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Pacte per recuperar la retallada salarial
del 5% al Consorci Sanitari de Tortosa
Els sindicats amb representació a l’empresa Gestió Sanitària i Assistencial de
Tortosa i la direcció del centre han acordat deixar sense efecte la reducció salarial
del 5% efectuada a la nòmina dels treballadors i treballadores a partir de la paga
del mes de desembre de 2010 i amb efectes retroactius des del passat juny quan es
va iniciar l’aplicació de la mesura.
L’acord preveu una sèrie de mesures
d’estalvi en la gestió empresarial en relació a proveïdors, despeses socials, despesa
corrent del centre, etc. Com a resultant
de l’estalvi d’aquesta aplicació és possible
retornar el 5% dels salaris als treballadors
i treballadores.
La Unió Comarcal de la USOC a les
Terres de l’Ebre ha valorat molt positivament l’acord que “deixa sense efecte unes
mesures de retallades salarials totalment
injustes que afectaven els treballadors i
treballadores del centre”.
USOC ha assolit d’altres èxits negociadors similars en relació a l’impacte de les

La justicia anul·la
la retallada dels sous
del Sagrat Cor

retallades del 5% als treballadors de la funció pública i sectors concertats impulsades pel
govern central. El passat mes de
juliol, un acord similar va beneﬁciar als treballadors i treballadores del transport sanitari de
Catalunya.

Una sentència del Jutjat Social N. 19 de
Barcelona ha declarat nul·la la reducció
del 3.15% de les retribucions als treballadors i treballadores de l’Hospital Sagrat Cor de Barcelona al entendre que
les modiﬁcacions en matèria salarial són
objecte de la negociació col·lectiva i no
poden regular-se de forma unilateral.
La decisió judicial té efectes retroactius a 01.06.2010, la data d’aplicació de
la mesura de retallada salarial. La sentència remarca que el Decret-Llei de
retallades del 5% als treballadors públics
no és aplicable al personal laboral de les
societats mercantils del sector públic.
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Nou espai de representació a Autoliv Kle
de Granollers (Vallès Oriental)
La candidatura de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) ha aconseguit per primer cop representació a l’empresa
de components de l’automòbil Autoliv Kle de Granollers. Arran
de les eleccions celebrades el passat dia 15 el nou Comitè
d’Empresa queda conﬁgurat: USOC (3), CCOO (6) i UGT (4).
La Federació del Metall i la Unió Comarcal del Maresme-Vallès
Oriental han valorat el resultat com a èxit electoral que permet
incrementar la representativitat del sindicat en el subsector dels
fabricant de components de l’automòbil i accedit per primer
cop a aquest nou comitè d’empresa.

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 31/10/2010

:

2.370

Font: Departament de Treball.

entra a la mesa negociadora
de la D.O.del Penedés
El passat 20 de desembre
va tenir lloc la constitució de
la Comissió negociadora del
conveni col·lectiu de les indústries vinícoles de Vilafanca
del Penedés. En aquest àmbit de negociació entra com
a sindicat majoritari SITIVUSOC, primera força sindical
del sector de la DO Penedès.
USOC va integrar el passat
març de 2010 al SITIV, sindicat
majoritari de les Bodegues

Miquel Torres, la principal empresa del sector al Penedès;
com a conseqüència de l’aﬁliació d’aquest col·lectiu USOC
amplia el seu ventall de representativitat i incrementa el seu
àmbit negociador.
L’objectiu de la Comissió
negociadora és pactar el proper Conveni col·lectiu del sector a la DO Penedès.

QUOTA SINDICAL 2011
Les quotes sindicals d’aﬁliació a la USOC no es modiﬁquen
pel 2011 en relació a les actualment vigents. El sindicat ha
decidit no variar els imports tenint en compte l’actual situació
de crisi.
Recordeu que les quotes abonades al sindicat són despeses
deduïbles de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Per justiﬁcar-les cal conservar els rebuts pagats o els fulls de
nòmina.

Tarifes del 2011 (mensuals) (Sense modiﬁcació des del 2009!!)
Quota A (actiu):

12,15 €

Quota E (ﬁx discontinu amb CRS):

7,00 €

Quota P (Aturats):

5,40 €

Quota M (pensionistes i jubilats):

3,00 €

