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Propostes de la
al nou govern de la Generalitat
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), com a tercera
força sindical catalana, vol fer pública els seus anàlisis a propòsit
de la formació del nou govern de la Generalitat. La sortida de
la crisi econòmica, les polítiques socials, econòmiques i la redeﬁnició de la política industrial en són els eixos principals de
les prioritats que la USOC trasllada al nou executiu fruit de les
eleccions al Parlament de Catalunya.
Aquests és el resum del document que teniu complet a
www.usoc.cat
LLUITA CONTRA L’ATUR.
LA PRIORITAT RECUPERAR L’OCUPACIÓ
• Prioritzar les polítiques de formació i reciclatge dels treballadors/es. (Més mitjans i fons públics a aquest objectiu)
• Potenciar la intermediació pública del mercat laboral a través
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
• Millorar l’eﬁcàcia de la Inspecció de Treball en la lluita contra el
frau en la contractació i la seva persecució.

• Pensions.
Dins del marc competencial del govern de la Generalitat, cal
atendre la situació dels milers de pensionistes que tenen diﬁcultats
econòmiques per tal de viure dignament en el context de crisi econòmica. Els beneﬁciaris de pensions mínimes, viduïtats o subsidis
viuen, sovint, en situacions de pobresa i han esdevingut col•lectius
de risc en l’actual context de recessió.
• Educació.
• Que la Generalitat destini els recursos ﬁnancers necessaris per
al desenvolupament del Pacte Nacional per l’Educació. El nou
executiu ha d’avançar en el desplegament dels compromisos
polítics de l’acord que fan referència a l’equiparació de condicions de treball del professorat del Servei Públic Educatiu i la
qualitat de l’ensenyament.
• El nou govern a d’atendre la demanda dels professionals de l’ensenyament concertat en relació a la retirada de la retallada salarial del 5%. Es tracta d’una mesura injusta, una ingerència en la
negociació col•lectiva i una nova agressió al sector.
FUNCIÓ PÚBLICA I SECTORS CONCERTATS

LA PRIORITAT: LES PERSONES
La Unió Sindical Obrera centra les seves demandes socials en les
persones. Des d’una perspectiva sindical, la nostra preocupació es
concreta en tres grans eixos: l’autonomia econòmica, la seguretat a
la feina i les polítiques socials (Educació i pensions).
• Autonomia econòmica
• Potenciar la tasca dels serveis socials desenvolupant la Carta
que preveu la Llei de Serveis Socials i garantir la seva dotació
pressupostària.
• Desenvolupar l’aplicació de la Llei d’Acollida d’immigrants aprovada la passada legislatura pel Parlament de Catalunya. Garantirne la seva dotació pressupostària.
• Igualtat Real a la feina
Que el nou govern de la Generalitat segueixi treballant i vetlli
perquè en l’acció de govern de forma transversal es reculli com a
objectiu general i prioritari arribar a la igualtat real i efectiva entre
homes i dones.
• Seguretat a la feina
• Potenciar a través de la nova Estratègia Catalana de Seguretat i
Salut Laboral l’estudi dels riscos psicosocials, per conscienciar a
les empreses de la necessitat de la seva prevenció.
• Reforçar la Inspecció de Treballs amb més recursos humans i
especialitzats en matèria de Seguretat i Salut Laboral, així com
facilitar la formació tècnica a aquells inspectors que vulguin accedir-hi.

Facilitar acords en els àmbits públics autonòmic, supramunicipal
i local per a la recuperació de la retallada salarial del 5% als treballadors/es del sector. El model d’acord en l’àmbit del transport
sanitari de Catalunya (19.07.2010) és un bon marc negociador de
referència.
LA POLÍTICA INDUSTRIAL
La Generalitat a través de les seves empreses públiques, els instruments de ﬁnançament com l’ICF i les diferents línies d’intervenció en política industrial ha d’apostar per sectors estratègics per
l’establiment d’un nou model productiu com són: les infraestructures del transport, les telecomunicacions, el desenvolupament de
nous materials de construcció –per recuperar part del sector-, el
sector de la biotecnologia i la salut.
LA POLÍTICA FISCAL
• La Generalitat ha d’impulsar la lluita contra el frau ﬁscal i la
corrupció com una senya d’identitat inequívoca d’una gestió
pública eﬁcaç i amb l’objectiu de millorar el nivell d’ingressos
de les seves comptes.
• Impulsar un model ﬁscal que gravi més a les rendes més altes
reforçant la progressivitat ﬁscal.
• Incidir sobre el govern central i en el Congrés de Diputats en el
mateix sentit per a la modiﬁcació de l’impost de l’IRPF, el tractament ﬁscal de les grans fortunes i la ﬁscalitat de les Societats
d’Inversió (SICAV)
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ELECCIONS SINDICALS

Nous espais
de representativitat
MAGNETTI MARELLI (Fiqatep-Maresme/V.Oriental)
Les eleccions a Automotive Lighting -factoria del Grup Magnetti Marelli- a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) han premés al
sindicat accedir a la representativitat del Comitè d’empresa per
primer cop.
El nou Comitè que s’ha reduït de 17 a 13 membres per la
disminució de la plantilla total de la factoria es: USOC (1), CGT
(1), UGT (5) i CCOO (6).
Automotive Lighting té com a activitat principal la transformació del plàstic per a la fabricació de components de l’automoció. Dóna feina a 470 treballadors i treballadores a la planta
vallesana.

SAGE LOGIC CONTROL (Fagcit-V. Occidental)
La candidatura de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) ha aconseguit la conﬁança majoritària de la plantilla
de SAGE Logic Control a les eleccions sindicals. El nou comitè
d’empresa queda conﬁgurat per: USOC (6), UGT (5), CCOO
(2) amb una participació a les votacions del 75% de la plantilla.
La consultora de tecnològica informàtica dóna feina a la delegació del Vallès Occidental a 291 treballadors/es.

Altres procesos:
AUTOCARES BARDET
AJ. DE CAMARLES
CARELS SERRA BERTRAN
CLINICA DEL VALLES
COL. MARE DE DEU DE LA SALUT
DIVERSEY ESPAÑA S.L.
ESCOLA CAMP JOLIU
ESCOLA PIA DE GRANOLLERS
GRUPO ALIMENTARIO ARGAL, S.A.
IBERHOSPITEX S.A.
JOSEP TOUS
LA SALLE COMTAL

V. Occidental
Baix Ebre
V. Oriental
V. Occidental
V. Occidental
Baix Llobregat
Baix Penedes
V. Oriental
Pla d’Urgell
V. Oriental
Barcelonés
Barcelonés

1
1
1
2
5
2
5
4
1
2
5
5

FAGCIT
FEP
FIQATEP
FEP
ENSENYAMENT
FIQATEP
ENSENYAMENT
ENSENYAMENT
FAHIA
FIQATEP
ENSENYAMENT
ENSENYAMENT

IV Congrés de la Federació de
Treballadors de Seguretat Privada
José Paz ha estat reelegit Secretari general de la Federació de Treballadors de la Seguretat Privada de la USOC
(FTSP-USOC) en el IV Congrés ordinari celebrat a
Barcelona sota el lema “Professionals dignes, salari digne”.
Els nous responsables són: José Paz (Secretari general),
Genoveva Sierra (Organització), Antonio Martín (Acció Sindical), Pio Olivé (Eleccions), Francisco Gonzalez
(Comunicació), Angel Garrido (Salut Laboral) i Ramona
Martos (Dona i Igualtat)
La FTSP-USOC agrupa més de 1.300 aﬁliats i aﬁliades del
sector, amb 82 delegats i delegades representants dels
treballadors/es té la condició d’organització més representativa en superar el 10% del sector i, per tant, negocia
el conveni sectorial de caràcter estatal. La FTSP-USOC
ha realitzat el IV Congrés al Centre Cívic Cotxeres Borrell de Barcelona.

MARE DE DEU DEL ROSER
REPSOL QUIMICA S.A.
S.A. AUTOMOVILES TERRASSA
SALESIANS SAGRAT COR
SERVICEVISION BIS S.L.
SHARP ELECTRONICA ESPAÑA
ST. ANTONI DE PADUA

Barcelonés
Tarragonés
V. Occidental
Baix Llobregat
Baix Llobregat
V. Occidental
Maresme

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 30/09/2010

:

5
1
1
4
3
2
5

ENSENYAMENT
FIQATEP
METALL
ENSENYAMENT
METALL
METALL
ENSENYAMENT

2.379

Font: Departament de Treball.

Acord a l’expedient de Sanoﬁ-Aventis
La representació dels treballadors (USOC, CCOO i UGT) i la direcció de la multinacional Sanoﬁ-Aventis ha arribat a un preacord
en la negociació de l’expedient de regulació d’ocupació anunciat
el passat dia 28 d’octubre. El pacte preveu, pels 225 treballadors
afectats, indemnitzacions de 45 dies per any treballat amb un topall
de 42 mensualitats i un import lineal de 3.500 euros per any d’antiguitat. El text recull prejubilacions a partir dels 55 anys i un pla de
recol·locació a través d’una empresa especialitzada.

La Unió del Vallès Occidental participa
a una plataforma ciutadana
USOC al Vallès Occidental s’ha unit a la Federació d’Associacions
de veïns (FAV) i els altres sindicats representatius en un aplataforma
per a defensar els interessos de la ciutadania en diferents àmbits.
El passat 17 de novembre va tenir lloc un acte públic sobre sanitat
pública i copagament,

