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aposta per un Pacte Fiscal
amb consens polític i social
El sindicat trasllada als grups polítics
la seva posició sobre el pacte fiscal
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) s’adreçarà en les propers setmanes
a les diferents formacions polítiques del Parlament de Catalunya amb l’objectiu de traslladar la posició del sindicat en relació a la
proposta d’un pacte fiscal per Catalunya.
El sindicat ha fet públic un document on fixa
la posició sobre el debat polític a l’entorn del
Pacte fiscal. USOC situa tres elements centrals, reconeixent que cal un nou acord fiscal
per a Catalunya que sosté des de fa molts
anys un finançament clarament insuficient.
En primer lloc, cal un acord polític EstatGeneralitat de caràcter bilateral, un pacte
de governs posteriorment ratificat pels respectius Parlaments és la figura que dóna més
garanties d’estabilitat a l’acord més enllà de
les conjuntures polítiques de cada moment.

A Catalunya cal
un consens polític molt ampli.
La posició sobre
les demandes de
Catalunya només
serà forta si el
consens supera
molt àmpliament
les majories d’un govern i fins i tot les majories
parlamentàries en el sentit estricte. És imprescindible el concurs de la pràctica totalitat de les
forces polítiques del Parlament per assolir un
acord de mínims vàlid, amb suport ampli i estable.
En tercer lloc, també ens cal el consens
social. Considerem fonamental la participació
de la societat civil organitzada que reclama
des de fa molts anys, aquest acord polític.

Cal articular mecanismes de participació i
consulta d’aquesta iniciativa amb la societat;
agents socials, entitats ciutadanes i econòmiques, hem de ser escoltats per sumar en
la mateixa direcció que els nostres representants polítics. En aquest sentit, USOC
reclamem aquesta participació que enriquirà
el debat polític per fer el pacte fiscal una
demanda molt majoritària de tota Catalunya.
Disponible el document íntegre a:

www.usoc.cat

VI Congrés de FEVO
El passat dia 9 de juny es va
celebrar el VI Congrés de la
Federació d'Empleats i Venedors de l'ONCE en els locals de
la Delegació Territorial d'aquesta

institució a Catalunya. Es van
aprovar les ponències d'Estatuts
i de Resolució Sindical; eines que
renoven l'ímpetu d'aquesta petita
federació per afrontar els reptes

D’esquerra a dreta: Luís Pérez, Marina Reche i Jose Luís Roldán

que se li presenten en un horitzó
relatiu proper: les Eleccions Sindicals a la ONCE.

com a secretària i per Manuel
Morillas com a vocal.

També va triar al seu equip
de gestió, la Comissió Executiva
Federal que serà l'encarregada de
dirigir els destins d'aquesta organització fins a la seva extinció per
fondre en la futura Federació de
Serveis del sindicat. La direcció
està formada per: Marina Reche
Monteagudo, secretària general,
Luis Pérez Rodríguez, Secretari
d'Organització, i José Luis Roldán
Mena, Secretari d'Acció Sindical.

Van assistir a aquest VI Congrés de FEVO en nom de la
Comissió Executiva de la USOC
la secretària general, Antònia
Gil i el Secretari d'Organització,
Amadeu Caymel. La secretària
general va fer al·lusió en el seu
discurs a la necessitat que els treballadors i treballadores adoptin
una posició de resistència davant
la crisi actual i les situacions de
pèrdua de drets que estan patint
les classes més febles.

Després d’11 anys FEVO
designa una persona nova per a la
Secretaria General que ha vingut
ocupant Orlando Alberdi que ara
es jubila i que ha intervingut com
a President del Congrés en una
Taula composta per María Ruana

La secretària general electa
de FEVO, Marina Reche, va fer
referència a l'afiliació com a eix
fonamental en la seva intervenció de presa de possessió,
destacant la importància dels
reptes que té la federació.

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

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya

La informació més immediata de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya
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FEJUP-USOC
Rescat financer:
NO amb els nostres diners a la permanent
Comunicat de la
de España davant
el rescat europeu dels bancs
La Confederación Unió Sindical
Obrera (USO) vol transmetre a la societat espanyola la necessitat que no toleri
que siguem els ciutadans els que acabem
pagant el rescat del nostre sistema financer. Cal que el sanejament del sistema
financer es faci amb total transparència,
una cosa que no s'està realitzant i no pot
servir d'excusa la velocitat amb la qual
s'han desenvolupant els esdeveniments.
Aquest rescat no ha de ser pagat amb
noves condicions i exigències als ciutadans. La suposada no condicionalitat
macroeconòmica assegurada pel president del govern, Mariano Rajoy, es veu
compromesa per la llista de recomanacions realitzada per Brussel·les en el
sentit que serà necessari apujar l'IVA i
accelerar el mecanisme de retard de
l'edat de jubilació, entre altres mitjanes
apuntades per la UE.
No es pot considerar un èxit el que es
produeixi un rescat parcial, de la nostra
economia, mitjançant la intervenció del
sector financer. Calia reconèixer que
el nostre sistema financer està malalt,
aquest mateix sistema, que fa pocs anys
era el millor del món i que no necessitava
cap tipus d'ajuda quan els governs dels
països europeus i dels EUA van sortir a
rescatar els seus. És el Govern qui rebrà
aquesta injecció de capital a través del
FROB, i no directament els bancs, i és el
Govern qui respon d'aquests diners, i ho
farà una vegada més, sobre els contribuents amb noves càrregues.
No s'ha de fer de la necessitat virtut,
impedint que els més elementals prin-

cipis de transparència presideixin tot
el procés i se'ns està furtant, utilitzant
l'emergència com a coartada, la necessària informació perquè els ciutadans ens
enfrontem al problema, coneguem el
seu veritable abast i el que suposarà o no
aquest rescat per als nostres butxaques.
La USO aposta perquè el cost d'aquest
rescat sigui assumit íntegrament pels
accionistes i inversors de les entitats de
crèdit afectades i per les entitats que són
creditores, convertint el deute en cas
d'impagament en accions i assumint així
la seva responsabilitat.
Els espanyols haurem de fer-nos
càrrec de 100.000 milions més i els seus
interessos que computaran com a dèficit, sense que els nostres polítics vagin
a notar cap restricció en la seva predisposició a gastar els nostres diners. I els
únics que de veritat surten ben parats de
l'operació són els creditors dels bancs
en fallida, és a dir, justament aquells que
haurien de carregar amb la responsabilitat dels seus errors d'inversió.
La USO considera necessari tenir un
sistema financer sanejat, que faci possible que el crèdit flueixi cap a les Pimes
i famílies. Per això considera positiva la
creació d'una unió bancària europea que
hauria de permetre a les entitats financeres demanar ajuda directament al
fons europeu de rescat, és a dir, al nou
Mecanisme Europeu d'Estabilitat (Mede)
que començarà a ser operatiu a partir
del pròxim 1 de juliol i que hauria de ser
utilitzat per a una recapitalització directa
de les entitats de crèdit.

del consell de la
gent gran de BCN

En el Ple del Consell Assessor de la Gent Gran de
l'Ajuntament de Barcelona, celebrat el 12.06.2012,
la FEJUP-USOC va ser escollida com a membre de
la Comissió Permanent del Consell.
Les funcions de la Comissió Permanent son:
• Debatre, informar i estudiar els assumptes que
es debatran al Plenari.
• Fer el seguiment projectes i programes del Consell Assessor que estiguin en procés.
• Articular els mecanismes que possibilitin les funcions que té encomanades el Consell Assessor
de la Gent Gran.
• Proposar la constitució de grups de treball temàtics i altres metodologies participatives.
La Comissió Permanent es reuneix en Sessió ordinària, com a mínim, tres vegades a l'any, i en Sessió
extraordinària a iniciativa del/de la president/a o a
petició de la meitat dels Membres de la Comissió.
La Comissió Permanent és renova cada quatre
anys, coincidint amb l'inici del Mandat.
Per a la Federació i la USOC creïem que és un pas
important, ja que ara estarem en igualtat de condicions amb CCOO i UGT.

LA REFORMA A DEBAT A RÀDIO SILENCI
L’emissora Ràdio Silenci de La Garriga (107.4 fm) ha entrevistat
aquesta setmana a la Secretària general del Maresme-Valles Oriental,
Patricia González (esquerra de la imatge). L’espai “Gent del Vallès”,
informatiu comarcal presentat i dirigit per Cosme Moya, va analitzar
els efectes de la reforma laboral amb la dirigent de la USOC. En el
mateix espai hi van intervenir, l’exconsellera de Justícia, Montserrat
Tura i l’alcaldessa de La Garriga, Meritxell Budó.
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