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Sigenprimera
força a Nissan Motor Ibérica
El sindicat obté 27 delegats dels 55 que
s’escollien als comicis als centres de Catalunya
La candidatura del Sigen-USOC
ha renovat la majoria a les eleccions
sindicals celebrades en el grup d’empreses de la multinacional japonesa.
Els treballadors i treballadores amb el
seu vot han atorgat al Sigen-USOC 27
representants dels 55 que s’escollien a
Catalunya, fet que la converteix en la 1a
força sindical amb una diferència de 11
delegats sobre la 2a força.
L’evolució del vot ha situat a les candidatures del Sigen-USOC amb una àmplia
majoria en el conjunt de centres de Nissan
de pràcticament el 50% dels delegats.
El coordinador del Sigen-USOC al
Grup Nissan, Pedro Ayllón, ha valorat
els resultats com a molt positius, “la

plantilla del grup ha ampliat la seva
conﬁança en el sindicalisme independent i autònom que representem”.
Ayllón ha agraït als votants la conﬁança en les candidatures del sindicat i
ha explicat que el vot dels treballadors
i treballadores avala la tasca sindical
de la USOC en defensa dels llocs de
treball i l’activitat productiva, aquesta
ha estat la nostra aposta aquests anys
i ha estat aprovada per la gran majoria
de la plantilla.
Després d’un període de gran
incertesa per a la viabilitat de l’empresa, una clara majoria de la plantilla dels centres de Nissan han donat
suport a l’aposta pel futur industrial
que ha protagonitzat Sigen-USOC.

ELECCIONS 2011 - Catalunya
CENTRES DE TREBALL

Sigen-USOC

CCOO

UGT

CGT

TOTAL

NMISA ZONA FRANCA

11

7

5

2

25

NMISA MONTCADA

5

2

2

0

9

NMISA RECANVIS

3

3

3

0

9

NMISA DISTRIBUCIÓ

3

0

0

0

3

NIBSA BARCELONA

5

4

0

0

9

TOTAL CATALUNYA

27

16

10

2

55

Nou espai sindical a ESCOFET
1886 (Martorell)
La candidatura de la USOC obté representació
al Comitè d’empresa per primer cop
A les eleccions sindicals celebrades el passat dia 9 de febrer, la
candidatura de la USOC a Escofet 1886 (Martorell) ha obtingut
1 representant. El nou Comitè
d’empresa resta conformat per:
USOC (1), UGT (3 ) i CCOO (1).

La Unió Comarcal d’Olesa de
Monserrat-Baix Llobregat Nord
ha valorat el resultat com a molt
positiu en tractar-se d’un nou
espai de representació per la
USOC.

ELECCIONS 2011 - Espanya
Sindicat

Nissan Espanya
2011

Sigen-USO

41

CCOO

27

UGT

25

CGT

3

Altres

1

TOTAL

97

Renovem la
representativitat
a CLECE
La Federació d’Hosteleria i
Alimentació (FAHIA) ha acon-

seguit 3 delegats a les eleccions
celebrades al Grup de serveis de
catering i neteja Clece a l’Hospital de Bellvitge (Barcelona). El
nou comitè d’empresa té majoria
de la USOC: USOC (3) i UGT
(2)

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

:

2.280

2

III congrés FAHIA-
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Margarita Gallego
escollida Secretària
general
l’actualitat la Secretària d’Organització de la
Federació. La nova executiva de la FAHIAUSOC està formada a més per: J.Manuel
Fidalgo (Hotel Princesa Soﬁa-Organització),
Oswaldo Valencia (Hotel Arts-Acció Sindical), Fco. Javier Ortega (Coca Cola-Formació i Informació) i Antonia Rivero (Vins
Torres-Prevenció i Igualtat)
El III Congrés Ordinari celebrat al Centre
Cívic Fort-Pienc (C/ Ribes, 14. BCN) també
va aprovar els nous Estatuts federals i el pla
d’acció pel període 2011-2015.

D’esquerra a dreta Oswaldo Valencia, Margarita Gallego, Antonia Rivero,
J.Manuel Fidalgo i Fco Javier Ortega.
Margarita Gallego va ser escollida, secretària general de la Fahia-USOC el passat 22 de

febrer en ell III Congrés ordinari. Gallego,
delegada de l’empresa Makro, era ﬁns a

La FAHIA-USOC agrupa més de 800 aﬁliats i aﬁliades, amb 170 delegats i delegades
representants dels treballadors/es dels sectors d’alimentació, hoteleria i sectors aﬁns.

8 de Març

Dia de la dona Treballadora
El proper dia 8 de Març es celebra el Dia
Internacional de la Dona Treballadora, per
aquest motiu us convoquem als dos actes
que hem organitzat des de la Secretaria de la
Dona i per la Igualtat:
Dia 8 de març.
Manifestació a Barcelona “Les dones
NO volem pagar la crisi”
Convoca: Comissió 8 de març. Grups de
dones, USOC i d’altres organitzacions
Hora-Lloc: 18.45 hores Plaça Universitat
(BCN) ﬁns a Plaça de Sant Jaume

Dia 9 de març.
Taller interactiu per a
dones i homes “Guanyem
amb la Igualtat: Noves relacions personals des de la
perspectiva de gènere”
Convoca: USOC
Hora-Lloc: 10:15 a 13:00
hores Seu Nacional USOC
(C/ Sant Rafael, 38-42. BCN)
Presentació de la Secretària de la Dona i per
la Igualtat, Imma Valls cloenda a càrrec de la
Secretària general de la USOC, Antònia Gil.

Descarrega’t
el manifest de la USOC i el cartell

a Infarma
La Federació de Químiques
(FIQATEP) ha participat els dies 1, 2,
i 3 de març al Saló Infarma (Congrés
Europeu i Saló de Medicaments) que
ha tingut lloc a la Fira de Barcelona.
USOC ha disposat d’un espai per informar als treballadors del sector sobre
les seves problemàtiques laborals.
Unes 2000 persones han passat per
l’espai informatiu del sindicat.

