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Els treballadors del sector sanitari
recuperen el 5% del salari
USOC signa el pacte al sector
aplaçats temporalment. Durant
el segon semestre de 2013 la
comissió paritària del conveni
iniciarà un procés de negociació per a la seva recuperació.
• A partir de juliol 2013 s’aplicarà
un increment salarial del 0.5% a
compte sobre tots els conceptes de les taules salarials.
• L’àmbit temporal del conveni
s’amplia als anys 2014 i 2015.

Els sindicats USOC, UGT, CCOO i la
patronal del transport sanitari (ACEA)
han subscrit un acord, en el marc del
conveni col·lectiu del sector, pel qual els
treballadors i treballadores recuperaran
la totalitat del 5% de la massa salarial que
van perdre com a conseqüència de les retallades al sector sanitari, i que ja havien
parcialment (2.5%) el 2011.
L’acord recull com a principals punts
els següents:
• Estableix que els treballadors a la
nòmina de febrer 2012 recuperaran
el 2.5% de la massa salarial que van
perdre amb motiu de les retallades
sanitàries.
• Els endarreriments corresponents al
període juliol ’11-gener ’12 es percebran en dos abonaments.
• Els increments salarials previstos pels
anys 2012 i 2013 en el conveni resten

Al sector del transport sanitari de Catalunya hi treballen unes
5.000 persones. La recuperació salarial
acordada s’estima per un valor total –els
endarreriments- de 1’8 milions d’euros.
La USOC ha signat aquest acord perquè
hem aconseguit un equilibri entre la recuperació salarial dels treballadors i treballadores afectats, hem trobat una sortida

negociada que dóna estabilitat del sector
en un context molt difícil. El sindicat conﬁa que el pacte serveixi com a element de
pressió a l’administració de la Generalitat
per tal que doni un nou impuls al sector,
millorant els recursos destinats a formació, mitjans tècnics i retribucions en un
servei essencial per a la comunitat.

Eleccions Sindicals

Grup tèxtil
USOC manté 2 representants d’aquesta empresa tèxtil de la
Garriga (Vallès Oriental), un cop celebrades les eleccions sindicals el 17 de gener. La tèxtil té una plantilla de 284 treballadors i
treballadores.

Aqualogy. Empresa
auxiliar del grup AGBAR
Hem obtingut 2 delegats, per primer cop, en aquesta empresa auxiliar del Grup Aigües de Barcelona on USOC és sindicat
majoritari. Aquest centre ubicat a Barcelona dóna feina a 74
treballadors.

obté representació
La Federació d’Empleats Públics (FEP-USOC) ha aconseguit representació a la Diputació de Barcelona amb 1
delegat a les eleccions celebrades a Junta de Personal de
l’Organisme de Gestió Tributària d’aquesta administració.
La FEP-USOC ha valorat com a èxit electoral obrir un
nou espai de representativitat a una administració tant
destacada com la Diputació de Barcelona.

Grup

Al centre de Flix consolidem
els 2 representants al Comitè
d’Empresa, un cop celebrades
les eleccions el 15 de febrer.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/usocatalunya
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