núm.41 • 5 de juny 2012

butlletí digital de la Unió Sindical Obrera de Catalunya

Edita: Secretaria de R. Institucionals i Comunicació

catobdigital@usoc.cat

Nissan assigna la fabricació
de la nova furgoneta elèctrica
a la planta de Zona Franca
Sigen-USOC considera que el sacrifici de la plantilla ha estat
clau per aconseguir el vehícle elèctric
La planta de Zona Franca-Barcelona
ha estat escollida per a la producció de la
NV-200 elèctrica a nivell mundial. L'adjudicació de la NV-200 elèctrica és una molt
bona notícia que representa el recolzament
de la Direcció de Nissan a l'operació industrial de Nissan a Espanya i a la viabilitat de
la planta de Zona Franca-Barcelona. Aquest
nou vehicle comercial 100% elèctric significa l'aposta decidida de la multinacional per
aquesta nova tecnologia posicionant a Barcelona com l’única planta que fabricarà aquesta
versió per a tothom, amb una inversió de 100
milions d'euros i una producció de 20.000
unitats/any que s'iniciarà el 2013, suposant la
creació de més de 700 llocs de treball.

Suposarà la creació de
700 llocs de treball i una
inversió aproximada de
100 Milions d’euros a la
planta de Barcelona
Des SIGEN-USOC, primer sindicat en
representació al grup, considerem que
aquesta decisió d'adjudicació d'un nou model
és conseqüència de l'acord adoptat el gener
2011 per l'adjudicació del Pick Up, on en base
a l'esforç realitzat per tots els treballadors pel
que fa a moderació salarial, flexibilitat i mesu-

res de competitivitat, hem situat el nostre
centre en un alt nivell de competitivitat dins
de l'aliança Nissan-Renault. Aquest pas endavant per part dels treballadors de Nissan,
assumint sacrificis que no són fàcils d'acceptar, ha representat una inversió per al futur
incrementant al seu torn la nostra credibilitat,
i d'aquesta manera poder localitzar nous productes, noves inversions i produccions que
generin estabilitat i ocupació.
Així mateix entenem que la NV-200 elèctrica significa l'adjudicació d'un vehicle estratègic, amb la tecnologia del futur, sent al seu
torn un producte global, posicionant a la planta
de Zona Franca-Barcelona a l'avantguarda pel
que fa a noves tecnologies, per tant no és

només la complementarietat de 20.000 unitats que evidentment és una ajuda per saturar
la capacitat de les nostres instal·lacions, sinó
que també significa imatge de marca.
Per tant en la situació actual de l'economia,
on Europa està patint un dur revés i on les
empreses estan lluitant amb mantenir la seva
dimensió, els seus volums, la seva ocupació,
davant una crisi de confiança generalitzada,
podem dir que l'adjudicació d'aquest nou
model, així com l'adjudicació recentment d'un
camió lleuger per a la planta d'Àvila i el projecte d'inversions per a la planta de Cantàbria,
evidencien l'alt nivell de competitivitat dels
nostres centres productius a Espanya i la confiança de Nissan en el nostre model productiu.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/usocatalunya
La informació més immediata de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya
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Denunciem la situació
dels tècnics d’ambulàncies
Comunicat conjunt de la USOC i l’Associació de Tècnics
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
conjuntament amb l’Associació de Tècnics
en Emergències Sanitàries volen denunciar
la situació de discriminació que pateix el
col•lectiu professional a Catalunya.
En un manifest adjunt que fem públic
posem de manifest els riscos i les dificultats
que pateix aquest col•lectiu que representa a 5.000 professionals a tot Catalunya.
Exigim a l’administració de la Generalitat
que prengui les mesures que proposem amb
l’objectiu de garantir la qualitat del servei, la
integració de tot el Sistema d’Emergències

Mèdiques sota el comandament del Departament d’Interior per assolir un funcionament més eficaç i la dignificació del nostre
treball.
USOC i l’Associació Tècnics en Emergències Sanitàries exigeix a la implicació de la
Generalitat tenint en compte que les empreses privades que operen en el sector ho fan
mitjançant concerts finançats amb recursos
públics.

Enllaç al manifest
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es suma
a la ILP sobre
el dret a
l’habitatge
El sindicat s’adhereix a la Iniciativa
Legislativa Popular per regular la dació
en pagament, paralització dels desnonament i el lloguer social. Aquesta iniciativa
té per objectiu obtenir, en el conjunt de
l’Estat, 500.000 signatures en 9 mesos
per a tramitar una nova normativa que
aturi les execucions hipotecàries de famílies que, no poden pagar el crèdit sobre
el seu habitatge, el perden però mantenen el deute amb l’entitat bancària.
Aquesta normativa actual injusta està
abocant a milers de famílies a situacions dramàtiques que una regulació
més coherent, com a d’altres països del
nostre entorn, evitaria.
Per a més informació consulteu el
web de la ILP:

www.quenotehipotequenlavida.org
El text de la ILP a: ILP
Si voleu signar la ILP, teniu els fulls disponibles a les seus de USOC o contacteu amb ilp@usoc.cat que us indicaran
el lloc més proper per a signar.

Eleccions Sindicals

aconsegueix
representació a
l’Hospital Universitari
Mútua de Terrassa

YKK a Terres de l’Ebre
Aquest esforç s'ha vist reflectit en un excel·
lent resultat amb l'obtenció de 3 delegats de
Comitè d'Empresa, fruit de la confiança de
bona part del més de 1.600 treballadors de la
plantilla en la feina feta per la Secció Sindical
de la USOC.

Per primera vegada, ens hem presentat a
les eleccions sindicals a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, un centre històric i
de referència sanitària a la ciutat vallesana.
Gràcies a un equip de treball jove i dinàmic
que amb el suport i col·laboració (en el treball previ i en tot el procés electoral) de la
Federació d'Empleats Públics, hem pogut
obtenir representativitat al centre sanitari a
les eleccions que van tenir lloc el 9 de maig.

ISS activa Educacional
Nou espai de representació de FEUSOC.
6 delegats en un comitè de 13 a les eleccions que van tenir lloc a aquesta empresa
dedicada al lleure educatiu.

Renovem
la
representativitat
amb 4 delegats,
la majoria del
comitè, a la multinacional de capital
japonés ubicada al
Polígon Industrial
del Baix Ebre.

Progess
Aconseguim 6 representants en el sector
dels serveis socials, en aquesta important
empresa que dóna feina a més de 500 treballadors en l’àmbit de Barcelona.

Hune Rental
2 nous delegats a aquesta empresa de
Castellbisbal dedicada al lloguer de maquinària i plataformes elevadores.

UNILAND Cementera
Consolidem la nostra força electoral amb
4 delegats al Comitè d’Empresa d’aquesta
històrica empresa de Santa Margarida i Els
Monjos (Alt Penedès). Els comicis del 7 de
maig han renovat la confiança de la plantilla.

