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Nissan adjudica la nova “pick-up” a
Barcelona gràcies a l’esforç de la plantilla
Més d’un 70% dels treballadors dóna suport a la proposta defensada per Sigen-USOC
La multinacional japonesa ha decidit ﬁnalment l’adjudicació d’un nou vehicle per a
les plantes de fabricació de Catalunya amb
una producció anual de 60.000 unitats i una
inversió aproximada de 80 M euros. La rectiﬁcació de la multinacional, que el passat
mes de desembre havia descartat Barcelona
per fabricar el nou model, ha estat facilitat
per l’acord de Sigen-USOC i UGT amb la
direcció i ratiﬁcat per la plantilla.
“L’esforç de la plantilla ha garantit la
continuïtat de Nissan a Catalunya”, segons
la Secretària general de la USOC, Antònia
Gil, que ha valorat com a una conquesta
del treballadors i treballadores de Nissan l’adjudicació de la nova “pick-up” a
la planta de la multinacional japonesa de
Barcelona. Gil ha destacat la importància
del suport massiu de més del 70% dels
treballadors al pla de mesures aprovat en
referèndum la setmana passada que ha
obert la porta a l’adjudicació.
La dirigent sindical ha indicat que l’arribada del nou producte demostra que l’estratègia sindical de la USOC és positiva per
l’activitat industrial de Nissan, beneﬁcia al

conjunt del sector de l’automoció i de retruc a la indústria de Catalunya.
Antònia Gil ha destacat que aquest procés que té enormes implicacions sobre la
important indústria catalana de components de l’automoció. “El futur grans d’empreses com Nissan marca també el futur de
centenars de petites i mitjanes empreses
del sector”, ha dit. La USOC va adreçar la
setmana passada un escrit al President de
la Generalitat, Artur Mas, demanant la seva
implicació en aquest procés.

El Secretari de la Secció Sindical del
Sigen-USOC a Nissan, Pedro Ayllón, ha
destacat que “l’assignació del nou vehicle
garanteix l’ocupació de les plantes ﬁns
al 2024 i ens atorga volums de producció que ni somiaven fa tot just un parell
d’anys amb l’anunci de l’ERO el 2008”. Ayllón ha advertit que “el sindicat ha impulsat acords amb la companyia però restarà
vigilant del seu compliment en beneﬁci
dels interessos de tots els treballadors i
treballadores de Nissan”.

Resultat del referèndum a Nissan
(Sigen-USOC defensava el suport a l’acord que ha facilitat l’arribada de nova producció a Barcelona)
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2
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2
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0,56%
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2804

3018

Total cens

216
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3228

99,07%

93,09%

93,49%

NO

Participació

Nova web
www.usoc.cat/serveis
USOC renova el seu lloc web
dedicat als serveis sindicals. Nou
disseny, més utilitats i informació
exclusiva pels aﬁliats i aﬁliades
distribuides en tres grans àrees de
contingut: Ofertes/Descomptes,
Habitatge Social i Formació.
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ELECCIONS SINDICALS

majoritaris a
Galvanoplastia Tauro
La candidatura del sindicat obté
7 delegats
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Nova representació a

Publipress Media
USOC aconsegueix 2 delegats al Comitè
d’Empresa
Les eleccions sindicals celebrades a Publipress Media, SAU
(BCN) han permés a la candidatura de la USOC aconseguir 2
representants del nou Comitè d’Empresa. És el primer cop que
el sindicat presentava llista electoral a la companyia.
USOC s’ha convertit en la única organització sindical que
obtè representació, la resta de membres ﬁns a 9 els ha ocupat
una candidatura independent. Publipress Media és una agència
de publicitat del Grup Godó que dóna feina a 122 treballadors
i treballadores.

La candidatura de la USOC a Galvanoplastia Tauro (Esparreguera-Baix Llobregat) ha aconseguit la majoria absoluta
dels vots a les eleccions sindicals celebrades avui. El nou
Comitè d’Empresa el conformen: USOC (7) i CCOO (2);
d’aquesta forma USOC incrementa en 1 delegat la representativitat assolida a les anteriors eleccions l’any 2007.
Amb una plantilla de 141 persones, Galvanoplastia Tauro
és una empresa dedicada a la fabricació de components pel
sector de l’automoció.

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 30/11/2010

:

2.276

Font: Departament de Treball.

Delegats al transport sanitari
USOC obté 2 delegats
a l’empresa del sector VLTransporte Sanitario amb
base a Mollet (Vallès Occidental). Aquesta nova
representativitat reforça
la presència de la USOC
al sector on ja som sindicat majoritari. VL-Transporte Sanitario dóna
feina a 91 treballadors i
treballadores, el sindicat
aconsegueix representació per primer cop.

Els jubilats i la revisió de les pensions
La Federació de Jubilats i Pensionistes de la USOC, davant
les declaracions del President Sr Zapatero que vol vendre una
revisió d’inﬂació de l’IPC com un increment de les pensions,
manifestem el següent:
• Que la revisió (no pujada), del 1,3% en totes les pensions és
conseqüència de la desviació a l’alça de l’IPC en aquest percentatge, ja que la revalorització de les pensions al començament
de 2010 va
ser d’un 1%
i l’IPC de
novembre
(que és amb
el qual s’actualitzen les
pensions
cada any) va
ser del 2,3.

• Que sí que és cert que la diferència del 1,3 d’aquesta inﬂació, s’abonarà en un sol pagament gener de 2011, i aquesta
correcció que no augment, quedarà ja consolidat per tot
l’any.
• Que els pensionistes som gent gran, amb més o menys
cultura o coneixements, Sr President, però no som tontos i
ens agrada anomenar les coses pel seu nom.
• Que uns 8 milions de pensionistes, la gran majoria, no veurem incrementades les nostres pensions ni en un cèntim.
• Que el millor que ens pot passar als jubilats és allò de “virgencita que me quede como estoy”, perquè amb la revisió
del 1,3, (si no hi ha refracció de les taules de l’IPC), pot
ser que encara cobrem menys que l’any passat, com ja va
succeir.
La Federació de Jubilats i Pensionistes de la USOC demana
una mica més de delicadesa i respecte per aquest col.lectiu a
que tant deu la societat.

