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Vaga a Stora Enso
contra la reducció salarial
Aturades els dies 8, 15, 25 i 30 de gener
a la paperera de Castellbisbal (Vallès Occidental)
La Federació d’Indústria de la USOC
(FIUSOC) ha informat que el Comitè
d’Empresa de la paperera Stora Enso
(Castellbisbal-Vallès Occidental) ha convocat un calendari de vagues de 24 hores
que en el mes de gener aturarà les instal·
lacions els dies 8, 15, 25 i 30 de gener.
La direcció de la planta d’Stora Enso
a Castellbisbal (Vallès Occidental) vol
imposar a la plantilla una rebaixa salarial
del 15% mitjançant l’article 41 de l’Es-
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tatut dels Treballadors, és a dir, adduint raons econòmiques. La direcció ha
deixat clar, a més, que aquesta reducció
salarial és irrecuperable sigui quina sigui
l’evolució de l’empresa -dedicada a la
fabricació de paper-, de manera que el
comitè considera que la multinacional
finesa està aprofitant el context econòmic per retallar drets laborals.
El comitè d’empresa porta des del
novembre intentant negociar aquesta
mesura amb la direcció, que s’ha mostrat immòbil en la seva decisió i aplicarà
la retallada salarial en la nòmina del mes
de gener. La part social considera que la
plantilla ja ha fet prou esforços, amb la
reducció d’una trentena de llocs de treball
durant el 2012. A més, ha proposat una
congelació salarial durant diversos anys
i prejubilacions, però la direcció rebutja
qualsevol altra mesura que no sigui la
retallada de sous.

al Vallès Occidental

Vicente Martínez, Secretari general de la Unió Comarcal
El Congrés Constituent de la Unió Comarcal de la USOC al Vallès
Occidental ha escollit Vicente Martínez com a Secretari general de
l’organització territorial de la USOC per unanimitat. La reunió s’ha
celebrat a la ciutat de Sabadell al Casal Pere Quart.
La nova Executiva la formen: Vicente Martínez (Secretari general),
David García (Organització-Empresa Hospital Taulí), José L.Fernandez
(Acció Sindical-Empresa Ajuntament de Sabadell), Cayetano Luna
(Salut Laboral-Empresa Tyco Electronics), José Manuel (FormacióEmpresa Intelectum), Maria Isabel Hernández (RRII i Com-Empresa
Hospital Taulí) i Leticia Prieto (Igualtat-Empresa Hyserca).
El Congres ha aprovat els estatuts de la estructura territorial i el
programa d’acció pel període 2013-2017.

La nova Executiva Comarcal

A la sessió de cloenda han assistit
representants de CCOO i UGT del Vallès
Occidental i el president del Gremi de
Fabricants de Sabadell, a més de dirigents de la Unió Nacional de la USOC.
La Secretària general de la USOC, Antònia Gil, en la seva intervenció davant el
plenari del Congrés ha fet una crida a la
militància activa de tots els sindicalistes
de la comarca per “combatre els intents
de destrucció dels nostres drets. Cal reivindicar el paper de resistència i transformació del sindicalisme”
El nou secretari comarcal, Vicente
Martínez, ha recordat els valors de democràcia, pluralisme i autonomia de la USOC, per caminar “cap a una organització més forta i propera a tots els treballadors i treballadores del Vallès”

La Unió Comarcal del Vallès Occidental agrupa més de 1.600 afiliats
i afiliades, 450 delegats i la seu comarcal a Sabadell amb locals Terrassa
i Montcada i Reixac.
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L’empresa d’autobusos TUSGSAL acomiada un
representant sindical de la
i expedienta un altre
Atac contra la llibertat sindical a l’empresa
La companyia d’autobusos
TUSGSAL (Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL)
ha anunciat l’acomiadament d’un
company i l’expedient a un altre
de la Secció sindical de la USOC
en una decisió que atenta a la
llibertat sindical i representa un
atac directe als representants
dels afiliats a la USOC.
El fets es situen al centre de
treball de l’empresa a Badalona i
es concreten en l’obertura de dos

expedients informatius als mesos
d’octubre i desembre per presumptes faltes comeses pels treballadors afectats que finalitzen a
principis de 2013 amb la notificació d’un acomiadament.
El cas és que els dos afectats
per expedients, aparentment
independents, s’han significat en
els darrers temps com a representants dels treballadors i membres molt actius de la Secció
Sindical de la USOC a TUSGSAL.

Justament el sindicat ha constituït
la Secció sindical i han començat
les hostilitats.
La USOC ha traslladat el cas als
serveis jurídics de l’organització
que han presentant la corresponent demanda davant els tribunals
per persecució sindical. El sindicat
lamenta que, encara ara l’any 2013,
algunes direccions empresarials no
entenguin que la Constitució i l’Estatut dels Treballadors reconeixen
i protegeixen la llibertat sindical i
la lliure organització i defensa dels
drets dels treballadors.

El sindicat no deixarà sense
resposta una agressió d’aquest
tipus a uns representants lliurament triats.

Gent gran i digitalització de la societat

Noves taxes judicials.
Circular informativa

Sota el lema “Gent gran i
digitalització de la societat”.
El Grup d’estudis de la Ciència
i la Tecnologia (GESCIT) de la
Universitat Autònoma de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajun-

El passat 20 de novembre
es va aprovar en les Corts
Generals, que a partir d’ara, la
interposició de demanda i / o
recurs així com l’exercici d’altres potestats jurisdiccionals es
gravin amb una taxa. En aquesta
taula es resumeix el règim jurídic del nou fet imposable, el
qual, atempta greument contra
la tutela judicial efectiva de la
classe treballadora.

tament de Barcelona organitza
una conferència ciutadana amb la
participació de la gent gran, amb
l’objectiu d’obrir al debat públic
el procés de digitalització de la
societat i els seus efectes sobre la
vida de la gent gran.
Ramiro Lozano de la FEJUPUSOC, ha estat seleccionat com
un dels quinze membres del panell
ciutadà de la pròxima “Conferència ciutadana de la gent gran
de Barcelona sobre la digitalització de la Societat”.

Aquest procés de participació
ciutadana es realitzarà els dies 9,
10, 11, 22, 24 i 25 de Gener de
9:30 a 14:00 h. en la seva etapa
de preparació. Posteriorment en
l’etapa de la Conferència Ciutadana, l’horari serà de 9:30 a 18:00
h. els dies 12, 14 i 15 de febrer. La
finalitat és lliurar a l’Ajuntament
de Barcelona un document amb
la visió que la gent gran té de la
digitalització de la societat i les
recomanacions que considerin
pertinents.

Enllaç de la circular a:
www.usoc.cat

al I Congrés Internacional de CONTCOP
Cel·lebrat del 3 al 6 de gener a Salvador de Bahia
La Confederació Nacional de Treballadors
de Comunicació i Publicitat (CONTCOP)
afiliada a la UGT del Brasil convocar el seu
primer congrés internacional els dies 3 a 6
de gener de 2013 en la ciutat de Salvador de
Bahia (Brasil). En el context de la seva activitat
internacional va convidar a diferents sindicats
de tot el món a participar en la trobada, com a
representant del continent europeu va assistir
la USO amb el Secretari de Rel. Institucionals i
Comunicació de la USOC, Xavier Sanz.
Amb la participació de 250 congressistes
dels àmbits de comunicació en representa-

ció de les diferents federacions i sindicats
que organitza CONTCOP a tot el Brasil, les
sessions de treball van abordar la problemàtica del sector de la comunicació i els reptes
de les noves tecnologies en el mercat de treball i la seva incidència en l’acció sindical.
Les comissions de treball es van dividir en:
1. Telecomunicacions
2. Radiofonistes-Periodistes i empleats de TV
3. Publicitaris
Com a conclusió de la trobada es va fer

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

pública la “Carta de Salvador”, document que
podeu consultar a l’enllaç inferior i que recull
els objectius sindicals.
Per més informació a: www.usoc.cat

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

