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Pacte Govern - Agents Socials

L’acord social ha prioritzat
la seva existència a l’èxit
de la seva aplicació
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) davant l’anunci de pacte social entre govern central i
agents socials fa les següents consideracions d’urgència a l’espera del desenvolupament de les mesures

• Acord per a reformar el sistema
de pensions:
a) L’acord afecta de forma important al futur de les
pensions, suposa una disminució de quantia i diﬁculta l’accés al 100% de les mateixes. USOC es
pregunta: Que guanyen els treballadors amb la
reforma? Més cotització i menys pensió.
b) La reforma genera greuges a col•lectius com els
joves que, per la diﬁcultat d’accés al mercat laboral inicien la seva trajectòria professional tard i
no assoliran els requisits del nou sistema. També
estimula el mercat dels sistemes de pensions privats complementaris, només a l’abast d’alguns
treballadors no de la majoria.

• Programa de requaliﬁcació professional de les persones que
han esgotat la protecció per
desocupació:
a) Aquesta mesura cal que vinculi la formació
amb recol·locació real dels aturats sinó ens
trobem davant una decisió que tindrà com
a efecte marginar un volum important de
beneﬁciaris de l’ajuts a desocupats que es el
govern retira l’1 de març de 2011
b) Lamentem la reducció dels imports dels
ajuts en un subsidis tan baixos.

• Reforma laboral: ERO’s i Fons
de capitalització:
a) L’acord social tan sols anuncia l’existència d’una proposta de projecte de Real
Decreto del reglament dels procediments
de regulació d’ocupació sense concretarne els termes ni les línies generals.
b) Si recull la voluntat dels signants i del
govern d’establir el fons de capitalització
pels treballadors per fer front als acomiadaments, mobilitat o jubilació. L’acord no
entra en detall però si anuncia la voluntat política de no incrementar les quotes
empresarials, un triomf de la CEOE gràcies als esforços dels treballadors i treballadores.

• Pla de xoc contra l’atur juvenil:
a) L’acord preveu fer front a la xacra de l’atur juvenil
(+40% d’aturats) boniﬁcant les quotes empresarials de la Seguretat Social (Entre 75%-100%)
durant un any per a la contractació d’aquests collectius.
b) Lamentablement la mesura no aposta per ocupació de qualitat ja que boniﬁca la contractació
parcial i també inclou la de caràcter temporal.
c) Els estímuls per a la conversió d’aquests contractes en indeﬁnits són insuﬁcients.

CONCLUSIÓ:
USOC constata que el conjunt del document
d’acord social deixa oberts a la interpretació i a
posteriors negociacions multitud de qüestions.
El sindicat considera que el pacte ha prioritzat
el possibilisme de la signatura a l’efectivitat i la
immediatesa de les mesures que incorpora.
Pel que fa a la reforma de les pensions, el sindicat estudiarà la presentació d’esmenes a través
dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats
amb l’objectiu de reduir l’impacte de les mesures
en els treballadors i les treballadores.

Correos se niega
a investigar
el síndrome del
ediﬁcio enfermo
Desde hace dos años SiPcteUSOC ha estado luchando con la
dirección de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos S.A para
garantizar la salud y seguridad
de los trabajadores de Correos
en Montcada i Reixac.
Desde que se abrió el centro
de reparto de la calle Montiu el
año 2008 se están produciendo
casos de lipoatroﬁa semicircular * (Síndrome del ediﬁcio
enfermo) superando los casos
detectados el 50% de la plantilla.
Correos, a pesar de contar
con un protocolo de actuación,
no ha hecho nada para poner
ﬁn a la situación. Incluso, ante la
aparición de dos nuevos casos la
semana pasada (siempre hablamos de casos diagnosticados),
cuando se solicitó por parte de
los delegados y delegadas de
prevención que se realizaran
mediciones técnicas para seguir
investigando y poder determinar las causas por las que los trabajadores enferman, la dirección
se ha negado aduciendo que es
muy caro.
¿Cuánto vale la salud de una
persona para Correos?
SiPcte-USOC ha denunciado
los hechos ante Departament
de Treball y solicitado de éste el
cierre del centro hasta que Correos realice todas las pruebas
necesarias lleve a cabo todas las
medidas correctoras para garantizar la salud de los trabajadores
y trabajadoras que prestan sus
servicios en Moncada i Reixac.
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ELECCIONS SINDICALS

obté uns grans resultats electorals
a la concessionària d’autopistes ACESA
Les eleccions sindicals celebrades a la concessionària d’autopistes
ACESA han permès a les candidatures de la USOC incrementar de 2 a
12 representants la seva presència.
USOC esdevé el sindicat més votat
als centres de Martorell (5 delegats),
Vilassar (4 delegats) i Maçanet (2
delegats), a més d’obtenir 1 representant a la Roca del Vallès.
Els resultats dels comicis certiﬁquen la bona feina feta durant els
darrers quatre anys per la Secció
Sindical de la USOC i han estat valorats com a gran èxit electoral per
la Federació de Transports i Comunicació de la USOC, “el sindicalisme
de proximitat, responsable i independent de la USOC ha guanyat la
conﬁança dels treballadors i les treballadores”, han dit.

TOTAL DELEGATS

:

2.276

(còmput dinàmic:) 30/11/2010
Font: Departament de Treball.

ALTRES PROCESOS
GPL LIMPIEZA

Barcelonés

13

FAGCIT

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO S.A.

V. Oriental

1

METALL

aconsegueix
representació a
l’ensenyament
públic

EULEN SEGURIDAD

Barcelonés

1

SEGURETAT
PRIVADA

ESCOLA PIA STA. ANNA

Maresme

9

ENSENYAMENT

SERVICIOS SECURITAS

Baix Llobregat

2

SEGURETAT
PRIVADA

ESCOLA APIARIA

Anoia

3

ENSENYAMENT

COL.LEGI SANT DOMENEC SÀVO

V. Occidental

4

ENSENYAMENT

COL.LEGI SAGRATS CORS

Osona

1

ENSENYAMENT

ESCOLA PIA DE GRANOLLERS

V. Oriental

5

ENSENYAMENT

El 3 de febrer de 2011 s’ha celebrat
a Catalunya les eleccions sindicals a les
Juntes de Personal del professorat dels
centres públics. En aquesta ocasió, per
primer cop, la Federació d’Ensenyament
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (FEUSOC) ha aconseguir que siguin
elegits dos representants a la Junta de
Personal de les Terres de l’Ebre.

ENVASES NOUPACK INTERNACIONAL S.A.

Baix Llobregat

1

FAGCIT

BLUE REED

Osona

1

METALL

COLEGIO SAGRADO CORAZON

Barcelonés

5

ENSENYAMENT

COL.LEGI SANTO ANGEL

Baix Llobregat

3

ENSENYAMENT

ESCOLA MARISTES-VALLDEMIA

Maresme

5

ENSENYAMENT

CENTRE CULTURAL PINEDA

Barcelonés

9

ENSENYAMENT

CENTRE CULTURAL I ESPORTIU XALOC

Barcelonés

9

ENSENYAMENT

SANT PERE CHANEL

Maresme

4

ENSENYAMENT

COL.LEGI MONTCLAR

Anoia

3

ENSENYAMENT

PELMAR SERVEIS INTEGRALS

Barcelonés

3

METALL

VALLESAUTO

V. Occidental

3

METALL

Volem agrair el treball dels nostres
candidats i als votants el suport que ens
han donat.

