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La Federació d’Indústria de CCOO exigeix a Endesa
i al Govern polítiques per millorar la xarxa elèctrica i
oferir un servei de qualitat als usuaris
Davant les repercussions que
va tenir la nevada del passat 8
de març en el servei de subministrament elèctric, la Federació d’Indústria de CCOO de
Catalunya exigeix a Endesa i
al Govern que es facin polítiques per garantir les inversions necessàries per millorar
la xarxa elèctrica i es revisi la
legislació de les condicions
que han de complir les
instal·lacions elèctriques per
garantir un servei de qualitat
als usuaris.
CCOO també demana que
es revisin els protocols d'actuació en casos d'emergència,
com les situacions climatològiques adverses, per minimitzar-ne els efectes negatius i
poder restablir el servei al més
aviat possible.
És necessari millorar el servei
Davant aquesta situació de
col·lapse, la FI.CCOO.CAT i la
secció sindical de CCOO
d'Endesa es pronuncien de
nou en contra de la política

energètica del Govern central
i autonòmic i els demanen
responsabilitat en la regulació
d’aquest servei bàsic. CCOO
en critica la liberalització, ja
que ha comportat una pèrdua
de qualitat per als usuaris, ja
que els estàndards legals establerts no compleixen les necessitats bàsiques del servei.
CCOO també demana a
les administracions locals més
sensibilitat per atorgar els permisos per fer les millores necessàries en les xarxes elèctriques dels municipis per
garantir un millor servei per
als usuaris.
D’altra banda, la Federació d’Indústria fa temps que
demana més inversions per
part d'Endesa en la renovació
i el manteniment de la xarxa
elèctrica existent per minimitzar les avaries. CCOO també
denuncia la política d'organització del treball de l'elèctrica,
que aposta per una externalització d'aquestes feines, amb
la consegüent subcontractació
d'empreses i la precarització

de les condicions laborals dels
treballadors d'aquestes empreses, que no tenen els mateixos drets que els treballadors de l’empresa contractista
i fan jornades excessivament
llargues.
Reconeixement als treballadors

La FI.CCOO.CAT fa un reconeixement a la feina feta pels
treballadors i treballadores
d'Endesa i de les empreses
de manteniment del sector per
la responsabilitat que han demostrat aquests dies, ja que
estan fent un sobreesforç i estan treballant intensament,
allargant les seves jornades
laborals, per restablir el servei
elèctric i posar a punt la xarxa
i les línies afectades per la nevada.
Precisament per aquesta
raó, fa una crida a les empreses del sector a extremar i reforçar les mesures de seguretat laboral i de prevenció per
evitar que hi hagi més sinistralitat en el sector.

CCOO demana polítiques
per potenciar l’adquisició
d’autobusos urbans de
producció autòctona
La FI.CCOO.CAT demana a
l’Administració catalana que
impulsi un pla de coordinació
amb les entitats metropolitanes de transport i amb els
ajuntaments per fomentar
polítiques d'ús dels transports
públics, i potenciar alhora el
desenvolupament de les empreses que treballen per a
aquest sector, amb la qual
cosa es genera riquesa i ocupació. Així compliria el compromís assumit pel secretari
d’Indústria i Empresa de la
Generalitat amb el comitè
d’Iveco-Irisbus el 18 de març.
En aquest sentit, CCOO
insta l'Administració a fomentar una política entre els consistoris catalans per a l'adquisició d'autobusos urbans de
producció autòctona.
La FI.CCOO.CAT recorda
que Iveco-Irisbus, amb fàbrica
a Barcelona, és l'única empresa de l'Estat amb capacitat per
fabricar autobusos urbans i
interurbans, àmpliament especialitzada en la producció
d'aquest tipus de vehicles i
amb una rendibilitat demostrada dins del grup Iveco.

AVANÇOS EN LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE 2010: CONVENI DE METAL·LOGRÀFIQUES

Els delegats i delegades del sector defensen un conveni d’àmbit de Catalunya
La negociació d’un conveni
d’àmbit nacional, que reculli
les especifitats pròpies del
sector de metal·logràfiques a
Catalunya (salaris, condicions
laborals, etc.), i l’exigència a
les empreses del sector perquè s’estableixi una interlocució patronal i es constitueixi
una mesa de negociació.
Aquestes són les dues demandes que han acordat els
delegats i delegades de les

empreses del sector en la resolució aprovada en l’assemblea conjunta convocada el 18
de març per CCOO i UGT.
També van acordar iniciar
una campanya d’assemblees
informatives a les empreses
per fer extensiva aquesta resolució al conjunt de treballadors i treballadores i emplaçar
les direccions de les empreses a assumir el compromís
de donar viabilitat a un conve-

ni del sector d’àmbit català
que té una tradició de més de
25 anys.
En l’assemblea també es

van plantejar les gestions que
s’han fet i els problemes que
s’han trobat per aconseguir
una interlocució patronal.
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Els treballadors d’Alstom es mobilitzen per reivindicar el
futur de la planta de Santa Perpètua de Mogoda

La totalitat de la plantilla d’Alstom va secundar la jornada de
vaga i la manifestació convocada el 16 de març davant els
continus incompliments dels
acords en matèria tecnològica i
d'ocupació, i per reivindicar el
futur de la planta de Santa Per-

pètua i de la indústria ferroviària a Catalunya.
Els treballadors es va traslladar des de les instal·lacions
de la fàbrica fins a Barcelona,
on es van manifestar fins al Departament de Treball de la Generalitat, on es van concentrar.

La plantilla de Denso Barcelona intensifica
les mobilitzacions contra els acomiadaments
Els treballadors i treballadores
de Denso Barcelona han tornat a mobilitzar-se aquest cap
de setmana en contra dels
acomiadaments que planteja
la direcció de l’empresa, amb
una manifestació pel centre
de Manresa.
CCOO de Denso Barcelona ha elaborat, juntament
amb el comitè d’empresa, un
manifest per als grups parlamentaris en el qual demanen
el suport de l'Administració
catalana per instar l'empresa
a mantenir els llocs de treball i
proposen mesures alternatives als acomiadaments.
Les reunions que han
mantingut fins al moment els

sindicats amb la direcció de
Denso Barcelona, amb la mediació del Departament de
Treball, no han servit per
acostar posicions entre les
parts, ja que l’empresa es
manté ferma en els acomiadaments.
Si les negociacions no
avancen, la plantilla convocarà noves mobilitzacions per
als pròxims dies.

Una representació del comitè es va reunir allà amb la
subdirectora general de Treball, a qui van fer entrega d’un
manifest en el qual demanen la
intervenció de l’Administració
catalana per exigir a Alstom
que compleixi els acords pactats i faci una aposta pel desenvolupament tecnològic i per l'ocupació, com a elements clau
per garantir la continuïtat de la
fàbrica vallesana.
També demanen a la Generalitat que converteixi les seves declaracions en una aposta per la indústria ferroviària
catalana en l'adjudicació de
nous trens.

La plantilla de Hayes
Lemmerz accepta la
mediació de Treball
La FI.CCOO.CAT valora molt positivament l’actitud i la mobilització que
ha mantingut la plantilla de Hayes
Lemmerz (Sant Joan Despí) durant
tota la negociació, davant el posicionament intansigent de la direcció
per tancar la factoria, sense plantejar ni posar sobre la taula altres alternatives.
La lluita dels treballadors i el
paper que ha jugat el Sindicat d’Indústria de CCOO del Baix Llobregat
han permès aconseguir un acord
de mediació de 45 dies per any,
amb un màxim de 42 mensualitats,
més un lineal de 600 € per any treballat i jubilacions a partir dels 55
anys, amb el 80%. La plantilla ha
ratificat aquest acord per majoria.

CCOO valora el principi
d’acord assolit a Sharp
La Federació d’Indústria de
CCOO de Catalunya fa una valoració positiva del principi d’acord
sobre l’ERO temporal de Sharp,
que ha estat ratificat per majoria
per la plantilla.
L’acord estableix que l'expedient tindrà una durada d'un any,
a partir del 13 d'abril, i afectarà
408 treballadors per un màxim
de 240 dies naturals, deixant
sense afectació 20 dies de vacances. L'empresa complementarà la prestació d'atur fins al
80% del salari dels treballadors
afectats, amb un màxim de 50
euros/dia.
L’acord també inclou una de
les reivindicacions que CCOO
havia plantejat des del principi,
un pla industrial que concreta
l'adjudicació de nous productes
a la planta de Sant Cugat del Vallès.

CCOO denuncia la
venda del centre
logístic de Sony
La FI.CCOO.CAT denuncia l'actuació de Sony España, que ha
venut el centre logístic de Castellar del Vallès, la maquinària i els
terrenys que ocupa al fons d'inversió Praedium i ha subrogat
els treballadors de la planta a
l'empresa CEPL, sense haverne informat prèviament ni haver
obert cap negociació amb la representació de la plantilla.
CCOO donarà suport a les
mobilitzacions que prepara la
plantilla contra aquesta decisió.

La FI.CCOO.CAT valora positivament el
resultat de les jornades mineres de prevenció
La FI.CCOO.CAT valora positivament el desenvolupament de
les jornades de formació integral en recursos preventius a les
empreses mineres, celebrades
el 10 i 11 de març a Cardona, en
les quals van participar una trentena d'afiliats i delegats de
CCOO de les empreses mineres Iberpotash (centres de Súria
i de Sallent), Salinera de Cardona i Montajes Rus.

Els assistents han intervingut àmpliament en els debats
que s’han generat i s'ha assolit
l'objectiu que la Federació d’Indústria s'havia marcat amb
aquesta iniciativa. Es tractava
de millorar el coneixement dels
delegats de la normativa vigent
en matèria de prevenció per a
les empreses extractives i donar-los les eines sindicals necessàries en matèria de preven-

ció i seguretat i salut laboral en
aquest tipus d'activitat, per poder fer front a les situacions que
puguin donar-se en el desenvo-

lupament de la seva feina.
La FI.CCOO.CAT no descarta repetir la iniciativa per acabar d'aprofundir en la matèria.

