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La nova Comissió Executiva està
treballant per aplicar els acords
del 12è Congrés de la
El 12è Congrés de la USOC, va
culminar amb èxit l’etapa de
direcció provisional que mantenia des de desembre de 2013.
El 12è Congrés s’ha caracteritzat
per una unitat i cohesió interna
al voltant del projecte sindical
que es va aprovar amb més del
90% del congrés. De la mateixa
manera la nova comissió executiva va ser elegida per un ampli
suport de més del 80% dels vots
dels afiliats representats pels
delegats i delegades al congrés.
A la primera reunió celebrada el
dia 26 de febrer, es concreten i
distribueixen les responsabilitats
entre els membres de la comissió
executiva de la forma següent:

Secretaria General: Maria Recuero Sánchez
Les competències de la secretaria general, més les de relacions
institucionals, internacional i comunicació amb un equip de suport.
Secretaria d’Organització: José Paz Iglesia
Competències en polítiques organitzatives i d’administració.
Secretaria d’Acció Sindical: Llorenç Villaplana Marin
i vocal Núria Farrús Izquierdo
Competències en negociació col·lectiva, eleccions sindicals,
igualtat i salut laboral.
Secretaria d’Acció Social i Formació: Juan José Delgado Llanos
i vocal José Luis Fernández Torregrosa
Competències en formació, política social, polítiques de joventut,
de pensionistes, jubilats i inmigració.
Secretaria d’Economia: Núria Herrera Pérez
Competències en matèria de finances i administració interna

Avancem
en les eleccions
sindicals
La USOC el tercer sindicat de Catalunya amb
més representants, segueix
avançant i ampliant la seva
representació en les eleccions sindicals que s’ están
realitzant en el transcurs del
2015.
Hem guanya e les
següents
empreses:
Nissan, Hospital Parc Taulí
de Sabadell, Telefònica de
Tarragona, Makro de Barberà del Vallès, Asea Brown
Boverí, Autocars Canals,
Liquats Vegetals, Ambulancies Baix Ebre, i Gas Natural
Fenosa.

Hem entrat per primera vegada en les
següents empreses:
SEAT, Mecalux, Renolit,
Ferrocarrils i Transports,
Jarfels, Clinica Medix, Industria Bolsera i Cercle Sabadellès, i ISS de Solucions de
Catering M. Terrassa.

Millora
dels
resultats en: Grup Alimentari
Guissona, Atento, Institut
Grifols,i Iberpotash de Súria.

