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7-Octubre:
Jornada
Mundial
pel Treball
Digne.
Manifestació
Convocada per
CCOO, UGT, USOC
i la Plataforma Prou
Retallades en el marc
de la Cimera Social
Coincidint amb la celebració de la
Jornada Mundial pel Treball Digne
que organitza la Confederació Sindical
Internacional (CSI) cada 7 d'octubre
-des de 2008-. Els sindicats membres
d'aquesta organització, CCOO, UGT
i USOC juntament amb la Plataforma
Prou Retallades han convocat una
manifestació a Barcelona a partir de
les 11:30 hores a la confluència Plaça
Urquinaona amb la Ronda Sant Pere.
La protesta s'enmmarca amb d'altres
que de forma simultània s'han convocat
arreu de l'Estat.
La protesta que baixarà per Via Laietana fins a Marquès de l'Argentera,
tindrà com a protagonistes la lluita
contra les retallades, l'atur i els joves
com a víctimes principals de la crisi.

Més informació a www.usoc.cat
La Confederació Sindical Internacional (CSI) un any més commemora la Jornada Mundial pel Treball Digne. Treballadores i
treballadors d’arreu del món som conscients que només la lluita
en comú de tot el món pel treball digne permetrà assolir els
drets del treball i una vida digna a aquelles persones que avui no
la tenen i, alhora, mantenir-los per a aquelles persones que es
veuen sotmeses, avui, en els països desenvolupats, a una ofensiva molt forta per a deteriorar les seves condicions de vida i treball actuals. Enguany l'edició del 2012 es dedida específicament a
la Joventut, víctima especialment greu de l'actual crisi.

Trobareu el manifest de la CSI a www.usoc.cat
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Els treballadors de la funció pública
promouen una resposta unitària
a les retallades
La Federació d’Empleats Públics de la USOC (FEPUSOC) ha participat en la constitució de la Plataforma
Sindical Unitària, un nou àmbit d’acció sindical que coordina les 14 centrals sindicals representatives dels treballadors i treballadores públiques a Catalunya.
El seu objectiu és donar resposta a la brutal agressió
que vénen patint els empleats i empleades públics per
part de les diferents administracions a Catalunya, a través
de l’acció sindical conjunta, la convocatòria de mobilitzacions i totes aquelles mesures de pressió que es consideren
oportunes.

CONTRA ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

La plataforma
va convocar
una concentració a la
Delegació del
Govern central
a Catalunya
el dia 28 de
setembre amb
motiu de la
presentació
dels Pressupostos Generals de l’Estat.

ACTUACIONS
En el marc de la unitat d’acció, el sector sanitari han programat una sèrie d’accions de
DEL SECTOR
protesta els dimarts del mes de setembre i octubre als centres de treball amb l’objecSANITARI
tiu d’estendre el rebuig contra les retallades en una estratègia de resposta sostinguda.
Aquesta acció té caràcter estatal i amb accions específiques per Catalunya.
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Nordenia: Negociació per reduir
l’impacte de les mesures
La direcció d’aquesta química de Polinyà (Vallès Occidental) va plantejar
la supressió del 5è torn i 14 acomidaments
Malgrat la situació de crisi encara resta espai per a la negociació. Aquest ha estat el plantejament de la Federació d’Indústria (FIUSOC) davant l’anunci de la direcció de Nordenia
Ibérica Barcelona, SA (Polinya-Vallès Occidental) de suprimir
el 5è torn productiu i, en conseqüència, plantejar l’acomiadament de 14 treballadors dels 131 en plantilla.
La compra de la planta en les properes setmanes per un
nou propietari va desencadenar la presentació d’un pla de
competitivitat per el centre productiu que la direcció va
fixar en aquesta reducció de plantilla. Fruit de la negociació i
amb l’acord de l’assemblea de treballadors s’ha reduït a 7 els
afectats per acomiadaments amb el compromís de negociar
baixes voluntàries entre els afectats.
Amb la voluntat de pactar mesures no traumàtiques, l’acord
no modifica l’estructura salarial de l’empresa i respecta els
diferents plusos.

Eleccions Sindicals

Consolidem l’espai
a la Gràfica Syseam
Renovem els tres delegats d’aquesta
empresa del sector d’arts gràfiques ubicada a
Viladecans (Baix Llobregat).

i al Col·legi de Metges
de Barcelona

Ampliem la representativitat
a Ambulàncies

A Medicorasse, assessoria de gestió
pels col·legiats, hem renovat els 5 membres del Comitè d’Empresa a les eleccions que van tenir lloc el 27 de setembre.

A les eleccions sindicals celebrades a
dues bases del TSC
A Sallent (Bages) hem renovat els
9 delegats del Comitè d’Empresa on

USOC té la totalitat dels membres,
en les eleccions de l’1 d’octubre. A
Gurb (Osona) hem aconseguit 2
nous delegats, el que suposa nova
representació del sector a la zona.

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

