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Arranquen les eleccions sindicals
USOC primera força
a
El sindicat esdevé la candidatura més votada i obté 9 dels 21 representants al Comitè
d’Empresa
La candidatura de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) ha obtingut la majoria dels vots en les eleccions sindicals celebrades a la companyia aèria Spanair a Barcelona. USOC
aconsegueix 9 membres del Comitè d’Empresa que queda conﬁgurat de la següent forma: USOC (9), Stavla (5), Asetma (3),
Sepla (2) i Sitcpla (2) amb un total de 21 representants.

USOC segona força
al banc de sang i teixits
Les eleccions sindicals celebrades al Banc de Sang i Teixits
(BCN) han convertit a la candidatura de la USOC en la segona
força sindical en representació. El sindicat optava a la conﬁança
dels treballadors i treballadores per primer cop en aquest centre.
El nou Comitè d’Empresa el formen: USOC (4), UGT (6) i
CCOO (3) en representació d’una plantilla de més de 300 treballadors.
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Cal modiﬁcar les polítiques econòmiques
L’èxit de la Vaga general obliga al govern a rectiﬁcar les reformes.
L’exigència de la classe treballadora ha estat tant gran que no és possible ignorar-la
La contundent resposta a la Vaga general ha de fer reﬂexionar molt seriosament
al govern.
És molt clar que la classe treballadora
reclama que la sortida de la crisi al nostre
país camini per unes altres vies, exigeix
una rectiﬁcació de les polítiques econòmiques i una aposta decidida per la creació
d’ocupació, la defensa dels llocs de treball i l’abandó de les tendències neoliberals que castiguen al teixit productiu i als
assalariats.
USOC considerem que la reacció de la
classe treballadora és indestriable de la
complexa conjuntura econòmica i social
que ens afecta. L’atur, més de 566.000
desocupats a Catalunya, és la terrible
mostra que l’efecte més traumàtic de la
recessió és una destrucció de llocs de feina a una velocitat sense precedents. La
sortida de la crisi passa per recuperar la
feina que s’ha destruït; tots els esforços
han d’anar a aquest camí per evitar que
els treballadors i les treballadores paguin
el peatge d’una crisi que no han provocat.
La reforma laboral imposada pel govern central no és una resposta vàlida pel
país i no aporta les solucions en termes

econòmics i socials que necessitem. La
veritable sortida passa per la creació de
noves feines per a recuperar l’ocupació.
Per aconseguir aquest objectiu és necessari que les empreses i sectors menys
afectats per la crisi tinguin possibilitats
de créixer i posicionar-se, facilitar el crèdit per a que les propostes competitives
i generadores de llocs de treball pugin
desenvolupar-se.
Privatitzar els serveis d’ocupació no
aporta cap garantia a la seva eﬁciència ni
és la solució a l’atur. Retallar prestacions,
salaris i inversió pública no conﬁgura una
política que aposti per la reactivació econòmica ni la generació de llocs de treball i
aquesta ha de ser la prioritat.
A les portes de les eleccions al Parlament
de Catalunya, aquesta tardor, és la nostra
responsabilitat recordar als líders polítics
que la veritable prioritat és deﬁnir el model
econòmic i de relacions laborals que volem.
Cal ﬁxar el focus en la creació d’ocupació;
el futur personal i col·lectiu passa per recuperar la feina que s’ha destruït; tothom ha
de sumar esforços en aquest sentit.
El nostre compromís amb els treballadors i treballadores és doble. D’una banda

Sanoﬁ-Aventis anuncia ERO
de 227 persones
L’empresa anuncia 227 acomiadaments.
USOC, CCOO i UGT ostenten la representació dels treballadors
El dijous 28 d’octubre de
2010 la direcció de l’empresa
va comunicat a la representació dels treballadors la seva
necessitat de reduir la plantilla
en 227 treballadors.
Els motius que ens argumenten per a aquesta reducció és la pèrdua de facturació
prevista per a 2011 causada
pels dos decrets del Govern
que han rebaixat notablement
la facturació de la companyia,
també addueixen a la morositat de les diferents administracions per falta de liquiditat.
Aquest serà el tercer ERE
de la companyia. Els altres
van ser a maig i novembre de

2008 amb 98 i 156 persones
afectades.
La situació actual de la companyia és que registra un beneﬁci net de 2.470 milions d’euros
amb creixement en vendes del
5,7% i previsió d’un augment
del beneﬁci per acció del 2%.
Part de la situació actual la genera la deslocalització a favor
d’una empresa externa de Romania dels serveis ﬁnancers.
Mentre, aquesta fa una OPA
hostil en EUA contra Genzyme
que es valora en 18.500 milions de dòlars.
Per tot plegat els Comitès
no creuen justiﬁcada aquesta
reducció de llocs de treball.

traslladar a tots els candidats que la primera obligació de tots és la lluita contra l’atur,
amb independència de ideologies i visions
polítiques. En segon lloc, el seguiment
posterior dels compromisos electorals en
aquestes matèries com a garantia que els
partits són ﬁdels a les seves propostes.
La situació és molt greu, l’atur i la precarietat assoleixen quotes rècord i no seria
de rebut que esdevinguessin munició en
format de míting electoral. USOC hi posarem l’accent en aquestes qüestions en el
debat polític per responsabilitat i perquè
cal donar sortida a les preocupacions dels
treballadors i les treballadores.

Els treballadors de l’ensenyament
concertat contra les retallades salarials
La Federació d’Ensenyament de la USOC (FE-USOC)
i les altres organitzacions sindicals representatives de l’ensenyament privat concertat
de Catalunya (UGT i CCOO)
per tal de fer palès el malestar i indignació del professorat
d’aquest sector de l’ensenyament, en relació a la retallada
salarial efectuada unilateralment per part del Govern de
la Generalitat han iniciat una
campanya d’accions reivindicatives que consisteixen,
• Concentracions de treballadors i treballadores del sector i dels seus representants,
el primer dimarts de cada
mesa les seus territorials del
Departament d’Educació arreu
de Catalunya. Durant aquesta

protesta, es farà el lliurament
per registre de les reclamacions econòmiques del professorat afectat.
• Els sindicats representatius anuncien que seguiran
amb les accions mentre duri
el conﬂicte i que podrien acabar amb una vaga el dia 30 de
març de 2011.
La FE-USOC vol denunciar
a l’opinió pública el malestar
d’un col·lectiu que no treballa a
compte de l’administració, que
tampoc ho fa en les mateixes
condicions que el funcionariat
i que se li ha aplicat la mateixa retallada que al personal de
l’administració pública, sense
tenir en compte la normativa
laboral aplicable.

