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IV Congrés estatal FEP-USO
Ha tingut lloc a Còrdova 12, 13 i 14 d’abril
Sota el lema “Serveis
públics ara més que mai”,
un centenar de delegats i delegades, procedents de tots els àmbits
territorials i sectorials
de la Federació Estatal
d’Empleats Públics (FEPUSO), van debatre i analitzar durant tres dies
sobre la situació actual
per la qual està travessant la funció pública en
nostre país, aprovant per
unanimitat, a més dels
nous Estatuts i Resolució General que regiran
els destins de la Federació durant els propers
quatre anys, resolucions
especials sobre els temes
que afecten els empleats
i empleades públics de
l’Administració Local, Autonòmica i Estatal.

Atur març:
“aquest
desastre
no el resoldrà
la reforma”
Més de 638.000
aturats a Catalunya
i 4.750.000 a tota
Espanya
pendents de les
polítiques d’estímul
econòmic que no
arriben

El IV Congrés ha servit per reforçar la nostra
independència sindical com a factor clau per a
una millor acció en defensa dels interessos dels
empleats i empleades públics en tots els àmbits
de negociació.
El IV Congrés va comptar amb una nodrida
participació de convidats internacionals i institucionals, destacant la presència d’Anne-Marie
Perret, presidenta de FSESP-EPSU, Percy
Oyola, secretari general de CLATSEP, Jean-Paul
Devos, Secretari Nacional de la CSC-Serveis
Publics de Bèlgica, Francisco Braz, President
de POSTAL-CGTP de Portugal i Rosa Pavanelli,
Vicepresidenta de la FSESP i Secretària Nacional
de la FPCGIL d’Itàlia.
En el seu discurs de clausura, Luis Deleito,
secretari general de FEP-USO, va destacar que

“durant aquest nou mandat, la Federació seguirà
obstinada a la defensa dels serveis públics i els
drets laborals que tants anys i esforços ha costat
aconseguir. No estem disposats a perdre a costa
de beneﬁcis econòmics d’uns pocs. Va acabar
exigint la digniﬁcació de la ﬁgura de l’empleat
públic, ara més necessària que mai, concloent
que “hem d’exigir a les institucions públiques,
administracions i partits polítics, compromís
per evitar el deteriorament dels serveis públics
i digniﬁcar la feina que realitzen els seus treballadors, millorant la qualitat de vida dels nostres
ciutadans amb uns serveis públics de qualitat “.
La delegació de la Federació d’Empleats
Públics de la USOC (FEP-USOC), encapçalada
per Jaume Castán, Secretari general, i formada
per 9 congressistes va participar activament en
els debats congressuals i en la defensa de les
esmenes presentades. La Secretària general de
la USOC, Antònia Gil, va intervenir en l’acte de
cloenda del congrés.

La nova Comissió Executiva Federal de FEP-USO, té la composició següent:
Secretaria General: Luis Deleito de los Reyes.
Secretaria d’Organització: Sergio Romero Fernández.
Secretaria d’Acció Sindical: Leonardo Barreda Reines.
Secretaria d’Administració i Desenvolupament: Miguel Ángel González Rojas.
Secretària de Formació i Salut Laboral: Lourdes Pedrazuela Bea.
Secretari de Gabinet Federal: Joaquín Nieto Agudo.
Secretaria d’Igualtat i Programes: Núria Vizcay Iniesta.

Més informació a la pàgina web: www.fep-uso.es

La Unió Sindical Obrera de
Catalunya considera que les
dades de l’atur corresponents
al passat mes de març indiquen
que, malgrat que els governs
situen d’altres prioritats, la
gran assignatura pendent de
l’actual crisi econòmica és la
desocupació. Una xacra que
afecta a milers de famílies amb
un o tots els membres a l’atur i
que no veuen en les reformes
ﬁscal i laboral o les mesures de
retallades pressupostàries cap
llum a la seva situació.
A l’espera que la nefasta
reforma laboral del Partit
Popular mostri els seus efectes
més perversos en nous increments de l’atur –recordem que
facilita l’acomiadament com
mai-; la USOC constata que
cap de les mesures que ﬁns
ara han impulsat els governs
espanyol i català estan donant
resultat en matèria de creació
d’ocupació.
La USOC reitera que la
prioritat per a una sortida
social de la crisi és la reactivació econòmica que comporta generació de nous llocs
de treball. La durada de la
crisi està fent suportar una
pressió social molt forta a les
nombroses famílies que han
vist molt deteriorada la seva
situació econòmica. Cal reaccionar abans que la situació
sigui insostenible.
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Barcelona amb l’any
de l’envelliment actiu
La Federació de Jubilats de la USOC ha participat
en l’elaboració del document que ara es fa públic
Com ja s’ha informat, la Unió Europea va declarar l’any 2012 l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions, com a objectiu
de donar resposta a l’intens procés d’envelliment de la població de la UE.
La Comissionada de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, Maria
Assumpció Roset, vol compartir amb tots la voluntat de construir una
ciutat compromesa amb l’envelliment actiu dels seus ciutadans, i per això
demana l’adhesió al document que recull els principals reptes de la Unió
Europea en declarar l’any 2012 com a Any Europeu de l’Envelliment Actiu
i la Solidaritat entre Generacions.
També s’ha publicat el document “Compromís compartit per continuar
avançant més enllà del 2012”, on es recullen diferents punts que reforcen
els valors d’aquesta commemoració, on la FEJUP-USOC ha participat des
del primer dia en l’assoliment d’aquest document que ara es publica..

Eleccions Sindicals

obté majoria absoluta
a Materis Paint

Reforcem
la majoria
a Vinos Torres
Les eleccions al centre de Pacs del Penedès han reforçat la
presència majoritària de la USOC a la companyia vitivinícola més
important de la DO Penedés. A Miguel Torres Bodega USOC
obté 9 delegats i CCOO 4.

Nou espai de representativitat al Vallès Oriental en el
sector de químiques

Gran resultat a Udiat

La candidatura de la USOC ha aconseguit, a les eleccions sindicals que han tingut lloc a la planta de Materis Paints España, sl a
les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) la majoria absoluta del
Comitè d’empresa. La plantilla, 192 treballadors, han dipositat la
conﬁança majoritària en la USOC el primer cop que el sindicat es
presentava en aquest centre de treball.

A les eleccions que van tenir lloc el 20 de
març a UDIAT, Centre de Diàgnòstic, SA,
de la Corporació Parc Taulí (Sabadell), la
candidatura de la USOC ha crescut de 1 a 3
representants, fruit del treball realitzat per la
Secció Sindical de la USOC durant els darrers
quatre anys.

El nou Comitè d’Empresa el conformen: USOC (5), Independents (2), CCOO (1) i UGT (1).

Nova representació

Materis Paints és una empresa del sector de fabricació de
productes químics especialitzada en pintures, vernissos, revestiments i tintes d’impressió. La planta està ubicada al Polígon Industrial Pla de Llerona.
La Unió Comarcal del Maresme-Vallès Oriental i la Federació de Químiques han valorat l’èxit electoral i el compromís de
la candidatura de la USOC per liderar la gestió del nou Comitè
d’Empresa.

Nou espai de representación a Urquima del Grup farmacèutic
Uriach. Al centre ubicat a Sant Fost de Campsentelles (Vallès
Oriental), la candidatura de la USOC ha aconseguit 1 representant.

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

