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Pacte de millora
Bodegas Miguel
Torres

Els representants dels
treballadors i treballadores
de Bodegas Miguel Torres
han arribat a un acord de
millora del conveni col·lectiu
del sector aprovat fa uns
mesos. L’acord signat per
SITIV-USOC, UGT i CCOO
garanteix una compensació
econòmica pels treballadors
situada en el IPC + 2% en
una paga el mes de febrer de
2012. D’altra banda, s’estableix uns plusos pels treballadors del celler en el transcurs
de la campanya de verema,
també en modiﬁca les ajudes
per les llars d’infants dels ﬁlls
dels treballadors i l’acord de
menjador pels treballadors
de les instal·lacions de Pacs
del Penedés.
El pacte també compromet a la companyia a habilitar un espai a la Intranet de
l’empresa per a les Seccions
Sindicals amb l’objectiu que
puguin millorar la comunicació amb la plantilla.
La Secció sindical del
Sitiv-USOC ha valorat com
a positiu el pacte en un context econòmic general tant
complex. “Aquest acord
millora l’escenari del conveni
col·lectiu del sector i suposa
avenços en matèria social i
econòmica; especialmente
per a aquells treballadors
amb retribucions per sota
dels 20.000 euros/any”.
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davant les retallades a la Sanitat
Des de fa poc més d’any i mig la sanitat catalana ve marcada per les diferents
retallades a conseqüència de la difícil
situació econòmica que pateix la Generalitat de Catalunya. Aquesta ha optat
per la via més fàcil de retallar al més
dèbil de la relació laboral, els treballadors i treballadores de l’àmbit sanitari.

Des de la Federació d’Empleats Públics de la USOC
manifestem;

El nou Govern en poc més de 100
dies de mandat ha optat per retallar les
necessitats més bàsiques de la ciutadania com és l’accés a una Sanitat Pública,
gratuïta i de qualitat i a les diferents
prestacions socials.

• La inseguretat dels llocs de treball i l’atac dels drets dels treballadors retallant els seus ingressos, incomplint els convenis col·lectius, (tancament de CENTRES D’ASSISTÈNCIA
PRIMÀRIA, TANCAMENT DE PLANTAS HOSPITALÀRIES, TANCAMEMT DE QUIROFANS...),la pressió que
suposa no cobrir al personal sanitari i l’ increment de les
carregues de treball repercuteix inevitablement en l’empitjorament de la qualitat del servei als usuaris.

Fins ara, els centres de la XHUP i de
l’ ICS, s’han vist obligats a arribar acords
que minven els drets dels treballadors
i treballadores del sector amb retallades salarials i modiﬁcacions de les seves
condicions laborals.
Els usuaris de la sanitat pública seran
els grans perjudicats per l’allargament
de les llistes d’espera i del patiment
innecessari de l’estat de salut.

• Estem radicalment en contra de les mesures que s’han
vingut aplicant ﬁns ara i de les que s’estan plantejant actualment perquè com s’ha demostrat ﬁns ara, no han servit per
a pal·liar el dèﬁcit econòmic que pateix la sanitat catalana.
Per sortir de la crisi no s’ha de retallar als de sempre.

• La Generalitat amb totes aquestes retallades no garanteixen a curt i mig termini la continuïtat de les prestacions
sanitàries amb la qualitat que es venien prestant ﬁns ara.
• La FEP-USOC reclama que recaigui tota la responsabilitat cap als gestors de la sanitat amb les seves decisions
i que es redueixi dràsticament les estructures directives no assistencials que gestionen els diferents centres
sanitaris.

Ero a Panda Security

Acord per Formació

La companyia de solucions informàtiques Panda
Security, sl ha anunciat la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació que afecta 128 treballadors de les seus de Bilbao (120) i Madrid (8). Els
companys afectats van convocar diverses accions
de protesta contra la mesura la setmana passada.

USOC ha signat un
acord de col·laboració
amb el Grup FEMXA,
empresa especialitzada en formació on-line, el qual permetrà que els aﬁliats i aﬁliades de USOC obtinguin un descompte en la
formació especialitzada ofertada per aquesta entitat.

A Catalunya Panda Security té una delegació a
Terrassa (Vallès Occidental) amb representació
de la USOC.

Per a més informació accedir a la pàgina

web de formació

Eleccions Sindicals

Nova
representativitat
a Servihogar gestión –RACC
La candidatura de USOC ha aconseguit 3 delegats a Servihogar
gestión 24h, divisió dedicada a l’atenció 24 h de la llar. A les eleccions sindicals que van tenir lloc a les oﬁcines de Badalona el 21 de
setembre el nou Comitè d’empresa s’ha conﬁgurat amb : USOC
(3), CCOO (5) i UGT (3). La nostra organització obté representació per primer cop en aquesta empresa amb una plantilla de
197 treballadors.

Nou espai de representativitat a la delegació comercial de Miquel y Costas a
Barcelona. 1 delegat nou de la
USOC a les eleccions que van
tenir lloc el 28 de setembre.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/usocatalunya
La informació més immediata de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya

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

