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La Junta de Personal del SOC denúncia
el desmantellament de l’organisme
Amortització de 147 places i la no renovació de 300 orientadors professionals
La Junta de Personal del Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC),
formada pels sindicats USOC,
CCOO, UGT, CATAC i SAC
ha fet públic un comunicat on
denuncia la situació de desmantellament de l’organisme per part
de l’actual direcció. Expliquen
que s’afeblit l’estructura destinada a l’atenció als aturats i manifesten la seva preocupació pels
plans de privatització.
L’escrit denuncia l’amortització
de 147 places de l’estructura de
personal i la manca de dotació
pressupostària per la possible
no renovació, el proper mes de
desembre, de 300 orientadors

professionals. Aquest col•lectiu
realitza una de les tasques prioritàries en aquest moment del SOC
que suporta una de les demandes
de serveis més importants dels
darrers anys, fruit de la situació
de crisi.
La Junta del SOC fa pública la
seva oposició a les mesures de
retallades i reivindica el caràcter
de servei públic per als ciutadans
de la seva tasca a l’hora que exigeixen els recursos necessaris
per dur a terme la seva tasca.
Descarrega’t el comunicat a:

www.usoc.cat

L’assemblea de treballadors
ratifica l’acord de l’ERO
La plantilla del Grup ABB Motors a Sant Quirze
(Vallès Occidental) ha ratificat el preacord tancat
en el procès negociador de les darreres setmanes
per 137 vots a favor, 4 en contra i 1 abstenció. El
document recull l'acomiadament de 148 treballadors fins a finals de juny 2013 i la recol.locació de
82 persones al propi centre d'ABB a Sant Quirze,
a d'altres centres de la companyia a l'Estat espanyol i a Europa.
El document tambè recull 24 prejubilacions
i una indemnització pels afectats de 57 dies per
any treballat amb un màxim de 42 mensualitats.

Connecta’t al Facebook USOC
www.facebook.com/usocatalunya

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
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VIII Congrés de la
Federació d’Ensenyament
Pere Forga, nou Secretari general de la FEUSOC
El passat vuit de novembre es va celebrar el
VIIIè Congrés Ordinari de la Federació d’Ensenyament de la USOC.

Tanmateix, van ser elegits els òrgans de
direcció de la Federació: Comissió Executiva,
Comitè d’Ensenyament – màxim òrgan entre
congressos- i Comissió de Garanties.
A la nova Comissió Executiva destaca el
canvi al capdavant de la Secretaria general de
Francesc Portalès substituït per Pere Forga
fins ara Secretari d’Informació de la FEUSOC.

Es van aprovat les resolucions sindicals
generals, de l’ensenyament privat i de l’ensenyament públic, així com el pla d’acció per als
propers quatre anys.
La composició de la Comissió Executiva
de la Federació és la següent.

Secretaria General: Pere Forga
Secretaria d’Organització: Carme Tel
Secretaria de Recursos Humans: Glòria Perna
Secretaria de Política Sindical: Gregorio Fernández
Secretaria de Formació i Economia: Jorge Carro
Secretaria de Comunicació: Daniel Checa
Secretaria d’Acció Sindical: Leandra Belzunces
Més informació a:

www.usoc.cat/ensenyament

Congrés constituent de la Unió Comarcal
Isabel Mulero, Secretària
del Camp de Tarragona
general de la Unió Comarcal
El Congrés Constituent de la
Unió Comarcal de la USOC al
Camp ha escollit Isabel Mulero
com a Secretària general de l’organització territorial de la USOC
per unanimitat. La reunió s'ha
celebrat a la ciutat de Tarragona
a l'Hotel d'entitats.
La nova Executiva la formen:
Isabel Mulero (Secretària general), Montserrat Vilabella (organització-empresa Securitas), Claudi
Olivè (acció sindical-empresa
Terquimsa), Susana García (formació-Ambulàncies Reus), Jesús
Sese (comunicació-Ajunt.Tarragona) i Manolo Martín (extensió
territorial-Ambulàncies Reus).

El Congrès va aprovar els
estatuts de creació de la nova
estructura territorial, resultat
de la unificació de les Unions
del Baix Camp i el Tarragonès; i

el programa d'acció pel període
2012-2016.
La Unió Comarcal del Camp
de Tarragona agrupa més de 750

Congrés de la Federació
de Seguretat Privada a Tarragona

afiliats i afiliades, 150 delegats i la
seu comarcal a Tarragona (edifici
dels sindicats).

Nova estructura
federal a Tarragona

La Federació de Treballadors de la Seguretat Privada de la USOC
(FTSP-USOC) ha estructurat la seva Unió a l’àmbit de Tarragona.
La reunió que va tenir lloc a la Seu comarcal de la USOC al Camp
de Tarragona va nomenar la següent Comissió Executiva: Antonio
Molina (Secretari general), Felipe Toscano (Organització i Administració), Bartolomé Muñoz (Acció Sindical), Maria del Pilar Osado
(Formació i Información) i Vidal Marcos (Salut Laboral)
La nova Organització territorial de la Federació haurà de permetre a l’estructura professional millorar l’acció sindical i l’atenció
als afiliats. Més proximitat en la resposta sindical en un sector on la
USOC som sindicat més representatiu.
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Reunió amb la
Secretaria de la Unió
per la Mediterrània

Eleccions Sindicals

amplia la
representació a ambulàncies
7 nous delegats al TSC de Viladecans (Baix Llobregat)
La candidatura de la USOC ha obtingut, novament, un
gran resultat electoral al sector d’ambulàncies on ja som
sindicat més representatiu. 7 nous delegats d’un comitè
de 9 membres a la base de Transport Sanitari de Catalunya (TSC) situada a Viladecans. Aquest centre de treball
dóna feina a 162 persones que majoritàriament ens han
fet confiança per tan sols 2 representants de la UGT.

La USOC vem participar a la reunió de treball, entre els socis de
Encuentro Civil Euromed (ECEM) i la Secretaria de la Unió per la
Mediterrània (UpM), institució creada pels Estats de la ribera mediterrània, UE, els estats europeus no UE i els del nord d'Àfrica i Orient
Pròxim, que va tenir lloc a Barcelona el 24 d’octubre.
El motiu de la reunió era el teixir relacions entre la UpM, que
compta amb compromisos de grans inversions conjuntes i ja està treballant en els plans socials, i la societat civil organitzada. Els socis de
ECEM van ser rebuts per l'Ambaixadora Cecília Attard-Pirotta, secretària general adjunta i responsable de la Divisió d'Afers Socials. USO
va estar representada per Xavier Sanz, Secretari de Rel.Institucionals
de la USOC.
Es va presentar l'esborrany del projecte de ECEM, "Formació i
intercanvi d'experiències per a l'empoderament econòmic de les
dones al sud de la Mediterrània" dirigit a l'àmbit d'actuació de la UpM,
amb el qual es pretén la millora de la situació social i econòmica de
les dones a la regió, aprofundir en el coneixement mutu, de diverses
plataformes estatals afrontant problemes sobre gènere, tant en els
aspectes legals com en altres.
En un altre apartat per part de la UpM i davant el conjunt de socis
de ECEM, entre els quals hi ha USO, CCOO i UGT, es va valorar
positivament el paper dels sindicats en el terreny de la capacitació de
líders locals.
A més, hi va haver uns Tallers de treball, a la seu de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED) sobre determinats àmbits i en el qual
va estar Inma Valls, Secretària de la Dona i per la Igualtat de la USOC,
al Taller de Gènere on es va aprofundir el contingut del Projecte, llocs
de trobades posteriors i distribució de tasques amb les contraparts i
costos estimats d'aquest.
ECEM és una xarxa diversa d'organitzacions de la societat civil,
estant-hi sindicats (USO, CCOO i UGT), confederacions empresarials de l'economia social, fundacions, institucions acadèmiques, el
consell de la joventut i les organitzacions de cooperació al desenvolupament, i és la representant espanyola a la Plataforma No Governamental Euro Mediterrània.

Aconseguim delegats
Aigües de Tarragona
A les eleccions sindicals del 25 d’octubre, la USOC ha
aconseguit, per primer cop, 2 representants al Comitè d’Empresa del Consorci d’Aigües de Tarragona per 3 de la CGT.

Nou espai representatiu del sindicat en aquesta
companyia del sector de
les infraestructures elèctriques i projectes d’energies renovables. Amb seu a
Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat), la candidatura
de USOC ha estat la més listes amb 2 representants,
votada al col·legi d’especia- CCOO (2) i UGT (1).

Tecnoclínic 1 delegat
Al Vallès Occidental obtenim un delegat a Tecnoclínic,
empresa dedicada a la fabricació de productes plàstics destinats a clíniques i laboratoris.

