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Clam contra les retallades el 15-S a Madrid

Àlbum fotogràfic i videos a www.usoc.cat
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11 de setembre

Diada Nacional
La USOC ha participat activament en la
commemoració de la Diada Nacional de
Catalunya amb presència amb nombroses
ofrenes florals i actes institucionals arreu de
Catalunya. A banda de Barcelona i Sant Boi
(tomba de Rafael de Casanova), les Unions
Comarcals van participar a Manresa,
Granollers, Mataró, Sabadell, Montcada i
Reixac, Terrassa, Tortosa i Tarragona.

Barcelona

Granollers
A la tarda, el sindicat es va sumar
a la massiva manifestació de Barcelona
organitzada per l’Asssemblea Nacional Catalana.

Manresa

Mataró

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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Inici curs escolar 2012-2013.

Comunicat conjunt sindicats
Manifest de les organitzacions representatives de l'Ensenyament
concertat de Catalunya
Contra les polítiques de retallades de drets laborals i de la qualitat del servei
d’educació de Catalunya.
Pel manteniment dels llocs de treball.
Per la negociació del conveni col·lectiu sectorial.
Els sindicats USOC, UGT i CCOO volem
expressar la nostra enèrgica oposició a les
polítiques de retallades pressupostàries que
manté el Departament d’Ensenyament que
han incidit de forma molt negativa en la qualitat del servei educatiu i en la destrucció
d’ocupació dels centres concertats de Catalunya.

Volem denunciar també que la disminució del mòdul de concert de despeses
del centre i, especialment els retards en
l’abonament d’aquest, té greus repercussions en les plantilles de personal d’administració i serveis, havent-se produït ja
acomiadaments.
Instem al Departament d’Ensenyament a
tractar amb els sindicats els efectes de les
reduccions de concerts i i retards en els
pagaments.

3.Denunciem també la situació de no negociació del conveni col·lectiu de l’ensenyament
privat de Catalunya i instem a les patronals
educatives   – hem sol·licitat reunió de la
Mesa del Conveni per al dia 21 de setembre- a reiniciar la negociació interrompuda
unilateralment el passat 18 de maig.

La pujada de l'IPC d'agost fins a situar
en el 2,7% interanual, suposa una dada
de càstig més per a la majoria de la
població que veu, com va passant l'any
amb preus més alts i ingressos més
baixos, tant per la caiguda dels salaris
reals com per l'augment continuat de la
fiscalitat. Per la USOC es tracta d'una
situació insuportable per a la ciutadania i del qual no s'entreveu una sortida
ràpida. Els preus a l'agost han pujat sis
dècimes a Catalunya fins el 3.1% (0.5%
al conjunt de l’Estat fins el 2.7%).
La USOC considera que les polítiques d'estricte retallada del Govern
seguiran aguditzant l'espiral de devaluació dels ingressos dels ciutadans i
per tant l'enfonsament de la demanda
interna el que agreuja el quadre recessiu de l'economia i allunya una data de
sortida de la crisi.

1.Denunciem que la política de reducció
d’unitats concertades per al curs 2012-13
ha implicat una pèrdua important de llocs
de treball i de reduccions de jornada del
professorat dels nivells d’educació infantil
fins al de Formació professional.

2.Tanmateix volem expressar la nostra
oposició als increments de ràtios que han
implicat una disminució de la qualitat de
l’atenció educativa i el tractament de la
diversitat i que, òbviament, també han
tingut la seva incidència en la destrucció
de llocs de treball.

IPC agost:
l’increment de preus
i la baixada d’ingressos,
un resultat insuportable

No es pot fer caure la responsabilitat
de la situació econòmica del país de forma
exclusiva en els drets dels treballadors, retallant les condicions laborals. Preveiem que
les organitzacions patronals tenen intenció
d’esgotar la vigència del conveni per imposar
unes condicions a la baixa que significarien el
retrocés de dècades en les condicions laborals dels milers de treballadores i treballadors
del nostre sector.
Per tot això, iniciarem una sèrie d’accions que tindran com a límit temporal l’inici
de la propera primavera. Volem fer arribar
a la societat el malestar col·lectiu del nostre
sector.

D'altra banda, la USOC considera
urgent que el Govern actuï amb contundència davant les empreses energètiques que mantenen els preus dels
combustibles a nivells intolerables
sense haver repercutit en els mateixos,
cap de les baixades del preu del barril
de petroli. Bona part de l'increment
de l'IPC a l'agost és degut a l'alça dels
preus dels carburants i lubricants que
ha motivat una escalada en els preus
del transport de més de dos punts, fins
al 6,1% en taxa interanual.

