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Vaga al transport sanitari
Dies 19 a 22 de juliol
Contra les retallades al sector i per
l’incompliment del conveni col·lectiu
Els sindicats representatius
al sector del transport sanitari
de Catalunya, USOC, CCOO i
UGT, han convocat quatre dies
de vaga entre el 19 i el 22 de juliol
en protesta per l’imcompliment
del conveni col·lectiu per part
de la patronal ACEA, segons va
aprovar l’assemblea de treballadors i treballadores del sector.
L’acord signat el 2010 i vigent
ﬁns juny 2011 va suposar un esforç
dels treballadors amb una rebaixa

de sou del 2.5% amb el compromís de recuperar aquest percentatge a la ﬁnalització del mateix.
Aquest sacriﬁci dels treballadors
va ser motivat per la rebaixa del
5% aplicat als funcionaris i decretat pel govern l’any passat.
Els treballadors hem complert
el nostre compromís, la patronal
(ACEA) ha anunciat que incomplirà el seu i no recuperarà la
massa salarial a partir d’aquest
mes, per aquest motiu, l’assem-

blea de
treballadors ha
anunciat mobilitzacions i la convocatòria de vaga pels dies 19 a 22 de
juliol. A més, CatSalut ha anunciat
una reducció del 6% del temps de
treball mesura que suposarà acomiadaments en el sector.
USOC i la resta d’organitzacions sindicals hem mantingut reunions amb el Servei Català de la
Salut (CatSalut) i els partits polí-

tics amb representació al Parlament de Catalunya per exigir a
l’administració que pressioni a la
patronal del sector i les empreses
concessionàries del servei públic
a complir el contingut del conveni
col·lectiu. “Són empreses prestadores d’un servei objecte de
concurs públic i l’administració
ha d’actuar”.

demana la intervenció del Síndic L’acord al Parc Taulí
de Greuges per les retallades sanitàries evitarà acomiadaments
per demanar la intervenció del Síndic de Greuges
en considerar que l’administració pública desatén
les seves obligacions en
relació a un servei essencial com és el sanitari.
Des de l’Oﬁcina del
Síndic de Greuges, es van
comprometre a estudiar la
queixa en tant que denuncia un mal funcionament
del servei públic, en aquest cas sanitari, i
El sindicat fa entrega al Síndic més de afecta a la ciutadania.

2.500 signatures contra les retallades
pressupostàries en el sector
La USOC al sectors sanitari i ambulàncies
va fer entrega el 12 de juliol més de 2.500
signatures recollides en el transcurs del mes
de juny contra les retallades pressupostàries en els sector.
Una delegació del sindicat formada pel
Secretari d’Acció Sindical, Antonio López,
la Secretària d’Organització de la Federació d’Empleats Públics (FEP-USOC), Isabel
Martínez, i el Responsable del Transport
Sanitari, Fernando Miguélez, es van reunir
amb la Directora d’Administració i Afers
Socials de l’Oﬁcina del Síndic, Silvia Vèrnia

El sindicat USOC denuncia amb la recollida de signatures les mesures que impliquen
acomiadaments de personal interí o temporal, tancament de quiròfans per la tarda,
reducció de l’activitat dels centres públics o
concertats, reducció de la qualitat assistencial, augment de la externalització de serveis
amb centres privats, reducció en medicació
hospitalària, augment de les llistes d’espera,
etc.
També les retallades al transport sanitari
de Catalunya, urgent i no urgent que es tradueixen en acomiadaments, per la reducció
de vehicles , reduïnt-se per aquesta raó el
nombre de recursos que presten aquests
dos importants serveis.

Els treballadors fan un gran esforç
per garantir el servei públic
La Secció Sindical de la USOC a la Corporació Sanitària Parca Taulí (Sabadell) ha ratiﬁcat l’acord entre la direcció del centre sanitari
i els representants dels treballadors en considerar que és la única garantia per evitar acomiadaments.
La USOC destaca que el conjunt de la plantilla
fa un esforç notable en relació a la renuncia de
condicions laborals com la reducció de jornada,
la pèrdua de festius i en matèria salarial. USOC,
no obstant, valora negativament l’acord des de
la perspectiva dels drets laborals però el sindicat ha prioritzat el manteniment de l’ocupació
i evitar acomiadaments “Els treballadors han
demostrat que amb el seu esforç estan disposats
a evitar més destrucció d’ocupació, no podem
dir el mateix de l’administració de la Generalitat”, han assegurat des de la Secció Sindical.
El pacte també garanteix el manteniment dels
serveis i, per tant, “minimitza l’afectació de les
retallades a la ciutadania”, una altre de les prioritats de la Secció Sindical de la USOC.
El pacte garanteix que des de la data de signatura (11.07.2011) i ﬁns el 31.12.2012 no es durà
a terme cap extinció de contracte a causa de la
situació productiva o econòmica de la corporació.
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Els treballadors de
ratiﬁquen l’acord de l’ERO
Els treballadors i treballadores de Sharp
van ratiﬁcar el passat 6 de juliol en referèndum el preacord tancat entre els representants sindicals i la direcció de la multinacional
japonesa. Amb una votació de 144 a favor i
22 en contra, la plantilla a donat el vist i plau
a les mesures.
El pacte suposa l’extinció de 87 contractes
a la planta de Sharp a Sant Cugat dels gairebè
300 de plantilla. Un centenar s’incorporaran
a treballar a l’empresa Nortia –propietat de
l’empresa de joc Cirsa- i uns 100 més restaran a Sharp que manté l’activitat de R+D i
comercial.
L’acord inclou baixes voluntàries i prejubilacions amb indemnitzacions, en el primer cas,

de 45 dies per any ﬁns a un màxim de 42 mensualitats més una quantitat lineal de 4 mesos
de salari brut amb un període per acollir-se
ﬁns divendres 8 de juliol. Les prejubilacions
afecten als treballadors de més de 55 anys
que mantindran entre 72% i 100% del sou
segons el cas. El pacte també inclou un programa de recol·locacions a través de Cecot.
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Manifestació
a BCN en
solidaritat
amb el poble sirià

La USOC valora positivament l’acord en
l’expedient que ha permès reduir sensiblement l’impacte en relació a la destrucció de
llocs de treball dels inicialment 187 previstos
a menys de la meitat. No obstant, el sindicat
lamenta la pèrdua d’activitat industrial de la
multinacional Sharp a Catalunya.

s’adhereix a la campanya ITF
El sindicat s’ha adherit a la campanya per un
Impost a les Transaccions Financeres (ITF) en
una iniciativa contra l’especulació ﬁnancera i
els paradisos ﬁscals. Aquesta inciativa aplega
organitzacions socials, sindicals polítiques i no
governamentals i es desenvolupa en l’àmbit
català i estatal.

L’ITF és una taxa dirigida exclusivament a les
transaccions ﬁnanceres té una funció redistributiva i reguladora de l’activitat econòmica sense
incloure les participades per famílies i empreses.

Més informació: de la campanya

ELECCIONS SINDICALS

Avenços electorals a les terres de Lleida...
La Federació d’Arts Gràﬁques, Comunicació i Transports (FAGCIT-USOC) ha
assolit uns bons resultats electorals a diferents empreses de les Terres de Lleida que
suposen la consecució de nous espais de

... i a Girona

representativitat a la zona. Així a Guissona
aconseguim 1 delegat a Fibelimp 2006 i un
altre representant a Artoguiss del sector de
neteja; a Miralcamp USOC obté 1 representant a Higserguiss també del mateix sector.

La USOC va recolzar la manifestació
en suport al poble sirià que va tenir lloc
el diumenge 3 de juliol convocada per
l’Associació Sirio-Catalana i una sèrie
d’entitats i moviments socials. La marxa
que va recòrrer el centre de Barcelona
va ser una mostra de suport al poble
sirià en la lluita per la llibertat i la democràcia.

Manifest

SEGURETAT PRIVADA

Relació d’alguns dels resultats electorals més rellevants de les darreres setmanes a les comarques gironines.
ENSENYAMENT
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Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya

FAHIA
Fontvella
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TOTAL DELEGATS
(còmput dinàmic:) 31/05/2011
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:

:
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http://twitter.com/comunicaciousoc
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