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Propostes de la
als candidats a les eleccions generals
centra la seva línia propositiva en la recuperació de l’ocupació i, en aquest sentit, desplega
tot un seguit de mesures i reformes. (Veure
enllaç). La USOC també ha traslladat als candidats la necessitat de modiﬁcar la legislació
en matèria sindical per tal d’afavorir la igualtat d’oportunitats i la proporcionalitat.

La USOC ha traslladat als caps de llista de
les formacions catalanes a les eleccions generals les propostes prioritàries que el sindicat
considera convenients que les diferents formacions que concorren a les eleccions incloguin en el seu programa de govern. El sindicat

Com a sindicat autònom i independent,
la USOC, respecta escrupolosament la llibertat d’opció electoral dels seus aﬁliats i
aﬁliades i del conjunt de treballadores i treballadors. Per principi, són legítimes totes
les opcions polítiques que es trobin dintre de
la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Per això, i en respecte a la llibertat individual de suport electoral, el sindicat,
no demanarà el vot a favor de cap candidatura política determinada.

Tecnologia contra els treballadors

Schindler acusada de pràctiques
socialment poc responsables contra
els seus treballadors
La Secció Sindical de la USOC
a Schindler ha promogut una
denúncia davant la Inspecció
de Treball que ha fet arribar un
requeriment a l’empresa d’elevadors Schindler per retirar un
gadget tecnològic denominat
“acceleròmetre” com a conseqüència d’una pràctica contrastada de control il·legal dels
treballadors. L’organisme també
exigeix a la companyia la implementació de l’avaluació de riscos
psicosocials a l’empresa.
La denúncia arrenca per iniciativa
del Comitè d’empresa de la USOC
el passat mes d’abril quan va denunciar la utilització d’un localitzador
via GPS que permet a l’empresa
conèixer en tot moment la ubicació
dels seus tècnics de manteniment
–Schinlder es dedica a la installació i manteniment d’elevadors-.
L’anomena’t “acceleròmetre” és un
dispositiu via mòbil que detecta la
seva posició via GPS i porta incorporada una aplicació que emet un
potent so agut quan el treballador

es queda immòbil durant un
curt espai de temps, en cas contrari, l’aparell sona amb caràcter
intermitent ﬁns que la central de
l’empresa es posa en contacte
amb el professional.
La Inspecció de Treball ha
rebutjat que l’aparell sigui un
equip de protecció individual,
com al·legava l’empresa, i dóna
la raó a la tesi de la USOC en
considerar que és un aparell
de control dels treballadors.

Una denúncia
de la USOC
destapa
la utilització
d’un gadget
tecnològic,
per mòbil,
per a controlar
els treballadors

Mobilitat geogràﬁca “forçada”
Des de la Secció Sindical de la USOC a Schindler denuncien les pràctiques de la direcció que pressionen als treballadors, i les vinculen amb els plans de reducció d’un
5% de la plantilla previst per la companyia i els trasllats
de personal a d’altres punts de la geograﬁa espanyola.
En concret, part del personal del departament d’Administració de Catalunya –especialment dones en jornada reduïda o situació de baixa per maternitat- estant
rebent pressions per traslladar el seu lloc de treball a
València amb les diﬁcultats per a la conciliació de la vida
familiar que suposaria aquesta mesura.

Per més informació a

www.usoc.cat

Presentació del
programa INCLUSOC
a Terres de l’Ebre

La Unió Comarcal de la USOC a les
Terres de l’Ebre conjuntament amb
la Secretaria d’Igualtat del sindicat a
l’àmbit de Catalunya van presentar el
passat 10 de novembre el pla de treball
del programa INCLUSOC –Assessorament, Inclusió i Recerca de feina per
treballadors/es immigrats- en l’àmbit de
les Terres de l’Ebre.
També es va organitzar una xerrada
informativa adreçada a treballadors/
es immigrants col·laboració en collaboració amb FEDASITE (Federació
d’Associacions d’Immigrants de les
Terres de l’Ebre) que es va celebrar a la
seu de USOC a la ciutat de Tortosa.
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Participació al seminari internacional FIRST
Celebrat a Nàpols i organitzat pel sindicat
italià CGIL
En l’actual context de crisi i de processos de restructuració d’empresa,
el sindicat ha participat en un seminari europeu amb l’objectiu d’analitzar
estratègies comunes en la gestió de les
crisis. Maria Recuero, Secretària general de la Fiqatep-USOC i Pedro Ayllón,
Responsable Nissan Sigen-USOC van
intervenir en la trobada com a part de
la delegació de l’equip d’Indústria de
la Unió Sindical Obrera (USO) en les
sessions de treball que van tenir lloc els
dies 17 i 18 d’octubre.
Els sindicats participants d’Alemanya, Polònia, Portugal, Itàlia, Regne
Unit, Eslovàquia i Espanya van presen-

tar experiències de reestructuració
i gestió de crisis industrials, amb un
panorama molt divers en funció de
la capacitat d’interlocució dels agents
socials de cada territori, el paper de
les institucions i els mecanismes d’interlució de cada zona.
La USO va denunciar l’impacte molt
negatiu que té la darrera reforma de
la negociació col·lectiva a Espanya
que buida de contingut i capacitat
negociadora als Comitès d’empresa
en beneﬁci de les seccions sindicals
majoritàries o l’establiment de la distribució irregular de la jornada d’un
mínim del 5%.

Assemblea delegats/des de
químiques al
Vallès Oriental-Maresme
La Unió Comarcal del Maresme-Vallès Oriental i la Federació de Químiques van celebrar una assemblea de delegats i delegades del sector
de Químiques a la seu de la USOC a Granollers, el 10 de novembre.
La trobada va servir per analitzar la situació del conveni estatal de
químiques i l’impacte en el sector de les diferents reformes impulsades pel govern central, en especial, la de negociació col·lectiva. Els
delegats/des van mostrat la seva preocupació per l’efecte de l’aplicació
del conveni estatal d’eﬁcàcia limitada signat en solitari per CCOO el
14 d’octubre.
Patricia González, Secretària general del Maresme-Vallès Oriental
i Maria Recuero, Secretària general de la Fiqatep, van participar a la
sessió informativa, acompanyades d’Anna Carro, Secretària d’organització comarcal.

FORMACIÓ BÀSICA PER A DELEGATS
La Secretaria de Formació ha realitzat diversos cursos de formació sindical bàsica adreçada, fonamentalment, a delegats i
delegades nous representants de la USOC escollits o renovats
en el darrer període electoral. La formació de delegats aborda
qüestions d’acció sindical, prevenció i igualtat, de forma transversal a més d’aportar coneixements tècnics necessaris per a
l’acció als centres de treball dels postres representants.

Eleccions Sindicals
Nova representativitat a
Miquel Torres agraria
La candidatura de USOC
ha aconseguit 1 delegat a les
eleccions sindicals a Bodegas
Miguel Torres. En concret a les

eleccions sindicals que van tenir
lloc el 9 de novembre a les ﬁnques de la companyia ubicades a
Juneda i Tremp (Lleida) del sector
agrari. La USOC amplia la seva
representativitat en el grup vitivinícola on ja és sindicat majoritari, a banda de consolidat la seva
representació al sector del vi.

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

