núm.29 • 31 de gener 2012

butlletí digital de la Unió Sindical Obrera de Catalunya

Edita: Secretaria de R. Institucionals i Comunicació

catobdigital@usoc.cat

La Generalitat ha d’evitar l’impacte
laboral de la crisi d’Spanair
En risc entre 4.000 i 5.000 llocs de treball
Davant l’anunci d’aturada de
les activitats de la companyia
aèria Spanair la Unió Sindical
Obrera (USO), primer sindicat
en representació a l’empresa, fa
les següents consideracions:
1. L’anunci d’aturada de les operacions de la companyia Spanair
ha estat del tot inesperat per
a la plantilla de treballadors i
treballadores que durant tot
aquest temps ha realitzat un
esforç molt gran per garantir
la continuitat d’aquest projecte empresarial.
2. La plantilla espera que la situació encara es pugui revertir i
vol ser escoltada i respectada
en aquest procés tant complexe que s’obre a partir d’ara.

3. L’afectació laboral de l’aturada
de les operacions implica a
entre 4.000 i 5.000 treballadors i treballadores entre llocs
de treball directes i indirectes.
L’actual situació de crisi demana
actuacions urgents per part de
les administracions responsables per tal de minimitzar els
efectes laborals de la situació.
4. La Secció Sindical de la USO
exigeix a l’empresa que
comuniqui a la representació
dels treballadors quin és el
full de ruta previst per l’actual
situació. Reclamem informació directa al respecte.
5. La decisió del govern de
la Generalitat en relació a
l’aposta política i empresarial per Spanair, obre moltes

incògnites sobre el futur de l’estratègia de transports i comunicacions de l’Aeroport del Prat.
Des de la USOC considerem
que aquest escenari allunya de
Catalunya el centre de decisions
polític i estratègic sobre aquesta
qüestió.

6. La Generalitat, l’administració que ha tingut un protagonisme central en aquest
procès, ha d’assumir la seva
responsabilitat en el futur
laboral dels treballadors i treballadores de la companyia.

Enllaç notícia i comunicat

Clam contra les retallades
als sectors públics

Més de 30.000 persones es van manifestar el 18 de gener a
Barcelona convocats per la Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) conjuntament amb la resta d’organitzacions sindicals
representatives dels sectors públics contra la política de retallades pressupostàries i de personal que impulsa el govern de la
Generalitat. 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.
Jaume Castán, Secretari general de la Federació d’Empleats Públics de la USOC (FEP-USOC) es va denunciar que
“som la classe treballadora i, amb especial intensitat, els
aturats i els treballadors dels sectors públics els que estem
aguantant el pes de les retallades. És injust i rebutgem aquestes polítiques que només plantegen alternatives de destrucció de serveis públics, pèrdua de qualitat i precarització”.
Una delegació dels sindicats convocants es va entrevistar
amb representants dels grups del Parlament de Catalunya i
els han fet entrega del manifest conjunt.

Més informació: www.usoc.cat
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Dades EPA 4rt Trimestre

“Cal una rectiﬁcació en les
polítiques de retallades, una aposta
per l’ocupació i la protecció social”
Les dades de l’Enquesta de
Població Activa corresponents
al darrer trimestre de 2011 revelen el drama de l’atur i situen la
desocupació en xifres rècord.
A Catalunya superen el 20.5%
d’aturats (775.000 persones). En
el conjunt de l’Estat espanyol el
22.85% (5.273.600 aturats).
La Unió Sindical Obrera de
Catalunya (USOC) considera
que les dades mostren un drama
social d’una enorme gravetat.
1.575.000 de llars espanyoles
amb tots els seus membres a
l’atur, molts de llarga durada, és
una dada demolidora.
USOC exigeix a la classe
política una rectiﬁcació en les
polítiques que, en els darrers

anys, només han receptat
mesures que castiguen
a la classe treballadora,
la mateixa que pateix el
drama de l’atur. És una
situació
insostenible,
sense perspectives de
sortida a curt termini, i
que expulsa del sistema a
milers de persones.
A Catalunya, la Generalitat amb l’argument de
les retallades pel dèﬁcit
no pot reduir els pressupostos en polítiques socials en un escenari, com
demostren les dades de
l’EPA, de gran risc de ruptura social. Cal exigir al govern
del president Mas un canvi de
rumb en aquestes polítiques i una

aposta per l’estímul en les polítiques industrials generadores
d’ocupació.

La
rebutja el contingut del preacord
assolit per UGT, CCOO, CEOE I CEPYME
Cal millorar la renda disponible a les llars mantenint el poder adquisitiu
dels salaris i millorant-lo en funció dels beneﬁcis empresarials
El Comitè Confederal de la
Unió Sindical Obrera ha tingut
ocasió de valorar els continguts
publicats del preacord assolit per
UGT, CCOO, CEOE i CEPYME
en matèria salarial, clàusula de
revisió i estructura de la negociació col·lectiva, considerant que en
el fons del mateix han primat més
els interessos dels negociadors
que l’aportar solucions a la greu
crisi de creixement econòmic i
d’ocupació que pateix Espanya.
Des de la USO considerem
que un acord d’aquesta natura-

lesa hauria de ﬁxar referències
i no màxims de negociació, deixant llibertat a les parts negociadores especialment en els àmbits
d’empresa, perquè puguin adaptar els increments salarials i les
condicions de treball a la seva
pròpia realitat, des uns mínims
comuns que evitin el “dúmping”
empresarial, i sent un instrument
que ajudi al manteniment i creació d’ocupació.
La USO seguirà defensant
com hem fet durant les últimes
dècades, un model de negociació

col·lectiva basat en la complementarietat d’àmbits, que permeti la llibertat negociadora en
àmbits inferiors sense límits, per
a la millora econòmica i social
i l’adaptació a les necessitats i
possibilitats de cada centre i/o
empresa.
La ﬁnalitat de l’acord segons
el parer de la USO no és tant la
recerca d’una moderació salarial,
sinó blindar les actuals estructures de negociació, impedint en la
pràctica per mitjà dels convenis
sectorials, l’adopció d’acords en

els àmbits inferiors i d’empresa
i mantenir la cohort de tècnics
i assessors que es dediquen a
atendre els convenis sectorials.
Una mostra més del verticalisme
a què estan conduint la negociació col·lectiva.
Per la USO la primera necessitat que tenim és la generació de
creixement econòmic, evitar que
la recessió anunciada, es quedi
en un anunci, i això només és
possible si millora la renda disponible a les llars i això passa per
mantenir el poder adquisitiu dels
salaris i millorar aquest en funció
dels beneﬁcis empresarials.
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Eleccions Sindicals

Renovem els representants
a Gesat - Tortosa

Resultats a Neteja Viària
A l’empresa URBASER de Martorell la candidatura de la USOC ha aconseguit 2 delegats
per primer cop en unes eleccions sindicals.
D’aquesta forma aconseguim la majoria dels
delegats per 1 de la UGT.

USOC consolida la seva posició de primer sindicat a l’Hospital de Jesús a Tortosa (Terres de l’Ebre) amb 5 representants al
Comitè d’Empresa. A les eleccions que van tenir lloc el 23 de
gener la nostra candidatura ha tornat a tornat a rebre la conﬁança
majoritària de la plantilla.

Adhoc
Synectic
Systems
La USOC ha renovat el delegat d’aquesta empresa d’enginyeria informàtica ubicada a Barcelona.

i a Telemàrqueting
3 nous representants a Konecta BTO, als
comicis de la província de Barcelona hem
obtingut representació en aquesta empresa
dedicada al contact-center.

Creixem al Metall de la Catalunya Central

Amb 2 nous delegats a Fundería Condals (Manresa) obrim un nou espai de
representativitat al Bages. A més, USOC ha esdevingut el primer sindicat a l’empresa després de les eleccions sindicals que van tenir lloc el 20 de gener.

AENA
Fe d’errates:
A l’edició anterior la informació electoral del Grup Grífols
corresponia al centre Institut
Grífols (Vallès Oriental)

A les eleccions sindicals celebrades a l’Aeroport de
Vilobí d’Onyar (Girona) el passat 26 de gener, hem
millorat els resultats anteriors incrementant ﬁns a 5
delegats la presència de la USOC al Comitè d’empresa. USOC (5), UGT (3) i CCOO (1).

CANVI SEU USOC
A OSONA (VIC)
c/ Assemblea de Catalunya núm 5
08500 Vic
Telf: 93 889 02 94 • Fax: 931169008
osona@usoc.cat

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

