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Sindicats i entitats socials de Catalunya
convoquen mobilitzacions contra la reforma
de la Constitució 6 de setembre a les 18.30 hores a Barcelona,
sota el lema “Contra la Reforma, #jo vull votar”
USOC, CCOO, UGT i entitats socials que formen part de
la Plataforma Prou Retallades
hem convocat mobilitzacions
contra la reforma de la Constitució i per reclamar un referèndum per a la seva aprovació. Les
organitzacions convocants considerem un atac frontal contra
el nostre Estat del benestar i
els drets bàsics de ciutadania
la proposta de reforma de la
Constitució.

Més informació a:
www.usoc.cat

Els convocants demanem als diputats i
senadors que no votin favorablement la
reforma i, en el cas de que sigui aprovada, es
convoqui un referèndum per a la seva ratiﬁcació. Rebutgem la reforma pels fons i la

Desconvocada la vaga del
transport sanitari NO urgent
Els sindicats representatius al sector del transport sanitari de
Catalunya, USOC, CCOO i UGT, han acordat la desconvocatòria
de la vaga del transport no urgent prevista a partir del proper
2 de setembre. La representació dels treballadors han suspés
l’aturada “per evitar possibles manipulacions de la convocatòria
per part de la patronal i en l’exercici de la responsabilitat social i
sindical”, segons recull l’acta de la reunió a la Direcció General de
Relacions Laborals.
Fernando Miguélez, Responsable del Transport Sanitari per la
USOC, ha indicat que “no volem que la patronal utilitzi l’aturada
del sector per aconseguir avantatges davant l’administració sanitària. Ens trobem davant uns gestors que incompleixen sistemàticament els acords i utilitzen la mobilització dels treballadors per
a pressionar a la Generalitat en un context molt difícil”, ha dit.
El dirigent de la USOC ha advertit que “estem estudiant la possibilitat de presentar un conﬂicte col•lectiu per l’incompliment
del conveni del sector”. A més ha recordat que “la desconvocatòria d’avui no descarta, en absolut, futures mobilitzacions si
la patronal i l’administració no entenen el missatge de voluntat
negociadora que enviem els treballadors. Els professionals volem
l’acompliment d’allò pactat, la garantia del servei públic i l’atenció
al ciutadà; aquesta és la nostra preocupació”.

forma i terminis de tramitació. A més denunciem que la proposta implica una greu limitació de l’autonomia dels governs democràtics
i d’autogovern presupostari de les diferents
administracions públiques.
Les organitzacions promotores de la protesta -CCOO, UGT, USOC, Coordinadora
de Jubilats i Pensionistes de Catalunya,
AICEC-ADICAE, SATSE, Dempeus per la
Salut Pública, Sindicat d’Estudiants, FAPAES,
Ateneus Laics i Progressistes, Moviment Laic
i Progressista, Fets, Acció Jove, CONFAVC
i CNJC- hem convocat una manifestació a
Barcelona el proper dimarts, 6 de setembre,
sota el lema “Contra la Reforma, #jo vull
votar”, que sortirà de Plaça Urquinaona/Via
Laietana a les 18.30 hores i anirà ﬁns a Pla de
Palau on es llegirà el manifest.

Per evitar la manipulació
de les conseqüències
de l’aturada per part
de la patronal del sector
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La Inspecció de Treball facilita
l’acord a Spanair
A partir d’una denúncia de la Secció Sindical de la USOC a la companyia aèria sobre discriminació a treballadores inscrites a la bossa de
treball; la Inspecció a instat a la direcció a rectiﬁcar.
La USOC va denunciar que a la temporada d’hivern 2010-2011 l’empresa no va convocar a treballadores ﬁxes discontinues que, voluntàriament estaven inscrites a la Bossa de Treball, segons preveu el conveni
col·lectiu vigent. L’empresa va argumentar que les afectades, segons
el seu criteri no estaven en disponibilitat de treballar en trobar-se en
situació d’embaràs, període de lactància o baixa maternal.
L’acord subscrit el passat 29 de juliol, entre la direcció d’Spanair i
la USOC, compromet a l’empresa a efectuar les crides als treballadors i treballadores ﬁxes discontinues inscrites a la Bossa de Treball,
amb independència de la seva situació personal (baixes maternals,
embarassos, incapacitat laboral, etc.) En relació a les afectades a la
temporada d’hivern 2010-2011 que no van ser cridades pels motius
anteriors, l’empresa compensarà els perjudicis ocasionats.
Des de la Secció Sindical de la USOC, s’han felicitat pel pacte que
permet “tancar una situació de conﬂicte i té la voluntat de normalitzar la situació de les Tripulants de Cabina de Passatgers (TCP) ﬁxes
discontinues”.

Posició de la FEJUPdavant la reforma de pensions
La FEJUP-USOC (Federació de Jubilats i
Pensionistes de la Unió Sindical Obrera de
Catalunya) manifesta el seu rebuig la reforma
de les pensions per injusta, insolidària i inútil
per sortir de la crisi o assegurar el futur de
les pensions.

La FEJUP-USOC calcula la retallada de les
pensions en un 15% aproximadament, com a
conseqüència d’ampliar l’edat de jubilació, i pujar
la base del càlcul, a part de modiﬁcar el nombre
d’anys exigits per accedir al 100% de la base
reguladora de 35 actuals que ara passa a ser 37.

Ja que provoca:
• Retard de l’edat de jubilació als 67 anys
enfront dels 65 anteriors.
• Es manté l’edat de 65 anys per als qui
hagin cotitzat 38 anys i sis mesos.
• Es modiﬁca el sistema de càlcul de la
pensió de jubilació, que passa a ser de 25
anys davant dels 15 anys actuals. Es modiﬁca el període de temps necessari per
assolir el 100% de la pensió, establint els
següents percentatges: pels primers 15
anys cotitzats, el 50%. I a partir de l’any
setzè, per cada mes addicional de cotització, compresos entre els mesos 1 i 248, el
0,19% i els que ultrapassin el mes 248, el
0,18%, sense que el percentatge aplicable a la base reguladora superi el 100%.
• Per poder accedir a la jubilació anticipada
a partir dels 63 anys caldrà haver cotitzat
33 anys, encara que per alguns casos es
rebaixarà a 61.
• La reforma suposa per als futurs jubilats
treballar més i cobrar menys.

La reforma de les pensions ja acceptada el
febrer passat per la UGT i CCOO, ha rebut el
beneplàcit, amb el suport de CiU al Congrés i
els agents socials, CCOO, UGT i CEOE.

La secció
sindical del SOC
denuncia la
revisió del PIRMI
Els companys de la Secció Sindical de la USOC al Servei d’Ocupació de Catalunya han denunciat la
situación generada per la revisió de
la Renda Mínima d’Inserció (RMI)
promoguda pel govern de la Generalitat.

CiU al govern de la Generalitat a canvi,
rebrà de l’Estat la concessió d’hospitals per
part de la Seguretat Social a Catalunya. Què
han rebut, o rebran els anomenats sindicats
majoritaris?

La Secció Sindical expliquen el
desgavell que suposa el canvi de
sistema de gestió i la manca de
recursos humans i tècnics de que
disposen a les Oﬁcines de Treball
de la Generalitat.

Per FEJUP-USOC, la sortida de la crisi i el
assegurar el futur de les pensions no se soluciona retardant l’edat de jubilació i canviant el
còmput de càlcul de les pensions, la solució
van completament condicionada a crear llocs
de treball i acabar amb aquests prop de 5
milions d’aturats que podrien estar cotitzant.

La pressió asistencial que suporten els professionals de les OTG és
molt alta des de l’inici de la crisi i,
a més ara, cal aseguir la problemàtica sorgida a partir de la iniciativa
de revisar el PIRMI sense cap previsió d’incrementar els recursos.

Disponible el butlletí
de la Federació a: www.usoc.cat

Més informació a:
Comunicat Secció Sindical
USOC al SOC
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- Olesa s’adhereix a les manifestacions
contra les retallades a la sanitat pública
Arrel de l’ERO que va presentar
l’empresa Mútua de Terrassa, amb
afectació als 66 treballadors sanitaris del CAP-Olesa de Montserrat ,
i la conseqüent retallada de serveis
que suposa, es podria tancar el
servei d’urgències del CAP durant
les nits i els caps de setmana, amb
el que els usuaris que necessitin ser atesos en aquests servei,
davant qualsevol urgència mèdica,
s’hauran de desplaçar a l’Hospital
Comarcal Sant Joan de Dèu de
Martorell, que ja te diferents serveis assistencials tancats.

en aquesta crida reunir el dia 14
al voltant de 800 manifestants,
i un miler el dia 29 . Les consignes que cridaven els manifestants en contra de les retallades
i en defensa de la sanitat pública,
eren també a les pancartes on,
entre d’altres, es podia llegir:
–“L’Assistència sanitària pública
ben gestionada no retallada!” – “
Retallades? Si, però als sous i pensions abusives dels Consellers!”.

En la situació actual de retallades en serveis sanitaris pels usuaris d’aquesta zona, es dona la
incongruència de passar, en uns
mesos, de l’estudi per ampliar
serveis al CAP d’Olesa per treure
el col•lapse que pateix l’Hospital
Comarcal de Martorell, a tancar
serveis, tant al CAP i al Montepío
Tèxtil (MUTUAM) com a l’Hospital Comarcal, ﬁns i tot amb acomiadament de personal sanitari,
incloent metges.

El divendres 29 de juliol, en
ﬁnalitzar la manifestació davant
el CAP d’Olesa, i abans que tanques portes a les vuit del vespre,
es va llegir un comunicat informatiu i tot seguit un centener
de manifestants, van ocupar de
forma pacíﬁca el CAP, ﬁns que
es va obrir el servei d’urgències,
a on un grup de trenta manifestants es van quedar a passar la
nit. La resta , per no col·lapsar
l’espai d’urgències de l’ambulatori, van romandre a les portes
donant suport als que es van
quedar tancats a dins.

L’Executiva, delegats i aﬁliats de
la USOC d’Olesa de Montserrat,
junt als representants dels treballadors del CAP-OLESA, i
associacions veïnals, van acordar
adherir-se a la iniciativa popular
promoguda per la plataforma
ciutadana “Justícia Social”, manifestant-se de forma pacíﬁca pels
carrers del municipi els passats 14
i 29 de juliol, contra les retallades
en la sanitat pública, aconseguint

Els manifestants tancats, durant
la nit, van rebre la visita del conegut economista Arcadi Oliveres,
que en assabentar-se del tancament, va acostar-se des de Sant
esteve de Sesrovires, a on es
trobava fent el pregó, per donar
suport als manifestants, fent ﬁns i
tot, una xerrada sobre les causes
que han provocat aquesta crisi
econòmica, que com sempre,
ens toca pagar als mateixos.

Nous
continguts
al web
El Departament d’Immigració de la USOC ha actualitzat els continguts del seu lloc web INCLUSOC amb novetats en relació a la
legislació d’estrangeria, l’oferta formativa del programa, inserció
laboral i les activitats previstes properament.
En relació al formació. INCLUSOC-Idiomes i altres
Oberta la inscripción als cursos de català B1 per a treballadors
immigrants, Castellano (diversos nivells i horaris), Carretiller, Soldador, Internet-Cerca de feina.
Més informació a: INCLUSOC

ELECCIONS SINDICALS

Consolidem representativitat
A les eleccions sindicals de Barcelona provincia
La candidatura de la USOC
a les eleccions sindicals a Viajes
Iberia Vacacional en l’àmbit de
Barcelona província ha consolidat la seva representativitat
renovant 3 representants en el

Comitè d’Empresa, un cop han
tingut lloc les eleccions sindicals.
El nou òrgan el formen
USOC (3) i UGT (6) amb un
total de 9 persones.

TOTAL DELEGATS

:

(còmput dinàmic:) 31/05/2011

2.243

Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya

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

