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Signem el conveni de la
indústria vitivinícola de
Vilafranca del Penedès
SITIV-USOC considera que el pacte és un bon punt
de partida per a la negociació col·lectiva del sector
Des de SITIV-USOC entenem que l’acord
que hem signat amb la patronal del sector de
la Indústria del Vi de Vilafranca, AVC, i la UGT,
pels anys 2010-2011-2012 és de mínims per a
un sector on no totes les empreses tenen els
mateixos mitjans ni tenen els mateixos resultats d’explotació. Som conscients que als centres on els treballadors i treballadores conﬁïn
en la USOC, i tinguem una majoria important
millorarem les condicions de mínims pactades en aquest conveni de sector, que ha de
prendre’s com a punt de partida.

Valorant l’acord, a què s’arriba després de
13 mesos d’estira i aﬂuixa, un dels efectes
directes de la signatura del conveni, serà que
en les nòmines d’aquests mesos immediats,
s’incrementarà un 3% sobre les taules salarials del 2009 “passi el que passi amb l’IPC
real”. Cal recordar que en anys passats, l’IPC
real va quedar per sota de la previsió del 2%,
i va haver-hi treballadors/es de grans empreses que van haver de compensar les seves
diferències en negatiu de les nòmines.

Pel que fa a la rebaixa hores anuals treballades, la proposta de SITIV-USOC ha estat
rebaixar 8 hores de jornada en aquest conveni per a tot el sector, i la proposta signada,
que és precisament reduir un dia a aplicar en
el 2012, és la que concreta aquesta petició.
Perquè creiem fermament que aquest preacord, encara que podrà millorar-se en alguns
centres de treball, és el millor acord possible
donada la situació de crisi econòmica, des del
SITIV-USOC hem signat el document.

alerta que el canvi
propietari a Printer no pot
posar en risc l’ocupació
El Grup Bertelsmann anuncia la venta de la
companyia a Impresia Ibérica Rotocayfo
L’empresa Printer Indústria Gràﬁca, SA (Sants Vicenç dels Horts) ha
comunicat que el Grup alemany Bertelsmann, propietari de la companyia, ha venut la planta a Impresia Ibérica Rotocayfo, S.L.U.
USOC alerta que l’operació empresarial no pot posar en perill els
més de 400 llocs de treball de la companyia així com l’ocupació de les
empreses auxiliars vinculades. El sindicat restarà vigilant que el procés
de transició que s’inicia amb l’arribada dels nous propietaris, l’assignació
de producció a la planta del Baix Llobregat i, en les decisions empresarials que garanteixin la competitivitat i viabilitat futura de la factoria.

Protesta dels treballadors de
Schindler a Barcelona
Per l’acomiadament de 5 companys
Els treballadors de l’empresa del sector de l’elevació, Schindler
SA, es van manifestar dimecres dia 9 de març a Barcelona després
que la direcció de l’empresa hagi anunciat l’acomiadament injustiﬁcat de 5 treballadors. El Comitè d’empresa ha denunciat la decisió
empresarial i tem més comiats en breu.
La manifestació va tenir lloc des del C/ Breda, 6 -seu de la companyia-i ﬁns l’hotel Melià (Avda. Sarrià). Schindler és fabricant,
instal•lador i presta serveis de manteniment d’ascensors i escales
mecàniques. A la seu de Barcelona dóna feina a 225 treballadors.
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Obtenemos representación
por primera vez en la AGE -BCN
La Federación de Empleados Públicos (FEP) ha conseguido por
primera vez representación en la Administración General del
Estado (AGE-Funcionarios) del servicio periférico de Barcelona.
La USOC, ha obtenido un magníﬁco resultado, consiguiendo un
total de 9 delegados en las Juntas de Personal de Cataluña. En el
ámbito laboral hemos logrado 3 representantes en Barcelona y
1 de Lleida.
AGE - FUNCIONARIOS
DELEGADOS
BARCELONA

3

GIRONA

2

TARRAGONA

2

LLEIDA

2

Lo que pone de maniﬁesto
el constante avance de este
proyecto sindical basado en la
transparencia, independencia y
constante lucha por el interés de
los trabajadores.

guanya les eleccions a
de Barberà del Vallès
La nostra candidatura obté la majoria
absoluta del comitè
Les eleccions sindicals celebrades el 4 de març a MAKROBarberà del Vallès, han permès a la candidatura de la USOC obtenir la majoria absoluta del nou Comitè d’Empresa amb 3 delegats.
El nou comitè resta conﬁgurat per: USOC (3) i Fetico (2).
La Federació d’Alimentació i Hoteleria (FAHIA-USOC) ha
valorat com a èxit electoral la conﬁança majoritària de la plantilla
en el sindicat. “El creixement d’un representant en els passats
comicis a 3 mostra el reconeixement a la tasca del sindicat i al
nostra model”, han comentat des de la Federació. MAKRO és
una empresa d’autoservei al major que dóna feina a 76 persones
al centre del Vallès Occidental.

BREUS:
Entrem a
Repsol Butano

Per primer cop aconseguim
un representant a les eleccions
de Repsol Butano a Tarragona.
Els comicis van tenir lloc el 7
de març, la Federació de Químiques i la Unió del Camp
de Tarragona han valorat la
importància d’accedir a aquest
nou espai de representació.

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 31/01/2011
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Renovem
representativitat
a la Residència
Sol Ponent
Hem renovat els 3
representants dels treballadors i treballadores que
USOC ja tenia a la Residència Sol Ponent (Sant
Andreu de la Barca). Les
eleccions han permés
ratiﬁcar la conﬁança de la
plantilla en el sindicat.

:

2.288

La FEP-USOC
agradece a los
verdaderos artíﬁces de este logro,
que no son otros
que todas y cada
una de las personas que han conﬁado en nosotros,
apoyando nuestra
candidatura. Sin
ello no hubiera
sido posible, ahora tenemos cuatro años para demostrar a todo el
mundo que ha merecido la pena la apuesta.

Eleccions a Corporació
Alimentària Guissona
Mantenim l’espai de vot a
l’empresa més important de Lleida
USOC hem renovat 3 dels 4 representants que teníem a la
Corporació Alimentària Guissona (CAG) en unes disputades
eleccions sindicals on, malgrat mantenir el nostre espai de
vot, hem aconseguit un representant menys. Des de la Federació d’Alimentació s’ha valorat molt la ﬁdelitat del suport a
la nostra candidatura que amb 178 vots es consolida com a
tercera força en l’empresa.
El nou Comitè d’Empresa el conformen: USOC (3), CCOO
(14) i UGT (6). La CAG és l’empresa més important de les
comarques de Lleida hi treballen 2.500 persones

Candidatura més votada
a Atento (BCN)
USOC ha obtingut 5 representants a les eleccions sindicals
celebrades als centres de Glòries, Motors i Sagrera de Barcelona
d’aquesta companyia dedicada al contact center (Telemarqueting). Les candidatures de la USOC s’han convertir en la segona
força de la companyia i ha esdevingut la més votada al centre de
treball més gran (Glòries). USOC es presentava per primer cop a
les eleccions sindicals en aquesta empresa, tot i que, ja disposava
de representació en el sector en companyies com Konecta BTO.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/comunicaciousoc
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