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, nou èxit electoral de la
La nostra candidatura la més votada a Serveis generals
Detall dels resultats. 16,02,2011
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Les eleccions sindicals celebrades a
Gas Natural, han permès a les candidatures de la USOC obtenir representació
per primer cop en aquesta important
companyia del sector energètic. El resultat ha conﬁrmat les bones expectatives
creades a la campanya que s’han traduït
en un important volum de vots dels treballadors i treballadores.
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Estaven cridats a les urnes 819 treballadors i treballadores dels Serveis
Centrals de la companyia, que han apostat per donar entrada al sindicalisme
autònom i independent de la USOC.
La Federació de Químiques i Energia ha
valorat el resultat dels comicis com un
èxit destacant que “la nostra candidatura a Gas Natural-SdG ha estat la més
votada”.

ALTRES PROCESOS

Guanyem les eleccions
sindicals a Prosegur
Els comicis a la principal empresa de Seguretat
Privada han suposat una revàlida a la gestió del
sindicat amb el 47% del vots
Les eleccions sindicals celebrades a Prosegur-Barcelona, principal
empresa del sector de la seguretat privada, han refermat la majoria
de les candidatures de USOC que incrementa de 9 a 10 els seus
representants. El nou comitè d’empresa resta conformat per: USOC
(10), SPS (5), UGT (6), CCOO (3) i SIPVS (3).
Estaven cridats a les urnes 3.168 treballadors i treballadores que han
apostat de forma majoritària (47% dels vots emesos) pel sindicalisme
autònom i independent de la USOC. Des de la Secció Sindical s’ha
valorat el resultat de les eleccions com “una demostració que la feina
ben feta dels darrers quatre anys ens han permés incrementar la conﬁança dels treballadors i les treballadores en les nostres sigles”.
La Federació de Treballadors de Seguretat Privada (FTSP-USOC)
considera que aquesta nova victòria electoral consolida al sindicat com a
més representatiu en el sector amb una clara tendència al creixement.
Comitè d’empresa

Delegats
USOC

10

SPS

5

UGT

5

CCOO

3

SIPVSC

3

COL.LEGI REINA ELISENDA

Barcelonès

3*

Ensenyament

INDO LENS GROUP

Baix Llobregat

3

Metall

ESCOLA AIRINA

V. Occidental

3

Ensenyament

COL.LEGI SANT JOSEP

Baix Llobregat

2

Ensenyament

LA SALLE MANRESA

Bages

5

Ensenyament

RAMAR 2

V. Occidental

3

Ensenyament

FUNDACIO PRIVADA EDUCATIVA Barcelonès
VEDRUNA BCN

3

Ensenyament

ESCOLA ARRELS

Barcelonès

5

Ensenyament

ACADÈMIA CULTURA

Barcelonès

3

Ensenyament

PARVULARI MARTÍ

Barcelonès

2

Ensenyament

RC SPAIN

Barcelonès

4

Fahia

TERESIANES SANT JOSEP NÀPOLS

Barcelonès

2

Ensenyament

J. FELIU DE LA PENYA

V. Oriental

1

Metall

NOVOPRINT

Baix Llobregat

2

Fagcit

COL.LEGI ALPES

Barcelonès

2

Ensenyament

COLEGIO SIL

Barcelonès

3

Ensenyament

SUMINISTRAMENTS I SERVEIS

Baix Llobregat

1

Ensenyament

ESCOLA MARILLAC

Barcelonès

2

Ensenyament

13

Ensenyament

FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT Barcelonès
I TECNOLOGIA
ASEA BROWN BOVERI

V. Occidental

1

Metall

IBERPOTASH, S.A. (CENTRE DE SÚRIA)

Bages

3

Metall

COL.LEGI PARE PALAU

Segrià

1

Ensenyament

GEBISA SERVEIS AUXILIARS

Baix Ebre

1

Seguretat Privada

UNED

Baix Ebre

1

Ensenyament

PATRONAT EECC LA VALLE

Gironès

2

Ensenyament

* Delegats/des de la USOC

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 31/12/2010
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

:
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Acord Social

22 de febrer

Campanya contra
el “PENSIONAZO”

Dia internacional de la
igualtat salarial

La Secretaria d’Acció Sindical ha elaborat un document-guia
sobre la reforma de les pensions inclosa a l’aprovació de l’acord
social signat pel govern central, CEOE, CCOO i UGT. També pots
descarregar-te el cartell i materials de la campanya informativa
“Contra el pensionazo” impulsada pel sindicat.

El 22 de febrer es celebra el Dia Internacional de la igualtat
salarial amb l’objectiu de recordar que sense equiparació salarial no és possible la igualtat social. La instauració del 22 de
febrer com a data d’aquesta efemèride s’ha fet coincidir amb els
53 dies que cada any haurien de treballar de més les dones per
igualar el salari dels homes

Document guia reforma de les pensions
Cartell i materials campanya contra el “pensionazo”

es concentra contra
les retallades salarials
Convocats per FEUSOC i la resta dels sindicats,
prop d’un miler de treballadors de l’Ensenyament
Concertat es van manifestar el 8 de febrer, un dia
abans de la celebració del judici pel conﬂicte col·lectiu
a l’Ensenyament Concertat contra les retallades salarials. No obstant això, el judici va acabar suspenent a
petició del Departament d’Ensenyament per malaltia
d’un dels advocats.
Des de FEUSOC pensem que la suspensió de la vista
és una tàctica dilatòria per part de l’Administració. Els
treballadors de l’Ensenyament Concertat necessiten,
el més aviat possible, una sentència que clariﬁqui la
negociació del conveni, intoxicada per la manera en
què es resolgui aquest conﬂicte col·lectiu.
Des de FEUSOC farem arribar al president de la
Generalitat un escrit de queixa per la suspensió del
judici.

Descarrega’t el material informatiu

Readmissió d’un company
acomiadat
Els treballadors/es de Cobega, SA (Coca-Cola) han aconseguit la
readmissió d’un treballador de la planta de Martorelles (Vallès Oriental) gràcies a la pressió exercida per la convocatòria de vaga parcial
diverses jornades del mes de febrer. Les aturades, ﬁnalment, no es van
dur a terme davant el canvi de posició de la direcció de la companyia.

