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Protestes a Prosegur Barcelona i Lleida
Contra les propostes
de desaparició del conveni col·lectiu
La Federació de Treballadors
de la Seguretat Privada de la
USOC (FTSP-USOC) conjuntament amb la resta de sindicats

amb representació ha convocat
concentracions de protesta a les
seus centrals de Prosegur a Barcelona i Lleida aquest dimarts dia
12 de febrer.
L’acció
vol
posar de manifest el rebuig de la
plantilla a les propostes regressives de la direcció
que plantegen un
despenjament del
Conveni
d’empresa per portar
les relacions laborals al marc regulatori del conveni
sectorial d’àmbit
estatal. Aquesta
proposta implicaria un deteriora-

ment de les condicions de treball
sense precedents entre d’altres
qüestions en els següents temes:
Rebaixa salarial del -10%, Increment de jornada de 40h/any,
pèrdua de complements per
Incapacitat Temporal del 100%,
etc.

Prosegur dóna feina a unes
4.000 persones a tot Catalunya,
a l’àrea de Barcelona hi treballen
3.000 professionals.

La USOC vol denunciar l’estratègia de la direcció de la companyia de seguretat privada que,
aprofitant la nova regulació de la
nefasta Reforma Laboral del PP,
vol impulsar sense voluntat negociadora amb els representants
dels treballadors.

Accions dels treballadors
de Stora Enso
La Secció Sindical de la USOC a Stora Enso
de Castellbisbal (Vallès Occidental) han informat que el Comitè d’Empresa, conjuntament
amb la plantilla han decidit portar la seva protesta al carrer.
Dimecres dia 6 de febrer van realitzar una
marxa des de la seu de l’empresa fins al centre
de Sant Andreu de la Barca (Localitat on hi
viuen molts dels treballadors). El consistori va
rebre una representació dels treballadors per
analitzar la situació de la companyia.
La direcció de la planta d’Stora Enso a Castellbisbal (Vallès Occidental) vol imposar a la
plantilla una rebaixa salarial del 15% mitjan-

çant l’article 41 de l’Estatut 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.
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PRESENTEM RECURS
ADMINISTRATIU
CONTRA LA SUPRESSIÓ
DE LA PAGA DE NADAL
La FEP-USOC conjuntament
amb la Plataforma Sindical
Unitària de treballadors públics

signa el conveni vinícola
de Vilafranca del Penedès
El pacte garanteix increments salarials del 0.5%
any i blinda els treballadors afectats davant alguns
aspectes de la Reforma Laboral
en aquesta àrea geogràfica a les principals
empreses de Catalunya.

La Federació d’Empleats Públics de
la USOC (FEP-USOC), juntament amb
la resta d’organitzacions de la Plataforma Sindical Unitària van registrar,
el dia 1 de febrer, la interposició d’un
recurs administratiu contra la supressió de la paga de Nadal al personal funcionari de la Generalitat.
Segons com resolgui l’Administració, s’interposarà un recurs contenciós
administratiu. Amb les sentències favorables que resultin d’aquest procés,
s’iniciaran els procediments administratius i judicials perquè es pugi estendre
el seu efecte a tots els funcionaris de la
Generalitat.
En l’àmbit sanitari la USOC ha iniciat procediments similars per exigir
judicialment la reposició d’aquest dret.
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El document garanteix un increment
salarial del 0.5% pels anys 2013 i 2014
consolidat, i un increment superior al
0.5% fins el 2018. En relació a l’impacte
negatiu de la Reforma Laboral, el conveni aconsegueix reduir-ne alguns aspectes: Bossa d’hores anual de 180 a 100h,
Reducció de jornada laboral en 4 h a
partir de 2015 i les Incapacitats Temporals s’abonaran al 100%.
La Federació d’Indústria de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (FIUSOC) ha signat
el Conveni Col·lectiu de les Indústries Vinícoles de Vilafranca del Penedès, després de
3 mesos de negociació. El pacte acordat amb
la Unió Vinícola del Penedès (UVIPE) té una
vigència de 5 anys (2013-2018) i afecta a uns
1.000 treballadors del sector que concentra

La FIUSOC ha valorat com a positiva la signatura de l’acord que “tenint
en compte l’impacte de la crisi en el sector i
l’escenari legal contrari als treballadors i treballadores, hem estat capaços d’articular un
nivell d’acords prou vàlid per millorar les condicions dels assalariats afectats pel pacte”,
comenta Maria Recuero, Secretària general de
la FIUSOC

Atur Gener 2013: “la creació d’ocupació
ha de ser la prioritat de l’agenda política”
Les dades confirmen la inutilitat de la Reforma Laboral
La Unió Sindical Obrera de
Catalunya considera que les
dades de l’atur del passat mes de
gener constaten el fracàs de les
polítiques d’estímul econòmic del
govern central i, especialment, la
Reforma Laboral. A Catalunya
el nombre d’aturats registrats
es situa en 661.817 persones
(+14.861) i la xifra es fixa en
4.980.778 (+132.055) pel conjunt
de l’Estat.
Les dades, lamentablement,
ens donen la raó en la nostra

denúncia sobre la inutilitat de les
reformes del mercat laboral realitzades pel Govern, que ens han
portat a aquesta situació empitjorant fins i tot la qualitat de
l’ocupació existent. La Reforma
Laboral, la pitjor norma reguladora de les relacions laborals
de l’època democràtica, no ha
aportat cap resultat en termes
de creació d’ocupació i ha suposat una pèrdua de drets socials i
laborals sense precedents.
La USOC urgeix a l’actual

Govern el canvi d’orientació de les polítiques econòmiques
fins a la data centrades
en el sanejament de
les entitats financeres,
la reducció de la despesa pública i l’ajust
del mercat laboral,
donant un gir radical
per a una ràpida sortida de la crisi, que prioritzi la creació d’ocupació estable, ple i amb
drets, mitjançant la reactivació de
l’activitat productiva i econòmica,

vertebrant un nou model de creixement a partir de la incentivació
dels sectors productius d’alt valor
afegit, especialment el sector
industrial, articulant plans

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

