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La reforma de la negociació col·lectiva
complica més que resol i beneﬁcia
a les organitzacions majoritàries
La Unió Sindical Obrera de
Catalunya (USOC) considera
que el Projecte de Llei que aprovarà el Consell de Ministres per
a la Reforma de la Negociació
Col·lectiva, i que ha estat precedit per la ruptura de les negociacions entre els agents socials
“més representatius”, posa de
manifest, la ineﬁcàcia del procés
negociador i la necessitat d’articular un pacte social ampli ja que
la intervenció del govern no resol
els problemes.
La USOC valora que el Projecte són retocs superﬁcials i que
no entra a articular la negociació
en els diferents àmbits sectorials, territorials i d’empresa, des
de la complementarietat d’ells
i acostant la negociació als subjectes actius de la mateixa, especialment en l’àmbit d’empresa
limitant aquesta capacitat a la
representació unitària dels treballadors en beneﬁci dels aparells
sindicals “més representatius”.

Teòricament el paper dels pactes
o convenis d’empresa s’incrementa,
però llevat de pacte en contra
d’àmbits superiors de negociació,
el que perverteix la intenció inicial
del govern. El pacte d’empresa fa
que el procés de negociació sigui
més participatiu, de proximitat, i
permet fer un vestit a mida de cada
necessitat concreta, en funció de
la situació de l’empresa, millorant
el que amb caràcter de mínims
recullen altres àmbits de negociació. Però, hi ha una gran contradicció: sembla que en empreses,
en cas que les seccions sindicals
majoritàries així ho decideixin, es
podria excloure a candidatures
independents o minoritàries, que
tenen tot el dret, segons ha reiterat el Tribunal Suprem, pel criteri
de la proporcionalitat, d’estar en la
comissió negociadora.
La proposta de reforma,
suposa una nova volta de rosca als
interessos dels treballadors i treballadores, ja que s’estableix per
primera vegada una regla general
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El Decret frena les intencions desreguladores
de la CEOE però és clarament insuﬁcient

de jornada ﬂexible o distribució
irregular de la jornada de treball,
amb un 5%, ampliable llevat de
pacte en contra. (Exemple pràctic: 1800 hores anuals serien 90
hores anuals).
En el tràmit parlamentari proposarem esmenes que ens permetin millorar la proposta, o en
cas contrari, entenem que s’està

aproﬁtant aquesta reforma per
seguir retallant i limitant la veu de
les urnes en els centres de treball, donant més paper protagonista als sindicats majoritaris, que
no estan responent a l’interès
general de tots els treballadors i
treballadores d’aquest país.
Més informació: www.usoc.cat

:“És innegociable la participació dels representants
dels treballadors en la sortida empresarial de SHARP”
La direcció comunica la intenció d’acomiadar entre 184-189 treballadors
La multinacional japonesa Sharp va comunicar el 8 de juny al Comitè d’empresa la
intenció de vendre a CIRSA la seva activitat
productiva a Sant Cugat (Vallès Occidental).
La companyia tan sols mantindrà el departament de Recerca i Desenvolupament i l’àrea
comercial amb uns 100 treballadors; la direcció va anunciar la presentació d’un expedient
d’extinció d’entre 184-189 contractes.
La USOC lamenta la decisió de la companyia i valora molt negativament la marxa de
l’activitat productiva de Catalunya. La pèrdua
de pes especíﬁc de la industria de l’electrònica

és un fet malgrat les demandes que des de la
representació dels treballadors hem fet.
En relació a la proposta de transferència
d’activitat de Sharp a CIRSA, USOC reclama
un espai d’interlocució amb els treballadors.
És imprescindible que la part social conegui
els plans industrials de Sharp –en les àrees
en que es manté activitat- i del nou projecte
empresarial de CIRSA. La direcció de la multinacional i la Generalitat han de cercar l’acord
amb els representants dels treballadors; per
aconseguir-ho el primer pas és la informació i
facilitar un mecanisme d’interlocució.
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Els treballadors del transport
sanitari protesten a les portes del
Parlament de Catalunya
APUNT:
Contra les retallades
al transport sanitari.

La patronal del sector es vol desvincular del conveni
Els sindicats representatius al sector del
transport sanitari de Catalunya, USOC,
CCOO i UGT, van convocar una acció de
protesta dimecres 1 de juny coincidint amb la
celebració d’una sessió plenària al Parlament
de Catalunya.
Els professionals del sector van expressar el seu malestar davant les retallades del
sector i l’incompliment dels acords signats

Assemblea de treballadors
d’Ambulàncies Reus que va tenir
lloc el passat dijous dia 9 de juny.
Malgrat els pactes amb la patronal
del sector signats el 2010; l’amenaça de retallades de sous i acomiadaments tornen a estar sobre
la taula fruit de les reduccions
pressupostàries en sanitat.

l’any passat amb la patronal sobre les retallades salarials. Els convocants han demanat la
implicació dels grups parlamentaris i exigit al
Catsalut que faci seguiment de les actuacions
de les empreses del sector que van aconseguir prorrogues de concursos.
Per veure les fotograﬁes de la
concentració a www.facebook.com

Jornada Formació
Gavà (II)
Habitatge Social USOC, sccl, la cooperativa
de vivendes socials promoguda pel sindicat va
organitzar el dissabte dia 4 de juny una jornada
de formació al voltant de la promoció de Gavà
II. La trobada va consistir en un treball d’anàlisi sobre la qualitat i el disseny dels habitatges
-a la mateixa promoció- i una posterior sessió
de treball en format de taula rodona amb les

arquitectes de la promoció, Mercè Majoral i
Sara Bonet, conjuntament, amb l’arquitecte
de la cooperativa, Carles Bonet.
Habitatge Social USOC ha construït 55
habitatges al barri de les Farreres de Gavà.
Més informació a www.serveis.usoc.cat/

Aquesta xarxa social és una plataforma
per comunicar-nos i compartir, entre usuaris que s’hi vinculen, informació, fotograﬁes, vídeos i enllaços. A més, els usuaris
poden participar a les comunitats que els
interessin. Facebook USOC ofereix la
possibilitat de seguir l’actualitat del sindicat i comentar-la entre els usuaris.
Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya

3

14 de juny 2011 • núm.16

La USO es manifestarà
a Madrid contra
el pensionazo
La Unió Sindical Obrera (USO) ha convocat una manifestació contra
la Reforma de les Pensions que tindrà lloc a Madrid el proper dimecres
29 de juny. La mobilització s’emmarca dins de la campanya “Contra el
Pensionazo” que dur a terme el sindicat a nivell estatal.
La USOC desplaçarà autobusos des de diversos punts de Catalunya
per a participar en la protesta que s’iniciarà a les 12:00 hores a Atocha
i ﬁnalitzarà ala Plaza de las Cortes. L’acció coincidirà amb la celebració d’un plenari de les Corts Generals.
Més informació a www.usoc.cat

ELECCIONS SINDICALS

Nova representació a CSI-Hospitalet
Dos representants a l’Hospital General de l’Hospitalet
La candidatura de la USOC ha obtingut
dos representants a les eleccions sindicals
celebrades al Consorci Sanitari IntegralHospital de l’Hospitalet (Barcelonès). Es
tracta d’un nou espai de representació en
el sector sanitari, doncs en aquest centre
de treball no disposàvem de delegats amb
anterioritat. El nou comitè d’empresa el

formen: USOC (2), CCOO (4), UGT
(5), Metges (5), SSC (4) i FAPIC (1).
La Federació d’Empleats Públics
(FEP-USOC) ha valorat com a molt
positiu el resultat que permet al sindicat eixamplar la seva representació en
l’àmbit sanitari.

Nou delegat a Cremonini Rail Ibèrica
Presta servei de restauració al AVE i llarga distància
El 3 de juny es van celebrar eleccions
sindicals al centre operatiu de Barcelona
de l’empresa Cremonini Rail Ibèrica,
prestadora dels serveis d’atenció i restauració a bord dels trens de llarga distància i AVE. La candidatura de la USOC
va obtenir representació per primer
cop amb 1 delegat al nou Comitè d’Em-

Primera força sindical
a Croda Ibèrica
La candidatura de la USOC a Croda Ibèrica (Fogars de Tordera)
s’ha convertit en la primera força sindical a la companyia un cop celebrades les eleccions sindicals el passat 7 de juny. Així USOC obté 4
delegats en el comitè d’empresa amb una participació del 85% dels
treballadors i treballadores sobre una plantilla de 128 persones.
La Unió Comarcal del Maresmes-Vallès Oriental i la Federació
de Químiques han valorat la consecució d’aquest nou espai sindical on USOC entra per primer cop.
Croda Ibèrica és una companyia del sector químic fabricant de
components químics per cosmètica.

presa, consolidant un altre espai de presència
del sindicat.
Els resultats són aquests:USOC (1), CCOO
(6), CGT (3), SF (2) i UGT (5). Al centre de
Cremonini a Barcelona hi treballen unes 500
persones.

TOTAL DELEGATS

:

(còmput dinàmic:) 31/03/2011

2.302

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

