del servei, ha permès
desencallar la situació de
manca d’informació sobre el
nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic

de la ciutat per al període
2010-2013, que es va adjudicar a mitjan setembre.
La problemàtica resideix
en el fet que el nou contracte
divideix la ciutat en tres zones (actualment són dues)
que s’hauran de repartir les
tres empreses adjudicatàries
del servei, de les quals dues
són noves. Per tal de garantir
que el traspàs es faci en les
millors condicions per als treballadors, l’Ajuntament havia
de nomenar un mediador per
negociar el procés, una mesura que no s’ha fet efectiva
fins ara.

N4 30 d’octubre de 2009

Bona acollida de la jornada informativa per a delegats sobre
actuació sindical a les empreses davant la pandèmia de grip A
Un centenar de delegats i delegades de prevenció van participar en la jornada informativa sobre actuació sindical a
les empreses davant la pandèmia de grip A, convocada
per la FI.CCOO.CAT el passat
20 d’octubre.
La jornada va servir per
explicar-los en què consisteix
la malaltia i quines són les
claus i orientacions d’actuació
sindical als centres de treball
quan es donin casos de grip A.
També es va destacar la importància que els delegats de
prevenció participin en l’elaboració de mesures i plans d’actuació a les empreses, amb
l’objectiu de protegir la salut

dels treballadors, reduir les
possibilitats de contagi, garantir la continuïtat de l’activitat i,
sobretot, els drets dels treballadors i treballadores. Al web
www.industria.ccoo.cat pots
consultar les recomanacions
de la federació sobre el tema.
També es va incidir en la
necessitat que es garanteixi
que els treballadors de les
subcontractes tindran els mateixos drets que els de les empreses principals.
La Federació d’Indústria
de CCOO de Catalunya valora
la bona acollida d’aquesta jornada i l’interès que van demostrar els assistents en els
torns de paraules. A més de

La plantilla d’Honda es mobilitza contra
la retallada de 180 llocs de treball

Els treballadors i treballadores
d’Honda rebutgen la retallada
de plantilla que planteja l’empresa i demanen al Govern de
la Generalitat la seva implicació per instar la multinacional a
presentar un pla de viabilitat
de futur per a la planta de
Santa Perpètua de Mogoda,
que garanteixi tant les produccions com l’ocupació.
El dimecres 28, els treballadors es van concentrar

davant el Palau de la Generalitat de Catalunya per reivindicar els seus llocs de treball i
van criticar la decisió de l’empresa de deslocalitzar a Itàlia
la majoria de la producció de
la planta catalana.
Al dia següent van concentrar-se davant l’Ajuntament de
Santa Perpètua, aprofitant la
reunió del ple municipal, per
demanar el suport del consistori a la plantilla d’Honda.

Els ponents van resoldre els dubtes dels assistents respecte a la grip A

resoldre els dubtes que van
anar sorgint, també van poder
compartir les experiències que
s’han donat en algunes empreses del sector, com Magna
Mirrows, Draka Cables, Vicen-

te Torns i FCC Mantenimientos. Una representant de Panasonic va exposar el pla
d'actuació que han aprovat en
aquesta empresa per fer front
a la grip A.

ACTIVITAT INTERNACIONAL

La Federació d’Indústria de CCOO participa
en el Comitè d’Automoció de la FEM

Els responsables estatal i de
Catalunya del sector de l’auto
han participat en la reunió del
Comitè d’Automoció de la
FEM, celebrat els dies 27 i 28
d’octubre a Luxemburg.
La trobada s’ha emmarcat
en el projecte europeu Anticipació del canvi en la indústria
de l’automòbil. Els debats i
les ponències del Comitè han

girat a l’entorn d’aquest tema
i dels diferents elements i
aspectes que contribueixen a
aquest canvi, i també s’han
exposat els casos concrets
d’algunes empreses del sector.
En el marc del Comitè
s’ha acordat un calendari de
reunions per seguir avançant
en l’ànalisi del sector.

S’amplia el període de consultes a Roca

Acord a MASA que permet retirar l’ERO

Els sindicats i la direcció de
Roca han acordat ampliar el
període de consultes de
l’ERO fins al dia 20 de
novembre i han pactat un nou
calendari de reunions per al
mes de novembre per intentar

La plantilla de MASA, que treballa a les instal·lacions de
Celsa, ha ratificat per unanimitat el principi d’acord assolit el dia 27 d’octubre, que ha
permès la retirada de l’ERO
de suspensió temporal que va

acostar posicions.
La Secció Sindical Intercentres de CCOO de Roca no
descarta convocar una nova
mobilització conjunta amb les
plantilles de Gavà, Madrid i
Sevilla.

presentar l’empresa a principis de mes, adduint causes
productives.
L’acord estableix una borsa d’hores per cobrir les aturades de Celsa, derivades de
l’expedient que té la foneria.

