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presenta les seves propostes
anticrisi al Conseller d’Empresa i Ocupació
Una delegació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC),
encapçalada per la Secretària general del sindicat, Antònia Gil va mantenir el 28 de març una reunió de treball amb el Conseller d’Empresa
i Ocupació, Francesc Xavier Mena. En la trobada, Antònia Gil, va traslladar al representant del govern de la Generalitat els anàlisis i les posicions del sindicat en relació als resultats de la cimera econòmica del 25
de març al Palau de Pedralbes.

El sindicat demana al govern una via
d’interlocució i seguiment dels acords
de la cimera per incorporar d’altres
organitzacions al debat.
La USOC va lamentar que el govern de la Generalitat no hagi convocat al tercer sindicat de Catalunya a la cimera anticrisi. En aquest
sentit, Antònia Gil, va reclamar al Conseller Mena una via d’interlocució més àmplia ja que, sense menystenir la representativitat de les
institucions presents a la trobada, “no hi eren tots els que som representatius de la societat catalana”.

Campanya contra el
“pensionazo”
Aquestes
setmanes
el sindicat desplega una
sèrie d’assemblees de
delegats i delegades descentralitzades destinades
a presentar la campanya
“Així NO-Contra el “pensionazo” de resposta a la
reforma de les pensions.
Les assemblees territorials es celebren durant
aquests dies a: Tortosa
(Terres de l’Ebre), Mataró
(Maresme-V.Oriental),
Olesa de Montserrat
(B.Llobregat
Nord),
Tarragona,
Manresa
(Catalunya
central),
Sabadell (Vallès Occidental) i el tancament de la
campanya a Barcelona el
14 d’abril.

Més informació a: www.usoc.cat
Descarrega’t el material de campanya a:
Així NO- Contra el “pensionazo”

La USOC ha situat, entre d’altres, els següents punts:
• El sindicat comparteix la necessitats d’establir mesures urgents
anticrisi i línies d’actuació futures. A més coincideix en la conveniència d’activar l’Acord Estratègic i el Pla Nacional per a la
Recerca i la Innovació –USOC és organització adherida- com a
marcs de treball.
• Reforma de la FP. És un camí fonamental, caldrà però analitzar les propostes relatives al contracte d’aprenentatge ja que
té riscos d’esdevenir un instrument de precarització de llocs de
treball i no de formació.
• Fiscalitat. Coincidim en la necessitat d’estimular l’emprenedoria
però caldrà equilibrar aquestes propostes amb el manteniment
de la recaptació.
• Pressupost 2011. Les propostes de suport als sectors socials
més perjudicats per la crisi que es recullen al document de la
cimera anticrisi s’han de traduir en el manteniment de les partides pressupostàries destinades a tal efecte.
• Noves vies de ﬁnançament pel sector privat. Cal exigir al sistema bancari compromís després de destinar milers de milions
d’euros de recursos públics pel seu rescat.

Seminari sobre
sanitat i diàleg social
transfronterer
Organitzat pel Comitè Sindical Interregional del Pirineu Mediterrani (CSIR-Pirimed) de la Confederació Europea de Sindicats
(CES) va tenir lloc el 28 de març a Barcelona un Seminari sobre
sanitat i diàleg social transfronterer. La trobada amb representants
sindicals de les organitzacions catalanes aﬁliades a la CES: USOC,
CCOO i UGT; franceses: CGT, CFTC, CFDT, UNSA i l’andorrana USDA va convocar 3 taules rodones sobre: L’Hospital Comú
Transfronterer de Puigcerdà, la Directiva Europea de sanitat transfronterera i la manca de diàleg social transfronterer.
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ELECCIONS SINDICALS

obté un gran
resultat electoral a
l’hospital de Sabadell
El sindicat incrementa de 1 a 3 els representants.
Les eleccions sindicals celebrades el 28 de març a l’Hospital de
Sabadell -Corporació Sanitària Parc Taulí- han atorgat a la USOC
un gran resultat electoral amb un increment de 1 a 3 els representants del sindciat al Comitè d’Empresa. La nova representació
dels treballadors és: USOC (3), CCOO (3), UGT (8), Metges de
Catalunya (5), APIS (4) i USAE (4).
La FEP-USOC ha valorat el resultat com “una mostra de la conﬁança dels treballadors i les treballadores en la feina de la Secció
Sindical i ha agraït als votants el seu gest”.

... i al Verge de la Cinta
de Tortosa
També arribem als 3
membres de comitè
La tasca de la Secció Sindical d’aquest centre ha permet a la
candidatura de la USOC ampliar ﬁns a 3 el nombre de representants escollits pel nou Comitè d’empresa. L’organisme resta
conﬁgurat per: USOC (3), CATAC (6), CCOO (3), Metges de
Catalunya (4), SATSE (4) i UGT (1).
La Unió Comarcal de les Terres de l’Ebre s’ha felicitat del
resultat electoral en aquest centre sanitari de rellevància al territori i que dóna feina a uns 700 professionals.

Visita a la Fundación Pacto
Generacional

A l’Institut Català
de la Salut-Barcelona
A l’Àrea bàsica de Manso, USOC s’ha convertit en el primer
sindicat de classe en vot tot i ser la primera vegada que la nostra
candidatura optava a les eleccions. Malgrat el magníﬁc resultat
electoral no hem assolit el 5% necessari a nivell de ciutat per
entrar en la distribució dels membres del comitè. Felicitem als
companys i companyes de la Secció Sindical pel seu magníﬁc treball i els resultats.
També hem renovat 1 representant al Comitè d’Empresa de
l’Hospital de Bellvitge.

BREUS:
Serveis funeraris-Bcn
Millorem posicions en l’àmbit representatiu d’aquest sector a
la ciutat de Barcelona a les eleccions sindicals celebrades aquesta
setmana passada en les dues grans empreses: Serveis Funeraris
de Barcelona i Cementiris de Barcelona. En el primer cas USOC
augmenta de 2 a 3 representants i manté l’anterior representació
de 2 en el segon.

primer sindicat a CRE-A
Impresiones de Catalunya
Un cop celebrades les eleccions sindicals a l’empresa impressora de La Vanguardia, USOC manté la condició de sindicat més
votat amb 4 delegats. CGT (3), CCOO (1) i UGT (1) completen
el nou comitè d’empresa.

Nou espai sindical a Nupik
A Polinyà (Vallès Occidental) en el sector de químiques hem
aconseguit un nou espai de representació a l’empresa NUPIK.
USOC ha estat la candidatura més votada a especialistes i la
segona en tècnics amb un total de 3 representants. CCOO(3) i
UGT (3) completen la representació.

D’esquerra a dreta: Ricard Luna (SeniorClass), X.Sanz,
A.Gil i R.Lozano (USOC) i Jose A.Gallego (Fundació)
El 4 de març una delegació de la USOC encapçalada per Antònia Gil, Secretària general, acompanyada del Secretari de Relacions Institucionals, Xavier Sanz i el Secretari d’Organització de la
Federació de Jubilats, Ramiro Lozano van visitar la seu de la Fundación Pacto Generacional ubicada a Cornellà de Llobregat. A la
trobada, el Conseller Delegat d’einSmer José Antonio Gallego
va explicar els projectes de la Fundación així com la línia de treball conjunta encetada amb USOC, a través de la Federació de
Jubilats i Pensionistes, SeniorClass, una tarja de descomptes per
a persones majors de 50 anys

Més informació a www.usoc.cat/serveis

Nupik dóna feina a uns 220 treballadors i és una empresa
especialitzada en la transformació de material plàstic i en la
fabricació de vaixelles d’un sol ús.
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Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/comunicaciousoc
La informació més immediata de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya

