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: “La reforma laboral no crearà
ocupació, aposta per la precarietat”
La necessitat
del mercat laboral
és generar activitat
econòmica no abaratir
l’acomiadament
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) considera que la reforma laboral
conté més ombres que llums, ombres que
poden enfosquir el seu desenvolupament. La
USOC vol recordar que la gran necessitat del
pais és la generació d’activitat econòmica que
dinamitzi el mercat de treball i faci possible
frenar la destrucció d’ocupació.
Pel que fa a algunes de les mesures aprovades:
Valorem positivament el nou contracte
indeﬁnit per a emprenedors, en tant que ha
de respondre a un necessari pla de xoc per
facilitar la contractació de joves i desocupats,
així com que l’ajuda econòmica sigui dirigida
a la creació neta d’ocupació i no es repeteixi
l’error de boniﬁcar contractes que només
portava una major taxa de temporalitat.
L’aposta per mesures que evitin el recurs a
l’acomiadament per part de la petita empresa,
han de complementar perquè siguin eﬁcaços
en el sentit que qualsevol modiﬁcació substancial de les condicions de treball comporti
la percepció de la corresponent prestació.
Quant a les “noves” indemnitzacions per
acomiadament, la USOC considera que la
generalització del contracte de 33 dies per
any, és la crònica d’una mort anunciada que
es va iniciar amb l’acord tancat el 1997 pels
agents socials més representatius. Ha de
quedar clar el dret adquirit pels treballadors
que estan actualment ocupats.

manera que si no és amb acord, seguiran
acabant en els tribunals. La USOC considera
que és un debat estèril continuar aprofundint
sobre la quantia de l’acomiadament improcedent ja que per la seva pròpia denominació,
el que procediria és la readmissió del treballador a l’empresa i només si hi ha un acord
entre treballador i empresari es rescindeix el
contracte.

L’objectivació de les causes de l’acomiadament, obre la porta a interpretacions, de

Finalment la USOC demana al Govern i
als grups parlamentaris que aquestes mesu-
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res siguin tramitades com a Projecte de Llei
i puguin escoltar les propostes que com
aquesta central sindical els farem arribar per
aconseguir una reforma més justa i que faciliti
l’accés a una ocupació estable i de qualitat.
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Cal prioritzar la recol·locació de la plantilla
per minimitzar l’impacte social del tancament”
La Unió Sindical Obrera (USO) ha situat
com a primera prioritat en l’arrencada del
procés negociador amb la direcció de Spanair, el minimitzar l’impacte social del tancament de la companyia. El sindicat ha fet
les següents consideracions:
• Cal establir de forma urgent mecanismes
de recol·locació del major nombre de
treballadors i treballadores de Spanair
en d’altres companyies del sector per
intentar minimitzar l’impacte social de
la crisi. Cal recordar que moltes parelles treballaven tot dos a la aerolínia.
• La Generalitat ha de jugar un paper clau
en el procés de recol•locacions, com
ha demandat la USOC i ha reconegut la
direcció de l’empresa.
• Hem denunciat la incertesa que la gestió
de la crisis, per part de la direcció, ha
provocat en la plantilla i la manca d’informació i transparència en la presa de
decisions.

Els treballadors/res d’Spanair i Newco es
van concentrar els dies 9 i 10 de febrer davant
el Palau de la Generalitat i el Parlament de
Catalunya respectivament per exigir la intervenció del President de la Generalitat per
mitigar les conseqüències laborals de l’aturada d’activitats de la companyia aèria.
Es demana la intermediació del govern
davant les companyies del sector per garantir
la recol·locació dels companys i companyes.
Els treballadors han reivindicat la feina feta
durant aquests anys i han recordat els esforços que tota la plantilla ha realitzat per aquest
projecte aeronàutic. La plantilla ha fet per un
projecte d’aerolinia catalana i demanden que,
ara amb la crisi de la companyia, no els deixin
de banda.
L’impacte de la crisi de l’aerolínia, amb un
37% de capital públic, ha provocat la presentació d’un expedient d’extinció d’ocupació de
2.604 treballadors més de la meitat del quals
treballen a Catalunya. A més, afecta a d’altres
companyies prestadores de serveis a Spanair

com Newco, servei de handling, de manera
que la crisi de la companyia que té un impacte
ﬁnal superior a 4.000 llocs de treball.

Opinió

La resistència passa pel col·lectiu
La solidaritat i la defensa col·lectives dels nostres interessos
són el millor blindatge per superar la crisi
Molts treballadors i treballadors interroguen aquests
dies –amb l’excusa de l’inici
de l’any- sobre la durada de
la “crisi” o de la situació de
diﬁcultat de les empreses i
l’increment exponencial de
l’atur. La resposta sincera és
que 2012 serà igual que 2011
i, si es compleixen les previsions, vol dir, que serà pitjor.
Situacions com l’atur, l’acabament dels subsidis, la manca
de liquiditat a les empreses o
la frenada en el consum; si no
milloren empitjoren. El pas
dels mesos, sense recuperació econòmica, ens aboca a
situacions més complexes.
L’arribada d’un nou executiu al govern central han
accelerat una nova sèrie de
mesures que tornen a caure,
amb especial intensitat, sobre
les esquenes de la classe
treballadora. Les decisions
en matèria ﬁscal amb l’in-

crement de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques
(IRPF) –malgrat les promeses
electorals- generen un impacte
molt immediat en la recaptació
pública però a partir de l’esforç
dels treballadors i perjudica les
mermades economies familiars.
L’augment de l’IVA resta esperant a la cantonada, l’altre decisió
en matèria ﬁscal que és totalment injusta doncs afecta de igual
forma a la totalitat de la població
sense tenir en compte el seu nivell
de rendes. USOC defensem que
cal revisar les polítiques ﬁscals,
però constatem que l’opció dels
governs és aplicar la fórmula de
la recaptació fàcil que afecta a la
classe treballadora... Per quan
la lluita –seriosa- contra el frau
ﬁscal? L’evasió de capitals o els
paradisos ﬁscals?
El govern del Partit Popular
ha aprovat una reforma laboral
que suposa una regressió sense
precedents dels drets dels tre-

balladors, un trencament de les
regles del diàleg social i l’abandó
de la senda de la creació d’ocupació com a objectiu prioritari
del govern. La USOC pensem
que la situació de crisi no justiﬁca
una reforma d’aquestes característiques, al dictat dels mercats i
el model neoliberal; una modiﬁcació legislativa que ni reactivarà
l’economia ni generarà llocs de
feina.
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 durada i avantatges
a la contractació d’aquests collectius, facilitar el crèdit ràpid a
empreses amb producte i plans
de futur i de viabilitat, etc.
A Catalunya, i en paral·lel a les
situacions anteriors, el govern
de la Generalitat ha accelerat la
implementació de noves mesures de retallades en la despesa

Antònia Gil
Secretària general d’USOC
i els serveis públics amb una
intensitat sense precedents.
En aquest context tan complex, l’any 2012 es presenta
amb un escenari difícil. Des
del món del treball cal ser
exigents amb les diferents
administracions per garantir,
més que mai, que deixin fora
del sistema a tot un seguit
de conciutadans que, senzillament, la crisi els ha expulsat. La defensa col·lectiva del
sistema, l’organització dels
treballadors, ens enforteix al
contrari que la lluita individual
que ens fa més febles.
En temps de tempesta cal
resistir i per fer-ho cercar un
cobert com a resguard, una
protecció que només ens pot
garantir la solidaritat de la
gent propera, el sindicat i els
companys en el lloc de feina.
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Any europeu de l’envelliment actiu
i de la solidaritat entre generacions 2012
El 2012 és l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional.
Les
persones
grans volem ser
protagonistes de les
nostres vides, i la
clau d’aquest protagonisme és la participació, sense ella
no hi ha formació
completa. La gent
gran hem d’assumir
que el desenvolupament individual
es prolonga al llarg
de tota la vida, el
que comporta una
repercussió social.

Una ocasió per a tota la societat de reﬂexionar
sobre el fet que els europeus ara vivim més i amb
més salut que mai i d’assumir els reptes i oportunitats que això representa per a tots.
Les persones grans som un actiu important de
la societat. Hem contribuït, al llarg de la nostra
vida, amb el nostre treball al benestar actual de
les nostres famílies i de la ciutadania en general,
que en la situació actual, marcada per una gran
crisi econòmica, ho seguim fent. Donant suport
als nostres familiars, contribuïm amb els nostres
impostos com a ciutadans, contribuïm com a consumidors i també com a voluntaris en diversos
projectes i entitats socials, polítiques i culturals.
També cal fer un reconeixement especial a la dona
més gran que han estat, i són, treballadores dins
i fora de casa.

L’e n v e l l i m e n t
actiu (i per tant participatiu), pot donar
a la gent gran, actual
i del futur, l’oportunitat de:
•Compartir la seva experiència romanent en
el mercat laboral.
•Exercir un paper actiu en la societat.
•Viure una vida saludable i satisfactòria.
•Sensibilitzar sobre la prevenció de l’envelliment.
•Sensibilitzar la societat contra la discriminació per raó d’edat.
•Facilitar la creació d’una cultura de l’envelliment actiu, basada en una societat per a
totes les edats.
També és fonamental mantenir la solidaritat
intergeneracional en una societat en què augmenta ràpidament el nombre de persones grans
i en què aquestes són “utilitzades” com a cuidadores d’altres més grans o dels néts.

El repte per als polítics i els que
tenen responsabilitats en aquests
qüestions, serà millorar les oportunitats d’envellir activament en general i
de viure independentment, actuant en
àrees tan diferents com l’ocupació, la
sanitat, els serveis socials, la formació
d’adults, el voluntariat, l’habitatge, els
serveis informàtics o el transport ...
etc.
La dedicació d’un Any Europeu vol
conscienciar sobre els diferents problemes i les millors maneres d’abordar. Però més que res, vol animar els
responsables a establir objectius per
sí mateixos i actuar per assolir-los.
2012, Any Europeu de l’Envelliment
Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional, ha d’anar més enllà d’un debat i
quatre actes oﬁcials i començar a produir resultats tangibles.
La FEJUP-USOC (Federació de Jubilats i Pensionistes com a tal i representant de les persones grans de la USOC,
i membre actiu en el Consell Assessor de la Gent Gran de l’Ajuntament
de Barcelona, participarà a impulsar
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu
i Solidari entre Generacions.
Un altre dels grups de treball en què
participarà la Federació, serà a l’àrea
de comunicació interna i externa,
consistent a intervenir en programes
de ràdio i televisió etc.

Eleccions Sindicals

Resultats a Sector Neteja
A l’empresa Lunet la candidatura de la
USOC ha aconseguit 5 delegats, incrementant en 3 representants l’anterior resultat i
esdevenint el sindicat més representatiu de la
companyia especialitzada en neteja de locals
en l’àmbit d ela província de Barcelona.

La USOC obté la representativitat (9 delegats) al comitè d’empresa de Ficosa Internacional
(Viladecavalls). Aquest èxit electoral ens atorga
una presència sindical molt consolidada a les Oﬁcines i àrees administratives d’aquesta companyia.

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

