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Constituïda la Federació
Estatal d’Indústria d’USO
Pedro Ayllón, de Sigen-USO/USOC
escollit Secretari general de FIUSO
El Secretari general electe, Pedro Ayllón va
manifestar en el seu discurs de cloenda que
la recent constituïda Federació d'Indústria
de la USO (FIUSO) s'ha "de comprometre
amb l'objectiu d'aconseguir una organització
sindical més eficaç i influent en els canvis sociolaborals, per en última instància aconseguir
millorar les condicions laborals i socials dels
treballadors i treballadores de la indústria ".
Així mateix va assegurar que no hem de permetre un model basat en la precarietat, els
baixos costos salarials i la retallada dels drets
aconseguits, ja que això significa l'empobriment general de la societat i l'ensorrament
de la nostra economia. En aquest sentit va
remarcar que "les diferents administracions han de dotar-se d'una política industrial
estratègica, ja que la indústria ha de ser el
gran motor de la nostra economia i l'activitat
generadora de riquesa i ocupació de qualitat".
Pedro Ayllón va destacar en el seu discurs
que un teixit industrial sòlid i competitiu contribueix a resistir millor els efectes de la crisi
i va manifestar que la Federació d'Indústria
"impulsarà l'establiment d'una tarifa elèctrica
com a mesura decisiva que afavoreixi la per-

manència i instal·lació a Espanya de nous inversors "
Pedro Ayllón, escollit pel Congrés com a
Secretari general de FIUSO, és el Secretari
general de Sigen-USO/USOC, primer sindicat
en representació al Grup Nissan.
El Congrés, celebrat els dies 18 i 19 d’octubre
a Madrid, va aprovar també les següents Resolucions especials:
Resolució especial en defensa de la Indústria
Resolució especial en defensa d'una tarifa
elèctrica per a empreses grans consumidores
d'Energia
Resolució especial en defensa del Vehicle Verd
Resolució especial en defensa del sector Miner
El Congrés constituent va finalitzar amb l'elecció dels seus òrgans de direcció:
Secretari General: Pedro Ayllón García (Sigen-USO/USOC. Grupo Nissan)
Secretari d'Organització Professional: Jesús Maria Vicente Martín (Sector Metall)
Secretari d'Acció Sindical i Salut Laboral: José Via Iglesias (Solvay)
Secretari de Comunicació: Sergio Fernández Guerrero (T-Systems)
Secretari d'Acció Internacional: Gerardo Faura Löwe (Lisi Automotived Knipping)
Vocal: Miguel Ángel Villalobos Ruiz (Acerinox)
Vocal: Sergio Ceballos Arranz (Michelin)
Vocal: Manuel Utrera Muñoz (T-Systems)

Arrenca la campanya proreferéndum
de la cimera social
tiva amb la qual es pretén emplaçar el Govern
a la convocatòria d'una consulta a la ciutadania
sobre els diversos programes de retallades i
ajustos que aplica des de principis d'any.
La plataforma ha rebut suport des de diferents àmbits i de noms com Carlos Jiménez
Villarejo o José Antonio Martín Pallín, Antonio
Martín Artiles, Almudena Grandes, Julio Aróstegui, Fanny Rubio, Ángel Bahamonde, Rosa
María Capel, Vicenç Navarro, Carlos Berzosa
o el periodista Máximo Pradera, entre d'altres.

La Cimera Social ha presentat aquest passat
dilluns 15 d'octubre a Madrid, la Comissió Promotora per a la celebració d'un referèndum, de
la qual formen part destacades personalitats de
la cultura, la universitat i la justícia. Una inicia-

En successives ocasions, la Cimera Social ha
criticat el frau democràtic que suposa sol·licitar
el vot per a un programa electoral i governar
amb un altre. No és acceptable que matèries
tan sensibles per avaluar la qualitat de vida de les
persones (dret del treball, negociació col·lectiva,

Es posa en marxa
una web informativa
i un espai habilitat per
a recollir signatures

serveis públics, protecció social, dependència,
drets civils, impostos indirectes ...) siguin utilitzades com a esquer en campanya electoral i una
vegada aconseguit el vot, siguin les primeres en
pagar les conseqüències de l'ajust. Després de la
presentació de la Comissió Promotora Estatal,
s'inicia la constitució de les comissions promotores en els àmbits autonòmics i paral·lelament
es va a començar a impulsar la iniciativa en els
centres de treball, les universitats, els centres
de formació professional, centres sanitaris i centres de majors, a més de posar en marxa una
campanya coordinada de comunicació, sensibilització i mobilització social.
Es posa en marxa també una pàgina web informativa i amb un espai habilitat per recollir firmes

Signa Ja!

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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El comitè d’empresa d’ABB Motors
convoca vaga contra l’ERO
A partir del 29 d’octubre i fins el 23 de novembre
En la primera reunió celebrada a Barcelona el passat dia 23 d'octubre, i després d'un
estudi exhaustiu de la documentació facilitada per l'empresa, el comitè d'empresa ha
requerit la retirada de l'expedient de l'acomiadament col·lectiu de 148 contractes,
que comporta el tancament de la planta de
la fàbrica de ABB Motors a Sant Quirze del
Vallès (Vallès Occidental).
L'empresa argumenta aquesta mesura
sobre la base de raons econòmiques, organitzatives i de producció. Des del Comitè
d'Empresa entenem, que no hi ha cap causa
econòmica, ja que en el tercer trimestre de
2012 els beneficis arriben a un 1,4%. Com
així reflecteix la pròpia memòria econòmica
de l'empresa.
Les causes Organitzatives que presenten
en l'expedient, no s'ajusten a la realitat ja que
el que pretenen és traslladar la producció a
plantes europees (Polònia, Suècia i Finlàndia)

on no existeixen les infraestructures necessàries per realitzar la producció. D'altra banda
la formació i qualificació dels treballadors
i treballadores del centre Sant Quirze del
Vallès és superior o igual a la dels altres tres
països i els costos salarials són inferiors respecte als països nòrdics.
Aquesta planta té capacitat productiva, ja
que s'ha aconseguit a fabricar 1400 motors /
dia, s'estan desenvolupant nous projectes per
al futur i actualment comptem amb cartera
de comandes. Estem especialitzats en fabricar motors de característiques especials, els
quals s'exporten a tot el món. Liderem el
compliment de terminis de lliurament a nivell
mundial.
Per tots aquests motius, entenem que
no concorre cap de les causes que al·ludeix
l'empresa i rebutgem profundament la decisió anunciada per la multinacional. Aquesta
mesura obeeix únicament a una decisió unila-

Reunió entre USOC i ICV-EUiA per analitzar
el moment social previ a la Vaga General
i les eleccions al Parlament

teral de deslocalitzar l'activitat productiva en
la recerca de majors beneficis i estalvis fiscals.
El comitè d'empresa ha instat a la direcció
de l'empresa a replantejar-se la decisió i s'ha
ofert a buscar alternatives que garanteixin la
viabilitat de la planta i la continuïtat dels 180
treballadors i treballadores de la planta de
motors. Per això, en la propera reunió fixada
per al dia 30 d'octubre presentarem un contrainforme que faci viable el centre i aposti
per garantir el manteniment de l'ocupació.
El Comitè d’empresa (CCOO, UGT i
USOC), recollint l’opinió majoritària de la
plantilla, ha formalitzat la convocatòria de
vaga –de 4 hores- els dies feiners a partir
del 29 d’octubre i fins el 23 de novembre en
rebuig a l’Expedient de Regulació.

Eleccions Sindicals

obté nova
representació
al Trambesós

A les eleccions sindicals
aconseguim 2 delegats
al Comitè d’empresa
El cap de llista d'ICV-EUiA a les eleccions del proper 25 N, Joan Herrera, va
mantenir una reunió de treball amb la
Comissió Executiva de la USOC, encapçalada per Antònia Gil, Secretària general. En el transcurs de la reunió a la Seu
Nacional de la USOC, les dues organitzacions van coincidir en la necessitat de
forçar l'agenda social; en aquest sentit, el
sindicat va remarcar la importància de la
convocatòria de Vaga General el 14N per
concienciar al conjunt de la societat que
la recepta de l'austeritat nomès ens condueix a la pobresa.

Joan Herrera va explicar que creu que
amb la vaga "estem decidint si mantenim
privilegis o reservem drets i, avui que s'ha
oficialitzat la demanda de vaga, creiem que
és el moment de donar un tomb a les polítiques econòmiques. La vaga és una bona
oportunitat per que això giri."
Antònia Gil va traslladar al candidat
ecosocialista les propostes sindicals que la
USOC ha adreçat als líders polítics catalans; basades en la defensa dels drets dels
ciutadans, la resistència davant les retallades i la recuperació de l'ocupació com a
prioritat.

La candidatura de la USOC ha obtingut, per primer cop, 2 representants a
les eleccions sindicals celebrades dimecres al Trambesòs (BCN). El nostre sindicat ha aconseguit 2 delegats al comitè
d’empresa, i la UGT 3; un gran resultat
electoral que permet obrir un nou espai
representatiu en aquesta empresa amb
una plantilla de 97 treballadors.
Els nous representants del sindicat i la
Federació de Transports s'ha compromès
a donar resposta a la confiança demostrada en les nostres sigles en un nou repte
sindical que afronten amb responsabilitat.

