Nota de premsa
Terrassa, 17 de febrer de 2015

L’alcalde de Terrassa reclamarà a Endesa un pla
d’inversions a la ciutat
Jordi Ballart ha parlat avui amb CCOO sobre l’estat de la xarxa elèctrica

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, demanarà formalment a l’empresa Endesa que
elabori i executi un pla d’inversions a la ciutat per a garantir el bon estat de la xarxa
elèctrica. Ballart ha adquirit aquest compromís amb els representants del sindicat
CCOO que l’han visitat avui per exposar-li la situació del manteniment elèctric a la
comarca.
Jordi Ballart ha expressat la seva preocupacio per l’estat de la xarxa elèctrica, la
destrucció de llocs de treball al sector i les condicions laborals: “no es pot tolerar ha dit l’alcalde- que l’empresa responsable del bon estat de la xarxa redueixi
constantment els llocs de treball i faci únicament inversions de mínims.
Treballant d’aquesta manera no és estrany que es produeixin situacions com la
que vam patir arran la ventada del 9 de desembre, amb famílies que tres dies
després encara no tenien llum”, ha recordat Ballart. L’alcalde s’ha compromès
també a treballar per implicar altres alcaldes del territori, a través del Consell
d’Alcaldes del Vallès Occidental.
La trobada d’aquest matí forma part de la ronda de contactes que està duent a terme
el sindicat CCOO amb els alcaldes de les principals ciutats del país per a demanar la
seva implicació en la reivindicació d’inversions en manteniment per part d’Endesa, la
companyia encarregada del transport i distribuició d’electricitat a Catalunya. A la
trobada ha participat també el tinent d’alcalde de Planificació Urbanística i Territori,
Alfredo Vega.
Els representants sindicals, encapçalats pel secretari general de la unió
intercomarcal Vallès Occidental – Catalunya Central de CCOO, Enrique Rodríguez,
han explicat a l’alcalde que el manteniment de les infraestructures elèctriques està
patint des de fa anys una progressiva precarització. La meitat dels llocs de treball
que hi havia el 2010 s’han destruit, mentre que l’altra meitat ha patit un constant
empitjorament de les condicions de treball. La situació ha portat als treballadors a fer
quatre jornades de vaga general, amb gran seguiment, però Endesa i les
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empreseses subcontractades per aquesta es continuen negant a negociar, segons
ha explicat el sindicat a l’alcalde.
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