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Els treballadors de Schindler protesten a BCN

Contra els trasllats forçats i en rebuig a les pressions als treballadors
Els treballadors i treballadores de la multinacional d’elevadors Schindler es van concentrar dilluns 5 de desembre a la Plaça de
Sant Jaume per demanar la intervenció del
govern català davant la direcció de l’empresa. Els representants de la USOC a
Schindler han denunciat en reiterades ocasions les mesures de pressió als treballadors
que la direcció de la companyia aplica en els
darrers temps.

Ja van ser objecte de denúncia, per part de
la USOC, i requeriment posterior de la Inspecció de Treball els sistemes de detecció i control via GPS dels treballadors del departament
de manteniment. També hem fet pública la
situació de les treballadores del departament
d’administració que són forçades a traslladarse a València tot i que el gruix de la cartera de
clients roman a Barcelona. Moltes de les companyes tenen situacions familiars (conciliació,

embarassos, etc) que l’empresa coneix i, a la
pràctica, els fa impossible acollir-se al trasllat
situant-les en l’acomiadament.
Els treballadors/es han denunciat les pràctiques empresarials que posa en risc els seus
llocs de treball malgrat que, en aquest cas,
l’empresa no pateix de forma dura les conseqüències de la crisi.

Continua el procés
participatiu de la construcció
federal d’indústria
El moment social i econòmic
que travessa el país és molt preocupant, amb especials diﬁcultats per a la classe treballadora.
Des de la USOC creiem que
és l’oportunitat de potenciar la
resistència de la classe treballadora a través del sindicat amb
l’objectiu de garantir que la sortida de la crisi sigui sota paràmetres d’una millora en l’activitat
econòmica sense retallades de
drets dels treballadors i treballadores. La classe treballadora
no pot pagar una crisi que no ha
provocat. Amb aquest objectiu i
per millorar la nostra capacitat

de resposta davant els treballadors a les empreses el sindicat
planteja la uniﬁcació dels sectors
industrials, àmbit que comparteixen una acció sindical comuna
i desaﬁaments futurs similars.
Seguint el model organitzatiu
i de debat que caracteritza la
nostra organització hem convocat una sèrie d’assemblees de
delegats i delegades d’indústria
descentralitzades al territori. Les
darreres setmanes han tingut lloc
les convocatòries del MaresmeVallès Oriental (Granollers) i el
Barcelonès (Barcelona).

La resta de convocatòries tindran lloc ﬁns a ﬁnals d’any:
Baix Llobregat Nord-Olesa de Montserrat (Olesa). 20 de desembre
Camp de Tarragona (Tarragona).
22 de desembre
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Eleccions Sindicals

Reforcem presència
al sector farmacèutic
Bon resultats a les eleccions
a Sanoﬁ Aventis i Rottapharm
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I Congrés de la FEPJaume Castán escollit Secretari general
de la nova Comissió Executiva

La consolidació de la nostra representativitat al sector farmacèutic és un fet un
cop celebrades les eleccions sindicals a
empreses de referència com Sanoﬁ Aventis. La candidatura de la USOC ha renovat
6 representants en un comitè de 17 membres que ha reduït el seu nombre fruit de
diferents expedients de regulació dels
darrers mesos, a aquesta farmacèutica hi
treballen 648 persones. A Rottapharm,
laboratori de Barcelona que dóna feina
a 71 persones els 5 representants del
Comitè d’empresa són de la USOC.

D’esquerra a dreta: J. Castán, I. Martínez, F. Tello, P. Pérez i A. Robles
Nou espai de representativitat en el
sector sanitari, al aconseguir 2 delegats al
comitè d’empresa (9) de l’antic Hospital
St. Jaume i Santa Magdalena. Les votacions van tenir lloc el 14 de desembre i han
permès guanyar consolidar la nostra presència al sector sanitari de la comarca.

El I Congrés de la Federació d’Empleats
Públics de la USOC (FEP-USOC) ha escollit Jaume Castán com a Secretari general
de l’organització federal de la USOC per el
57.5% dels vots. La reunió va tenir lloc, el
15 de desembre a la ciutat de Sant Feliu de
Llobregat (Baix Llobregat) a la Unió Coral.

Maessa

La nova Executiva escollida al Congrés la conformen: Jaume Castán (Secretari general-Treballador de l’Ajuntament de Sant Feliu), Isabel
Martínez (Organització-Treballadors de l’Hospital de Terrassa), Fina Tello (Acció SindicalTreballadora del Gesat), Pedro Pérez (Formació
i Salut Laboral-Treballador de l’Ajuntament de
Tarragona) i Antonio Robles (Igualtat- Treballador dels Serveis Funeraris de BCN).

Les eleccions sindicals celebrades el 28
de novembre a la plataforma de Miquel
Alimentació a Tortosa han atorgat un
altre cop la majoria absoluta al sindicat
USOC amb 5 delegats malgrat l’esforç
per la part empresarial per que aquest
resultat no s’hagués produït.
La USOC n’ha tingut prou amb la única
candidatura d’especialistes que presentava per mantenir aquesta majoria que
ja gaudia amb el 70% del vots d’aquest
col·legi i amb una participació de més del
86% dels treballadors.

La candidatura de la USOC ha obtingut
2 representants en les eleccions sindicals
a aquesta companyia de col·lectivitats. Les
votacions es van celebrar el 2 de desembre a tot Catalunya per escollir un comitè
d’empresa de 23 representants per una
plantilla de 1.300 treballadors.

També va aprovar el pla de treball pel període 2011-2015.
L’Alcalde de Sant Feliu, Jordi San José, va
intervenir en el plenari del Congrés per reconèixer i agrair la tasca de la USOC en els
temps de crisis. El regidor va reivindicar el
paper dels treballadors públics i les institucions que serveixen a la ciutadania. “Cal reforçar i defensar el servei públic, un patrimoni
de tots”, va dir.

Esplugues

El Secretari general de la Federación Estatal de Empleados Públicos (FEP-USO), Luis
Deleito va intervenir a la sessió de cloenda.
El dirigent sindical va dir que “els treballadors
públics s’han convertit en objecte d’escarni
i víctimes de les mesures més dures de les
administracions”. Va recordar que molts treballadors públics són mileuristes.
La Secretària general de la USOC, Antònia
Gil, també es va adreçar als congressistes criticant que la sortida de la crisi es faci sobre les
esquenes dels treballadors i les treballadores.
Gil va reivindicar en la seva intervenció el
paper del sindicalisme en la resistència davant
la crisi, “el sindicat som la garantia”, va dir.
El nou Secretari federal, Jaume Castán,
es va comprometre a reforçar el treball de
la Federació i va rebutjar “les mesures que
impulsa el govern de la Generalitat anunciant
una nova ronda de retallades als treballadors
públics”.
La Federació d’Empleats Públics de la
USOC agrupa més de 1.100 aﬁliats i aﬁliades,
150 delegats. També disposa d’un cinquantena de delegats de prevenció.
Mantenim la representació amb 2 delegats a les oﬁcines de la multinacional a
Esplugues de Llobregat. Els comicis que
van tenir lloc el 14 de desembre han consolidat la presència de la USOC a aquest
centre de treball d’una companyia on el
sindicat té una important presència des de
fa dècades.
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La Generalitat atorga la medalla
President Macià a Paco Giménez

Fotograﬁes: Ruben Moreno

Exsecretari general de la USOC, militant
compromès amb la vida social i sindical;
el govern català reconeix la seva trajectòria

Les medalles al treball President Macià volen
recompensar a treballadors pels seus mèrits laborals i la seva contribució a l’impuls de l’economia
catalana. Les medalles al treball President Macià
també són un reconeixement als treballadors
que s’han distingit per la dedicació, la constància
i l’esperit d’iniciativa en el treball. La concessió
d’aquests guardons, que es van crear l’any 1938,
és oberta a qualsevol persona o entitat.
El company Paco Giménez, sindicalista de la
USOC; exsecretari general del sindicat, va rebre
el 5 de desembre de mans del President de la
Generalitat, Artur Mas, aquest guardó en reco-

neixement a la seva trajectòria sindical i de compromís social.
Paco, amb 14 anys, va començar a treballar de
grum al Banc Bilbao. Va formar part del moviment juvenil de la Parròquia de Sant Pau del
Camp, al barri del Raval. Als 16 anys comença a
relacionar-se amb els moviments de joves cristians i entra a formar part de la Joventut Obrera
Catòlica (JOC).
Secretari general de la USO de Catalunya
entre 1973 i 1987, on milita des de l’any 1970.
Al ﬁnalitzar el mandat s’incorpora novament al

Banc Bilbao, on els anys 90 és escollit president del Comitè d’Empresa.
Durant aquests anys representa el
sector de la banca de la USO d’Espanya a la Confederació Mundial del
Treball. El 1997 la USOC el nomena
president de la Cooperativa d’Habitatge Social USOC, responsabilitat
que exerceix ﬁns a l’any 2010.
Representa la USOC a la fundació TOT RAVAL i actualment és el
responsable de la ONG de la USO,
SOTERMUN, a Catalunya.

Jornades informatives
“Ocupació/autoocupació”
El Departament d’Immigració, através del
programa INCLUSOC,
organitza la jornada
informativa “OcupacióAutocupació” dedicada
a analitzar noves perspectives professionals
davant la crisis.

CONVOCATÒRIA
ACTE:
DIA:

Jornada informativa “Ocupació-Autocupació”
Dijous 22 de desembre de 2011

HORA:

19.00 hores

LLOC:

Casal de Barri Folch i Torres. C/ Reina Amalia, 31. BCN

CONVOCA:

Departament d’Immigració-Secretaria de la Dona i per
la Igualtat USOC

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

