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Els treballadors de Cobega
convoquen mobilitzacions davant
una direcció que no vol negociar
Accions de protesta a l’embotelladora de Coca-Cola
La Federació d’Indústria de la USOC
(FIUSOC) ha informat que els treballadors i
treballadores de Cobega (embotelladora de
Coca Cola), a instàncies del Comitè d’Empresa, han decidit convocar mobilitzacions
contra l’actitud de la direcció de la companyia
que no té intenció d’arribar a cap acord amb
la representació sindical en relació al poder
adquisitiu de la plantilla.
La plantilla vol un acord que no suposi la
pèrdua de poder adquisitiu en un context de
fusió dels set embotelladors de Coca-Cola
que treballen a Espanya. D’altres operadors ja
han arribat a acords similars. Cobega ha tancat
els darrers tres exercicis amb beneficis.

Protesta a la fàbrica de Martorelles (Vallès Oriental), el 6 de juliol

Protesta dels treballadors de Rotocayfo
(antiga Printer) a Sant Vicenç dels Horts
Els treballadors i treballadores de l’empresa gràfica Roto-

cayfo de Sant Vicenç dels Horts
(Antiga Printer) van convocar 2

jornades de vaga els dies 6 i 7 de
juliol en protesta per l’anunci de
la companyia de despenjar-se del conveni
col•lectiu i contra els
acomiadaments per
absentisme que havia
plantejat la direcció
que, finalment, ha
retirat per facilitar la
negociació.
La plantilla va protagonitzar, el divendres
6 de juliol, una manifestació pels carrers
de Sant Vicenç dels
Horts i una reunió
amb els alcaldes
d’aquesta
localitat,
Molins de Rei i Pallejà

per analitzar el futur industrial de
la planta del Baix Llobregat.
La protesta de la plantilla de les
empreses que formaven l’antiga
Printer resta oberta al llarg del
mes de juliol amb un període de
negociació al llarg d’aquesta setmana.
Al juny es van fer aturades
d’una hora als torns de matí,
tarda i nit. El Comitè d’Empresa
ha exigit als executius un pla de
viabilitat de la planta de Sant
Vicenç dels Horts per evitar el
risc de tancament. L’empresa ha
anunciat la seva intenció de desvincular-se del conveni estatal
d’Arts Gràfiques que està vigent
fins a març de 2013
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Els treballadors de General Cable
ratifiquen un preacord en referèndum
Per un 67,63%
dels vots favorables
contra un 31.05%
La Federació d’Indústria de la USOC va
valorar el pacte com una sortida per garantir l’estabilitat de la plantilla i l’activitat fins a
31.12.2014. També van destacar que “eviten
l’acomiadament de 166 companys dels centres de Catalunya, Manlleu, Montcada,
Abrera i Barcelona; en un context de crisi
global molt difícil”.

Els treballadors de la companyia de fabricació i comercialització de cable elèctric han
ratificat per majoria en referèndum el preacord tancat entre la direcció de la companyia
i el Comitè d’Empresa que va ser sotmès a
consulta. Amb un 67.63% dels suports (514
vots) per 31.05% en contra (236 vots), la
majoria de la plantilla va acceptar la proposta.

L’acord compromet a l’empresa a aplicar
mesures organitzatives de contenció salarial
d’un 3% pel 2012 que serà reduïda a la meitat
pel 2013 i a 0 pel 2014. No obstant s’introdueixen d’altres variables en el salari segons beneficis. EL pacte també planteja fórmules d’ajust
de plantilla mitjançant baixes voluntàries.

La companyia havia anunciat, fa poques
setmanes, la presentació d’un Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) d’extinció de
166 contractes sense cap garantia de viabilitat
ni mesures d’assentament industrial.
General Cable és una multinacional de
matriu catalana que es dedica a la fabricació
de cable elèctric. Té una plantilla de 1.070
treballadors i treballadores a Catalunya distribuïda als quatre centres abans esmentats.

Reunió amb ICV-EUiA en el marc
de les trobades sobre el pacte fiscal
Una delegació d'ICV-EUiA, encapçalada pel president
del grup parlamentari, Joan Herrera, es va reunir, el 6 de
juliol, amb una representació de la Comissió Executiva
de la USOC encapçalada per Antònia Gil, per abordar la
proposta de Pacte Fiscal que els ecosocialistes portaran
en la propera cimera del 12 de juliol.
La reunió s’emmarca en els contactes habituals entre
les dues organitzacions per tal d’establir col·laboracions
en temes d’interès compartit. A la trobada s’ha analitzat proposta de Pacte Fiscal plantejada pel govern de
la Generalitat així com l’impacte social de la crisi i possibles iniciatives polítiques i sindicals per a canalitzar la
resposta social.

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
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Eleccions Sindicals

amplia la seva majoria absoluta als
Cellers Miguel Torres de Vilafranca del Penedès
Aconseguim 15 dels 17 membres
del Comitè d’Empresa
de CCOO. USOC ha obtingut la
majoria tant a les candidatures de
tècnics com a especialistes, assolint
una gran representació en tots els
àmbits de la companyia.

La candidatura de la USOC ha
aconseguit una amplíssima majoria a
les eleccions sindicals que van tenir
lloc, el 5 de juliol als Cellers Miguel
Torres, SA de la D.O. Penedès.
Dels 17 membres del Comitè d’Empresa la candidatura de la USOC ha
aconseguit 15 representants per 2

La Secció Sindical de la USOC
als Cellers Miguel Torres ha agraït
la confiança dels votants i ha renovat el seu compromís en la defensa
dels drets de tots els treballadors i
treballadores de l’empresa.

Atur juny 2012:
“la contractació
de temporada
frena l’atur, no es
podem confiar
A Catalunya els aturats es redueixen
de 15.356 persones

Els Cellers Miguel Torres, SA de Vilafranca del Penedès donen feina a prop de
700 treballadors i treballadores i són la
companyia vinícola més important de la
DO Penedès.

Decisius al nou Comitè de
Parcs i Jardins de BCN
Els companys de l’Institut Municipal de Parcs i
Jardins de Barcelona han consolidat l’espai representatiu de la USOC un cop celebrades les eleccions sindicals el 21 de juny. Els 3 representants
del sindicat tindran un paper clau en el nou comitè
d’empresa gràcies al bon resultat electoral.
La composició de la nova representació dels
treballadors és: USOC (3), UGT (5), CGT (5) i
CCOO (8).

aconsegueix 3 delegats
a Ambulàncies Condal
A les eleccions sindicals que van tenir lloc el 28 de juny
Nou èxit electoral del Sector d'Ambulàncies de la USOC que ens permet
incrementar la presència en aquest
àmbit del transport sanitari on ja
tenim la consideració de sindicat més
representatiu. A les
eleccions
sindicals
que van tenir lloc el
dijous 28 de juny,
USOC aconseguim
3 delegats al Comitè
d'empresa i 1 representant LOLS. El nou
comitè
d'empresa
queda format per:
USOC (3), ASAC (3),
CGT (3) i UGT (4).

El sindicat consolida la seva presència
al sector amb un nou espai de representació en una de les empreses operadores de transport sanitari més rellevants
a Catalunya.

La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
considera que les dades de l'atur del passat mes
de juny són el resultat de la contractació estacional derivada de la temporada d’estiu. El descens
de 98.853 persones a l’atur a Espanya, 15.356 a
Catalunya, situen les xifres globals en 4.615.269
aturats a tot l’Estat i 615.576 al principat.
El sindicat adverteix que l’estadística no significa un canvi en la tendència marcada de
destrucció de treball, Antònia Gil, Secretària
general de la USOC, ha indicat que “És clar
l’efecte de la contractació de temporada amb
l’inicia de la temporada d’estiu. No obstant, el
descens de l’atur i la creació d’ocupació són una
bona notícia”.
Gil ha insistit que “Cal apostar per polítiques
de reactivació econòmica, d’estímul a la inversió
i que afavoreixin el crèdit per a impulsar l’ocupació. Les retallades porten a la paràlisi i no podem
restar expectants a l’evolució d’una economia en
mans dels mercats que només confia en la contractació estacional de caràcter temporal”
D’altra banda, la pèrdua de cotitzants a la
Seguretat Social, 554.712 menys en 12 mesos,
en el conjunt del sistema indiquen que l’evolució
és molt dolenta. Només la contractació estable
dóna garanties als treballadors i al conjunt del
sistema.
Finalment, USOC vol denunciar la situació
dels 2.351.614 aturades que ja han esgotat la
seva prestació –un 41% del total- Urgeix un pla
de xoc contra l’atur de llarga durada i el juvenil.

