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		 signa un increment salarial
del 2.5% als cellers Miguel Torres
Pacte d’empresa que millora les condicions del conveni sectorial
La Federació d’Indústria de la Unió Sindical Obrera de Catalunya
(FIUSOC) ha informat que el passat divendres 15 de febrer va acordar
un pacte de millora de les condicions laborals de la plantilla dels Cellers
Miguel Torres, SA respecte allò establert al conveni col·lectiu.
L’acord incorpora importants millores que afecten a uns 700 treballadors dels centres de la companyia ubicada a Vilafranca del Penedès en
termes salarials:
• Increment salarial +2% sobre la pujada prevista al conveni sectorial,
és a dir, un total consolidat del 2.5% pel 2013 que s’aplicarà de forma
retroactiva a 1 de gener.
• Establiment d’un calendari de reunions per acordar millores i beneficis socials per a tota la plantilla.

Gran preocupació pel sector
a l’assemblea delegats d’ambulàncies
El deute de la Generalitat amb les empreses proveïdores arriba als 17M Euros
La Unió Sindical Obrera de
Catalunya (USOC) va convocar
el 19 de febrer una assemblea
dels seus delegats i delegades del
sector d’ambulàncies de Catalunya on és sindicat més representatiu i negociador del conveni
sectorial. La trobada va tenir lloc
a la Seu Nacional de la USOC a
Barcelona.

i ens preocupa que els deutes
de l’administració esdevinguin
el millor argument perquè les
empreses vulguin despenjar-se
del conveni, una possibilitat
que preveu la reforma laboral”, explica Fernando Migúelez,
Responsable d’Ambulàncies a
USOC.

El sindicat va reunir als seus
representants davant la preocupació creixent dels treballadors
del sector (5.000 a tot Catalunya) per les conseqüències
derivades dels incompliments
pressupostaris de la Generalitat
que acumulen un deute superior
a 17 M euros a les concessionàries del sector.

Les empreses del sector, a
més, tenen pendent l’execució
de diversos acords en matèria
laboral. La devolució del 2.5% de
sou abans del 28.02.2013, segons
preveu el pacte sectorial acordat
entre patronal i sindicats, o el
reconeixement dels dies d’afers
propis com a jornada laboral
segons sentència del Tribunal
Suprem.

“Volem evitar la conflictivitat
laboral al sector d’ambulàncies

En el marc de la reunió paritària del conveni prevista pel

proper divendres, “L’assemblea
ha instat al diàleg, ha rebutjat
el despenjament del conveni i
qualsevol hipotètica mesura a la
baixa que suposi acomiadaments
o rebaixar les condicions laborals
o socials del conveni del sector”.

A més, “tenim una enorme preocupació per la possibilitat, real,
que el context faciliti l’entrada
de grups d’inversors amb l’únic
objectiu del negoci sense importar la qualitat del servei”, va
explicar Miguélez.
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Ercros anuncia la presentació
d’un Ero de 198 treballadors
El centre de Flix rep l’afectació més important
amb 156 acomiadaments

Hem renovat la presència en aquesta
important empresa metal·lúrgica del Ripollès, en concret, a la planta de Comforsa a
Campdevànol. El nou comitè d’empresa el
formen: USOC (1), UGT (1) i CCOO (3).

Nova representació de
usoc a catering Arcasa

La candidatura de USOC al Catering
Arcasa de l’Hospital de Sant Pau ha estat
la més votada aconseguint 3 representants
del nou comitè d’empresa que el formaran:
USOC (3), CCOO (2) i UGT (2). Aquest
resultat reforça el creixement de la nostra
representativitat al sector de col·lectivitats.

Bons resultats
a Seguretat Privada
A Casesa Barcelona i Eulen Tarragona

Als processos electorals de Casesa Barcelona, USOC aconsegueix 3 representants
dels 13 que conformen el Comitè d’empresa.
Un bon resultat electoral ja que hem mantingut la representació tot i que s’ha reduït
de 17 a 13 els representants al Comitè.
...i a Eulen Tarragona on obtenim 2 delegats, també hem reforçat la nostra presència al mantenir el nombre absolut tot i
que el Comitè també s’ha reduït de 9 a 5
membres.

Augmentem la presència
a ambulàncies Vila i Crisol
Les eleccions sindicals del 14 de febrer han
permès a la USOC augmentar de 4 a 6 els
representants al Comitè d’empresa d’aquesta
companyia de transport sanitari del Grup La
Pau ubicada a Mataró. Els comicis ens han
convertit en la primera força a l’empresa amb
el suport majoritari dels treballadors.

Concentració contra l’Ero, el dijous 21 de febrer a Flix ( Ribera d’Ebre)

Segons informa la Federació d’Indústria
de la USOC, la companyia química Ercros
ha comunicat a la representació dels
treballadors la presentació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que
afecta a 198 treballadors del grup químic.
La direcció ha indicat la següent afectació per centres:
- Flix: 156 acomiadaments (inclou 21
jubilacions parcials)
- Vilaseca II: 10 acomiadaments
- Cardona: 7 acomiadaments (inclou 3
jubilats parcials)
- Cartagena: Tancament. 22 acomiadaments (inclou 1 jubilat parcial)
- Comercial: 3 acomiadaments

La Federació d’Indústria de la USOC
(FIUSOC) ha anunciat que “demanarem tota la documentació justificativa
a la companyia per tal de treballar amb
l’objectiu de minimitzar l’impacte social
de la mesura anunciada”. Maria Recuero, Secretària general de la FIUSOC
ha comentat que “estem davant una
decisió empresarial amb un impacte en
l’ocupació molt elevat i no acceptarem
qualsevol argumentari de l’empresa; la
crisi afecta al sector químic però caldrà
analitzar detingudament la situació del
grup en el procés negociador que iniciem”, ha explicat

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

3

26 de febrer de 2013 • núm.59

17-F Clam en defensa Conferència d’Acció
de la Sanitat pública
Sindical Internacional
Milers de persones omplen el centre de Barcelona
Milers de persones van recórrer el centre de Barcelona en una
manifestació en defensa de la sanitat pública convocada per la Federació d’Empleats Públics de la USOC (FEP-USOC) en el marc de
la Plataforma pel Dret a la Salut i la Plataforma Sindical Unitària de
la Funció Pública per denunciar que el nostre sistema sanitari i de
protecció de la salut està seriosament amenaçat per la disminució
del pressupost que s’hi destina i per la intenció dels governs de privatitzar, amb l’excusa de la crisi, els serveis sanitaris.

A càrrec de Javier de Vicente, Responsable de
Internacional de la USO
En el marc de les sessions formatives adreçades a dirigents
del sindicat, el 13 de febrer va
tenir lloc al Centre Formatiu de
USOC a Barcelona una jornada
sobre Acció Sindical Internacional. La conferència marc va anar
a càrrec de Javier De Vicente,
Secretario Confederal de Acción
Internacional de la USO, acompanyat d’Antònia Gil, Secretària
general de la USOC.

26-F
Continuen les
mobilitzacions
als Serveis

La sessió va analitzar l’activitat internacional de la Unió
Sindical Obrera on el sindicat té
presència. La USO està afiliada

Convocatòria a www.usoc.cat

a la Confederació Europea de
Sindicats (CES), és sindicat fundador de la Confederació Sindical Internacional (CSI) la central
mundial i treballa a multitud d’organismes europeus i mundials.
La situació europea, la crisi
institucional de la UE i el paper
que el sindicalisme, a través de
la CES, juguem en la recuperació del model social europeu va
ocupar bona part de les intervencions del mig centenar de
dirigents sectorials i territorials
de la USOC que hi van participar.

Conferència Ciutadana de les Persones Grans de
Barcelona sobre la Digitalització de la Societat
Durant els dies 12, 14 i 15 de
febrer de 2013 s’ha dut a terme
la Conferència Ciutadana de les
Persones Grans de Barcelona
sobre la Digitalització de la Societat. L’esdeveniment ha comptat
amb la participació d’un panel
ciutadà conformat per 13 persones grans de diferents districtes de Barcelona i un grup de 14
especialistes de diferents camps
científics i tecnològics.
L’esdeveniment,
organitzat
pel Grup d’Estudis Socials
de la Ciència i la Tecnologia
(GESCIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona, va abordar
un conjunt de temes relacionats
amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i les persones grans. Per a tal fi, van ser

convidats experts reconeguts en
diferents àrees de coneixement
que van debatre obertament
amb el panel ciutadà i van respondre a les preguntes del públic
assistent.
L’objectiu de la Conferència
Ciutadana era obrir al debat
públic diferents qüestions relacionades amb la progressiva digitalització de la societat, posant una
especial èmfasi en la “escletxa
digital” que afligeix a les persones
grans i en les diferents estratègies
que es poden implementar per
disminuir-la. Com a resultat de
les deliberacions dutes a terme
durant la Conferència, el panell
ciutadà ha començat la redacció d’un document final amb les
seves conclusions i les seves pro-

postes. Aquest document es
farà públic pròximament a la
web de l’esdeveniment.
Entre els membres del panel
ciutadà hi ha participat el com-

pany Ramiro Lozano, Secretari
d’Organització de la Federació
de Jubilats i Pensionistes de la
USOC (FEJUP-USOC), responsable del web de la Federació i
activista digital.

