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Nova reforma laboral parcial

: “Els punts acordats
no afronten el repte de l’ocupació”
Cal un nou format de concertació social més plural
que doni entrada a d’altres organitzacions
La Unió Sindical Obrera de Catalunya considera que el re- particular sobre la ineﬁciència de l’actual sistema de negociació
sultat ﬁns avui de la concertació social entre els agents socials entre representants dels treballadors i empresaris.
anomenats majoritaris és del tot insuﬁcient i envia un missatge
El document pactat està basat en quatre eixos:
molt preocupant al conjunt de la societat i a la classe política en

1. Un nou model de solució extrajudicial de conﬂictes: que s’aplicarà a
més conﬂictes col•lectius i que implica
més poder per a les comissions paritàries formades per representants de
l’empresa i els sindicats. A partir d’ara,
existirà una sola llista de mediadors i
àrbitres proposats i consensuats per
ambdues parts i no diverses, una per
cada sindicat i patronal, com ﬁns ara.
Des de la USOC pensem que donar
més paper a les comissions paritàries
ja estava reconegut a la reforma de la
negociació col•lectiva, i suposa que no
només interpretarà el text del conveni, si no que pot modiﬁcar-ho. A més
aquesta nova reforma incideix en el
poder dels sindicats en la negociació
i expressament no parla de membres
de les comissions negociadores. Per
altra banda, el fet de nomenar els mediadors i àrbitres cada part, possibilitava més pluralitat i proporcionalitat.
Esperem que aquests principis no estiguin en qüestió amb aquest canvi.

2. La gestió de l’absentisme i les mú-

tues: de moment, ha quedat fora de les
competències de les mútues la gestió
de les altes i les baixes laborals, però sí
que han pactat millorar la col•laboració
de les mútues amb la Seguretat Social i introduir indicadors per mesurar
l’absentisme injustiﬁcat. S’elaborarà trimestralment una ràtio d’avaluació del
seu comportament general tant en el
sector públic com en el privat, de manera que puguin adoptar-ne les mesures
correctores adequades. Fixen també un
percentatge de representació per a les
organitzacions empresarials i els sindicats en els òrgans de direcció, supervisió i
control de les mútues.
La USOC no podem tolerar aquest
control desproporcionat per part de
les empreses i les mútues pagades per
aquestes. Les empreses ja tenen mitjans
legals de control de l’absentisme. No cal
donar més poder a les mútues, que tenen interessos de part. La Seguretat Social ha de continuar donant la baixa i el
alta mèdiques.

Per altra banda, tot i que no ha estat objecte d’acord, continuen
les pretensions de la patronal CEOE d’abaratir l’acomiadament
de 33 a 20 dies en el cas dels improcedents i de 20 a 12 en el
cas dels objectius. La USOC pensem que la situació de crisi no
justiﬁca pretensions com aquesta de rebaixar el cost del acomiadament. Acomiadar més barat no crearà ocupació.

3. El trasllat de festius a dilluns: seran tres els festius que es traslladin a
dilluns: el 15 d’agost, l’1 de novembre
i el 6 de desembre. Aquesta és una
mesura que en determinades empreses, sobretot les que tenen un procés
productiu continu que han de tancar
els dies de festa i començar de nou
els dies laborables, s’ha de deixar a la
possibilitat de la negociació amb els
representants dels treballadors i treballadores.
4. La renovació de l’acord per dur
a terme la formació contínua de treballadors i aturats. Aquesta mesura
és necessària. Amb una de les taxes
d’atur més elevades d’Europa, els treballadors en actiu s’han de reciclar
per ser més polivalents i els aturats
necessiten formar-se per poder accedir a un nou lloc de treball.
Esperem que aquest nou acord tingui
en compte a tots els agents socials que
podem oferir formació contínua de
qualitat als treballadors i treballadores.

Les prioritats ara han de ser crear volum d’ocupació, facilitar
l’entrada al mercat laboral als joves, i oferir formació als aturats de llarga duració i avantatges a la contractació d’aquests
col·lectius, facilitar el crèdit ràpid a empreses amb producte i
plans de futur i de viabilitat, etc.
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Eleccions Sindicals

Resultats a la
Catalunya Central
Hem assolit nous espais de representativitat on
la USOC no disposava, amb anterioritat a aquest
procés electoral, de representació. A IQAP Maserbatch, a Masies de Roda (Osona), i a Tallers Ter a
Sant Vicençs de Torelló (Osona) hem obtingut 1
representant respectivament als comicis del passats
19 de desembre i 11 de gener.

Nova representativitat
a Mútua de Propietaris

Bona evolució al sector
farmacèutic Laboratoris Grífols i Merck
Al grup farmacèutic Grífols (Vallès Oriental), hem
aconseguit 3 delegats al nou Comitè
d’Empresa al col.legi
de tècnics. Un excel.
lent resultat electoral que reforça la
representativitat del
sindicat a una de les
principals empreses
del sector.
Als Laboratoris Merck de Mollet
del Vallès (Vallès Oriental), la candidatura de la USOC ha aconseguit
2 nous representants a les eleccions que van tenir lloc el 19 de
desembre, consolidant una excelent evolució electoral en aquest
sector.

A Barcelona vem aconseguir 1 delegat a la Mútua
de propietaris d’assegurances i reassegurances. Un
nou centre de treball on no disposàvem de representació anterior.

Renovem a la
Tèxtil Finish

Més votats a

A Terrassa (Vallès Occidental), hem
renovat els 3 delegats que la USOC ja
tenia a aquesta empresa tèxtil amb una
plantilla de 41 treballadors.

Blog secció sindical
hospital Moisses Broggi
Els companys de
la USOC a
l’Hospital
Moisses
Broggi de
San Joan
Despí (Baix
Llobregat) han inaugurat un blog amb l’objectiu de millorar la comunicació amb els aﬁliats, simpatitzant i treballadors en general del centre
sanitari. A l’adreça usochsjdmb.blogspot.com/ trobareu informació
d’actualitat sindical, podreu fer les vostres aportacions i teniu, en deﬁnitiva, un canal ràpid i eﬁcaç per contactar amb aquesta secció sindical.
Felicitat per la iniciativa i ànims !

Obtenim 4 delegats a les eleccions celebrades a
la Companyia naviliera de transport de contenidors,
Mediterranean Shiping Company (MSC), amb un
nou Comitè d’Empresa que es conﬁgura: USOC (4),
CCOO (4) i UGT (1).

Protesta contra les retallades
als serveis públics
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) conjuntament amb la resta d’organitzacions sindicals representatives dels sectors públics convoca una manifestació contra
la política de retallades pressupostàries i de
personal que impulsa el govern de la Generalitat el dimecres dia 18 de gener a Barcelona.
Els convocants considerem que les retallades són un atac frontal
contra l’Estat del Benestar, empitjoren la qualitat dels serveis públics
i les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.
La protesta s’iniciarà a la Plaça de Sant Jaume i arribarà a la seu del
Parlament de Catalunya al Parc de la Ciutadella (BCN).
Descarrega’t el manifest

18.01.2012 (Dimecres)
17:30 h Plaça Sant Jaume

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

