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rebutja les retallades
anunciades per Mariano Rajoy
Es torna a fer recaure el pes de la crisi sobre els més desfavorits.
al Congrés dels Diputats, per constituir un
paquet complet que fa recaure la càrrega dels
problemes econòmics del país sobre el conjunt dels assalariats, donant un pas més sobre
la seva deteriorada posició econòmica. Les
mesures són injustes, cruels amb els aturats i
discriminatòries amb els funcionaris.
La USOC lamenta que s'hagi accedit a la
pujada generalitzada de l'IVA per tres raons:
no es reparteix de manera progressiva l'esforç fiscal que es torna a exigir a la societat
-i que s’afegeix a l'augment generalitzat de la
pressió sobre les rendes després de la pujada
de l'IRPF-, s'accentua la penalització sobre el
consum el que va a agreujar l'espiral recessiva en què estem immersos i no fa cas de les
recomanacions del BCE, d'atacar els excessos
de despesa per altres flancs en lloc de castigar
generalitzadament el poder de compra.
La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC), com a tercera força sindical, vol
traslladar a l'opinió pública el seu rebuig radical a les mesures de retallades anunciades pel
President del Govern central, Mariano Rajoy,

La USOC rebutja enèrgicament les retallades anunciades en la prestació per desocupació per injustes, atempten contra els que
estan pagant més durament aquesta crisi, els
aturats, i per constituir un greuge. Es castiga
els aturats per poder rescatar bancs.

Finalment la USOC vol deixar clar que és
insuportable la fixació del Govern amb la
funció pública. Amb les noves retallades que
se'ls van a aplicar s'està aguditzant el missatge
que són privilegiats i gairebé responsables de
les dificultats econòmiques del país. Ara se'ls
vol tornar a retallar les retribucions -en els
dos últims anys, la pèrdua deguda a la baixada
del 5% i la congelació salarial aplicada, ha
suposat una pèrdua real de poder adquisitiu
dels funcionaris del 10,4% respecte a l'IPC pel que des d'aquest moment anunciem una
contundent resposta sindical en l'àmbit de la
funció pública.
La USOC en definitiva, no comparteix la
filosofia de retallades a la població a canvi de
rescats als bancs, i denuncia la falsedat del
Govern que ha insistit que el rescat a la banca
no suposaria condicionalitat macroeconòmica alguna. Els anuncis d'avui demostren la
gran estafa d'aquesta crisi i la seva manipulació per la UE i pel Govern del Partit Popular.

No es pot retallar a la població
per a rescatar bancs

SIGEN-		
insta a la direcció de Nissan motor ibèrica
a assegurar el futur productiu i els drets dels treballadors
A la recerca d’un pla de competitivitat per incrementar el nombre d’unitats fabricades a Espanya
SIGEN-USOC, primer sindicat
en representació a Nissan Motor
Ibèrica, va participar dilluns 16
de juliol en una reunió entre la
direcció de la companyia i la representació dels treballadors a nivell
estatal. Els executius han plantejat la proposta d’iniciar un procès
negociador per tancar un acord
marc d’àmbit estatal per incrementar la competitivitat i optar a
nous vehicles i volum de producció.
La companyia ha plantejat com
a objectius centrals, l’increment
de la producció fins a 200.000
unitats/any –capacitat màxima de
la fàbrica de Barcelona-ZF- que
implica volums addicionals de
fabricació i algun nou producte.
Aquest nou escenari podria suposar, segons ha informat la direcció,
la conversió de 300 contractes
temporals a indefinits.

Per a optar a les oportunitats
la direcció ha proposat una plataforma de mesures a discutir
que afecta: Flexibilitat de jornada;
Calendari per producte i corredor
de vacances; Períodes de vacances; Torns de cap de setmana i
vacances; Calendari de Manteniment; Borsa d'hores; Mobilitat
de pauses; Reducció salari nous
ingressos, costos d'extinció de
contractes; jornada anual; Activitat i saturació; Borsa d'ocupació
(temporals); ETT; Elimina % temporals; Elimina % subcontractació.
Davant el plantejament de la
Direcció des SIGEN-USOC volem
fer les següents consideracions:
1.- Ens sembla desproporcionat
la presentació de 33 mesures
en relació als objectius anunciats, ja que amb elles es posa
en qüestió les nostres condicions laborals establertes en els

diferents convenis col·lectius
vigents.
2.– Advertim que
els centres de
Nissan a Espanya tenen situacions diverses
que caldrà tenir
en compte en el
procés negociador.
3.– Hi ha convenis col•lectius
negociats fa poc
temps, com el cas de Cantàbria, que entenem que no es
pot tornar a reobrir.
4.- Una proposta d'aquestes
característiques hauria de
portar a sobre l'adjudicació
d'un nou producte.
5.– SIGEN-USOC té com a
objectiu prioritari l’increment
dels treballadors amb contracte indefinit i l’ocupabilitat

de les plantes de la companyia
en general. La proposta inicial
ens sembla insuficient.
Finalment dir que SIGENUSOC està disposat a treballar
en consolidar els nostres centres
i en assegurar el major nombre de
llocs de treball tant indefinits com
temporals, ja ho hem demostrat
en el passat, però no estem disposats a qualsevol preu.

