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es manifesta contra la reforma de
pensions al Congrés
Els sindicats USO, ANPE, CCP,
SATSE i USAE van protagonitzar
el passat 29 de juny una multitudinària manifestació al centre de
Madrid “Contra el pensionazo i
les retallades socials”.

USOC participa amb centenars
de delegats i delegades sindicals
desplaçats des de tot Catalunya

Aquesta marxa, convocada pels
esmentats sindicats independents
va ser secundada per deu mil manifestants, delegats i representants
de treballadors de tot Espanya,
contra la reforma de les pensions
tal com la va plantejar el Govern.
La marxa ha arribat a la Plaza de
Neptuno al costat del Congrés
dels Diputats, “perquè volem que
el clam arribi als parlamentaris,
perquè escoltin a la ciutadania
treballadora, prenguin nota i corregeixin els disbarats comesos,
rectiﬁcant els projectes de llei que
el Govern pretén validar amb les
reformes de les pensions i la negociació, últims tocs d’alerta de tanta
destrossa social i laboral “.

En aquests termes es va referir Julio Salazar, secretari general
confederal de la USO, als presents,
amb la intenció que “sàpiguen que
estem farts ja de tanta milonga i
tanta fal.làcia a la faràndula econòmica, política i sindical”.
El líder d’USO es va centrar
en la pèrdua de drets que suposa
la pretesa “reforma indecent i
injusta del nostre vaixell insígnia
de protecció social”. “Exigim una
rectiﬁcació de les polítiques per
obrir un nou escenari de recuperació econòmica, l’ocupació i de la
justícia social, que faci èmfasi en el
treball digne i en la defensa de la
salut i les pensions”, va dir. I d’altra banda ha protagonitzat un discurs de profund caràcter sindical
perquè, “no tots els sindicats ni
tots els sindicalistes som iguals”.
Podeu veure totes les fotos a:

www.facebook.com

Més de cinc mil delegats i delegades
es manifesten contra les retallades
A Barcelona, els sindicats USOC, CCOO i UGT, aﬁliats a la Confederació Europea de
Sindicats (CES) van convocar a cinc mil delegats i delegades sindicals contra les retallades
socials a Europa, l’Estat espanyol i Catalunya, el passat 21 de juny. La marxa que va sortir
des de Foment del Treball i ﬁns el Parlament de Catalunya amb el suport de les entitats
socials que formen part de la plataforma Prou retallades!.
El manifest ﬁnal, llegit al Parc de la Ciutadella, va denunciar les polítiques regressives
de la UE ja que ataquen directament les bases del nostre estat del benestar i fan pagar
les factures de la crisi als treballadors i les treballadores al dictat dels mercats i dels
grans capitals.

Pots consultar el manifest a: www.usoc.cat

Assemblea general
de CSIR-PIRIMED
deració Europea de Sindicats
(CES).

El dimecres 22 de juny va
tenir lloc a la seu de l’Ajuntament de Carcassonne (França)
l’Assemblea General Ordinària

del Comitè Sindical Interregional del Pirineu Mediterrani,
òrgan de coordinació sindical
interfronterera de la Confe-

El CSIR Pirimed agrupa als sindicats catalans USOC, CCOO i
UGT; francesos de CFDT, CGT,
FO, UNSA i CFCT a més dels
representants d’Andorra (USDA).
Com a organisme de treball de

la CES coordina l’acció sindical
interfronterera França-Catalunya
així com les problemàtiques dels
treballadors dels dos costats dels
Pirineus. La reunió va renovar els
càrrecs dels Comitè director de
l’organisme que presidirà entre
els anys 2011-2013 la UGT catalana.
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Els treballadors de
contra l’expedient
El proper dia 10 ﬁnalitza el període de
consultes de la tramitació de l’Expedient
de Regulació d’Ocupació que la direcció
de Sharp va presentar el passat 10 de
juny i que que planteja l’acomiadament
de 189 persones de la factoria de Sant
Cugat (Vallès Occidental).
Les accions de protesta previstes són
dimarts 5 –a partir de les 10:00 horesuna concentració de protesta davant
la delegació de treball a Barcelona –C/
Albareda- en suport al Comitè d’Empresa que té prevista una reunió negociadora. Dimecres 6 una nova jornada

Sipcte -

de vaga de 24 hores amb concentració
a partir de les 10:00 hores a Plaça Sant
Jaume (BCN) i posterior manifestació
ﬁns al Parlament de Catalunya. Finalment divendres 8, nova jornada de vaga
i concentració –a partir de les 11:00
hores- davant la seu del Departament
d’Empresa i Ocupació.
USOC lamenta la manca de voluntat
de continuïtat de l’activitat productiva
de Sharp a Catalunya. El sindicat tampoc
pot acceptar les indemnitzacions plantejades de 25 dies amb 15 mensualitats
de topall.

9 delegados en Correos
Aumenta la representación en Barcelona
La candidatura del SipcteUSOC augmenta 1 representante de 8 a 9 según el resultado
de las eleccions sindicales celebradas el 28 de junio. Somos el
primer sindicato en el CTA y en
el CTP2 en las mesas de funcionarios de la central de Barcelona
y segundo sindicato en laborales
en la capital con 106 votos.

Se trata de un resultado
electoral muy bueno que consolida al Siptce-USOC como la
alternativa sindical en correos
y refuerza el papel de nuestra
sección sindical con una trayectoria sindical que cada proceso
elecroal ve incrementado su
espacio sindical.

Nueva web Sección Sindical
Correos (Sipcte)

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya
El Sipcte-USOC, sindicato de
USOC en Correos, ha puesto
en marcha un nuevo canal de
comunicación con sus aﬁliados,
militantes y trabajadores/as en
general. El web www.sipctecorreos.com ofrece información
de actualidad laboral sobre la
actividad del sindicato, normativa
laboral, legislación, bolsa de tra-

bajo y todo tipo de comunicados
relativos a los distintos ámbitos
profesionales de Correos.
Así mismo, te permite enlazar
con otras páginas de la organización, trasladar denuncias sobre
temas laborales y contactar con
las distintas áreas de trabajo de
Sipcte-USOC.

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

primer sindicat
Les eleccions sindicals celebrades aquest 14 de juny a
l’ajuntament de Tortosa han
atorgat a la USOC un gran
resultat electoral, essent la
força sindical més representada al consistori amb 7
delegats elegits d’un total de
18 entre Junta de Personal i
Comitè d’Empresa. Aquest
resultat han convertit la USOC
en el primer sindicat a la Junta
de Personal amb 4 representants escollits, mentre que la
UGT i CCOO n’han aconseguit 3 i 2 respectivament. Al
Comitè el resultat ha estat de
3 delegats per a cada sindicat.
El resultat es la demostració

d’una feina ben feta els darrers
anys.
Els companys i companyes
que han format part de les
candidatures de la USOC en
aquestes eleccions volen agrair
la conﬁança que els treballadors i treballadores han dipositat amb ells.
Des de la USOC a les Terres
de l’Ebre s’ha valorat el resultat com un èxit electoral que
“demostra la tendència dels
treballadors i treballadores del
territori en apostar pel sindicalisme autònom i independent que
representem, lluny de cap vincle

polític”, a la vegada, afegeix, “ens
permet incrementar la nostra
representativitat al sector públic
i ens consolida com a Sindicat
més representatiu a les Terres de
l’Ebre, i segona organització sindical a Tortosa”

Avenços a alimentació i comerç
Nova
representativitat
a Colofruits
(Mercabarna)

Doblem la representativitat a

A les eleccions sindicals celebrades a Colofruit a Mercabarna la
candidatura de la USOC ha obtingut la totalitat del Comitè d’Empresa amb 5 representants d’aquesta empresa dedicada a la venda
majorista de verdura, fruita i d’altres especialitats. El centre de Mercabarna dóna feina a 65 treballadors.
El resultat electoral és un nou èxit en uns comicis que ens permet
assolir més representativitat electoral en un espai d’alta presència
d’activitat de serveis com Mercabarna (BCN).

Unió
Corporació
Alimentària
(Baix Camp)
Les eleccions celebrades el passat dia 15 de juny en aquesta
important empresa del sector del fruit sec del Baix Camp ens
ha permés renovar els 7 representants de la USOC al Comitè
d’Empresa (9). Des de la Unió Comarcal s’ha valorat la conﬁança que la plantilla atorga a la tasca de la nostra organització.

La candidatura de la
USOC ha doblat la seva
representativitat en el
centre de Leroy Merlin a
Sant Boi de Llobregat. A les
eleccions sindicals celebrades el passat dijous 23 de
juny vem assolir 4 delegats al Comitè d’empresa pels 2
que teníem en l’anterior procés.
La feina feta per la Secció Sindical de la USOC ha permés
guanyar la conﬁança de més treballadors i treballadores.
Des de FAHIA-USOC s’ha valorat el resultat electoral i es
reitera la conﬁança en els representants i la seva tasca en
defensa dels treballadors i treballadores.

Nanta. Nou
espai sindical

Renovem delegats
a Bopan

(Baix Camp)

El sindicat ha obtingut novament
la conﬁança dels 72 treballadors de
l’empresa Bopan, dedicada a la pastisseria, paniﬁcació i càtering, i ha aconseguit renovar els 5 representants
que suposen la totalitat del Comitè
d’empresa a Barcelona.

USOC aconsegueix els
3 representants d’aquesta
empresa ubicada a la carretera de Reus a Tarragona
i dedicada a la alimentació
animal. Es tracta de la primera
vegada que una candidatura
del sindicat aconsegueix
representació i, en aquesta
ocasió, la conﬁança de la
majoria dels 40 treballadors.

