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en defensa del sistema sanitari
Des de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant de la gravetat d’aquesta situació i conseqüència de l’aplicació de la Instrucció 1/2011 del Govern de la Generalitat, exigim a l’Executiu i als
grups del Parlament de Catalunya que donin el seu suport a un
model de serveis públics a Catalunya que:
• Que no lesioni més drets laborals dels treballadors i de les treballadores de la sanitat: no volem més acomiadaments innecessaris (poden arribar a més de 20.000 a tota Catalunya) ,
volem recuperar els nostres salaris retallats injustament per
governs anteriors i no volem noves retallades ni salarials ni
socials.
• No retalli més drets i/o prestacions que degradin els serveis
públics.
• Que amb els nostres impostos es facin polítiques de desenvolupament i millora dels serveis públics catalans, i no es potenciïn els sectors privats que volem fer negoci amb la sanitat.
No volem una sanitat per a rics i una beneﬁcència insuﬁcient i
deﬁcient per a la classe treballadora.
• No volem que amb les nostres reivindicacions laborals i socials
es faci política de conveniència i/o d’interessos per part dels
polítics. Exigim als nostres representants que dediquin tots els
seus esforços a defensar a Catalunya un sistema sanitari públic,
universal i de qualitat.

No més retallades i acomiadaments !!!

Volem treballar dignament, en uns serveis
públics de qualitat !!!
Descarrega’t el manifest (Català)
Descarga el maniﬁesto (Castellano)

Concentració de condemna per la mort d’un company,
treballador de seguretat de l’Estació de Castelldefels
Milers de persones
van retre un sentit homenatge
al company a la Plaça de Sant
Jaume de Barcelona
La Federació de Treballadors de la Seguretat Privada de la USOC (FTSP-USOC) va condemnar l’assassinat, l’1 d’abril, del company
Rafael, G.J. treballadors de la Seguretat Privada
de l’empresa Prosegur que prestava servei a
l’estació de Renfe a Castelldefels. El sindicat va
expressar la seva solidaritat i condol als familiars i amics dels nostre company.
El sindicat vol fer una reﬂexió al conjunt de la
societat i, en especial a les administracions públiques, sobre la perillositat de la professió dels treballadors i les treballadores de la Seguretat Privada i l’important servei públic que presten al conjunt de la
col•lectivitat.
José Paz, Secretari general de la FTSP-USOC, va explicar que “la
nostra organització rebutja de forma contundent la violència i exigeix
a la justícia l’aplicació de la llei amb totes les seves conseqüències
sobre els responsables d’aquesta acció tant terrible”.

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
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ELECCIONS SINDICALS

Eleccions a l’Administració Local
Primer sindicat a Sta. Coloma de Gramenet
La Unió Sindical Obrera de Catalunya, ha obtingut uns resultats
històrics, en convertir en l’opció més votada en l’elecció a representants a la Junta de Personal del consistori a les eleccions sindicals celebrades el 12 d’abril a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet. Els resultats ofereixen un resultat de 4 representants a
USOC, doblant la representació que ﬁns ara ostentava, 3 a la candidatura de CGT, 4 a UGT i 2 representants a CCOO.

Sant Feliu de Llobregat,
primera força a funcionaris
A l’Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat
la USOC ha aconseguit
un total de 5 representants, sent primer
sindicat en la taula
de funcionaris amb 3
representants i consolidant les posicions pel
que fa als laborals. A
aquest magníﬁc resultat
que reforça la nostra
presència a l’administració local del Baix
Llobregat.

Rubí, nova representació
La candidatura de la USOC ha aconseguit 1 representant a la
Junta de Personal d’aquest consistori del Vallès Occidental, un
nou espai representatiu a l’administració local. Una vegada més
es fa palesa la consolidació d’USOC com a projecte de sindicat
real, transparent, independent i de classe, tercera força sindical a
Catalunya.

Victòria electoral als Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat
de Tarragona
La candidatura de la USOC s’ha convertit en la opció sindical
més votada a les eleccions sindicals celebrades el dia 14 d’abril als
Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat
a Tarragona. USOC aconsegueix 2 representants per 1 de UGT,
CCOO i CATAC, respectivament.
La Unió Comarcal de les Terres de l’Ebre ha valorat l’èxit electoral del resultat d’aquests comicis que suposa un “nou espai de
representació per la USOC amb un suport molt important dels
treballadors i treballadores”

Avenç electoral a Quimiques -Tèxtil
Eleccions a Carburos Metalicos, Mapa Spontex i Velcro, S.A.
Les darreres setmanes hem assolit destacats resultats electorals en aquests sectors. 5
representants a Carburos Metálicos (BCN),
4 delegats a Velcro (Argentona-Maresme) i 1
candidat a Mapa Spontex, sa (Malgrat de Mar).

dobla la representativitat
a l’Hospital General de Granollers
Les eleccions sindicals celebrades el 7 d’abril a l’Hospital General de Granollers han permés a la candidatura de la USOC una
important millora de resultats en relació als comicis de 2007. El
nou Comitè resta conﬁgurat per: USOC (2), CCOO (9), SATSE (1),
Metges de Catalunya (4) i UGT (7).
La Unió Comarcal de la USOC al Maresme-Valles Oriental han
celebrat “l’augment de la conﬁança que ha demostrat la plantilla
amb el seu vot”. “Aquest magníﬁc resultat és un aval democràtic pel
sindicat i pels nostres candidats i candidates”, ha explicat Patricia
González, Secretària general a la comarca.
I també aconseguim
un nou espai sindical a
l’Hospital Moises Broggi
de Sant Just Desvern
amb 2 representants.
Aquests resultats ens
permeten reforçar la
representativitat en l’àmbit sanitari hospitalari de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona

Serradora Boix:
nova representació
al sector de la fusta
A l’empresa més important del sector a la Catalunya Central
USOC assoleix un nou espai de representació a la Catalunya
central un cop celebrades les eleccions sindicals a Serradora Boix.
El sindicat obtè, per primer cop, 2 representants al nou Comitè
d’Empresa de l’empresa més important al sector de la fusta a les
comarques centrals. Amb més de 100 treballadors, Serradora
Boix està ubicada al Polígon Industrial El Saltet a Puig-Reig. Des de
la Unió Comarcal de la USOC a la Catalunya Central s’ha valorat
“com un gran resultat l’accés a un nou àmbut de representació dels
treballadors”

obtè 3 delegats a Unitext
A les eleccions sindicals celebrades a la tèxtil del Baix Nord
La candidatura de la USOC ha aconseguit 3 delegats a les eleccions sindicals celebrades a Unitext, SA. Els comicis celebrats a
la tèxtil d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat Nord) han donat
com a resultat el seguent Comitè d’empresa: USOC (3), CCOO
(3), UGT (4) i Independents (3).
La Federació del Tèxtil de la USOC ha celebrat el vot de conﬁança que la candidatura del sindicat ha rebut per part de la plantilla
i ha garantit que la “Secció Sindical de la USOC treballarà en la
defensa dels drets de tots els treballadors i treballadores”
Amb una plantilla de 270 persones, Unitext SA és una empresa
tèxtil ubicada a Olesa de Montserrat.

TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 28/02/2011
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

:

2.332

