núm.61 • 12 de març 2013

butlletí digital de la Unió Sindical Obrera de Catalunya

Edita: Secretaria de R. Institucionals i Comunicació

catobdigital@usoc.cat

Milers de persones
contra l’atur i la corrupció
Milers de persones han secundat
les manifestacions que USOC,
CCOO i la UGT de Catalunya
amb el suport de la Plataforma
Prou Retallades van convocar
contra l’atur i la corrupció diumenge 10 de març. La protesta
s’emmarcava en la Jornada d’Acció de la Confederació Europea
de Sindicats (CES) convocada
aquesta setmana.
A Catalunya les manifestacions
van aplegar 60.000 persones a
Barcelona, 3.000 a Girona, 1.000
a Lleida i 2.000 a Tortosa.
Disposeu de la galeria de fotografies al facebook

Tortosa

Barcelona

14M Concentració
davant la seu Comissió
Europea a BCN

Les centrals sindicals catalanes i franceses agrupades al Comitè Sindical del
Pirineus Mediterrani (CSIR Piremed)
hem convocat una concentració de
delegats dijous 14 de març davant la
seu de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona amb motiu de
la Jornades d’acció de la Confederació
Europea de Sindicats.

L’acció, que es produeix simultàniament a una protesta a Brussel·les, vol
traslladar als responsables comunitaris
el rebuig a les politiques d’austeritat i la
demanda d’iniciatives que afavoreixin
l’ocupació.
Convocatòria a www.usoc.cat

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
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Trobada
TUSGSAL
amb l’alcalde de Badalona

Contra la persecució
sindical a l’empresa
de transports

La companyia d’autobusos TUSGSAL (Transportes Urbanos y
Servicios Generales, SAL) ha anunciat l’acomiadament d’un segon
company 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. L’acomiadament d’una companya del sindicat
és el segon després del que es va dur a terme el passat mes de gener.
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 i ara del segon.
La USOC ha presentat una demanda davant els tribunals per persecució als afiliats del sindicat per part de la direcció de TUSGSAL.
Fruit d’una acció de protesta dels companys de la Federació de
Transports i la Secció Sindical de la USOC davant l’Ajuntament de
Badalona, el dia 7 de març es va propiciar una trobada amb l’alcalde
de la ciutat, Xavier García Albiol. El regidor badaloní es va comprometre a contactar amb la direcció de la companyia per facilitar un
espai de diàleg.

denuncia acomiadaments
a la farmacèutica Sanofi Aventis
La Federació d’Indústria de
la USOC (FIUSOC) ha informat que la Secció Sindical de la
USOC als laboratoris farmacèutics Sanofi Aventis, SA fa públic
un comunicat de denuncia sobre
la manca de voluntat negociadora
de la direcció.
La companyia farmacèutica ha
comunicat l’acomiadament de 7

treballadors dels laboratoris de
Barcelona, a les que cal afegir les
600 acomiadades en tres EROS
des de 2008 i les 90 que, al llarg
de 2012, van deixar l’empresa en
un pla de baixes voluntàries.
“És inacceptable que una companyia que opera en sectors i
mercats poc afectats per la crisi
econòmica opti per mesures

traumàtiques i rebutgi fórmules més socials pròpies d’una
empresa que hauria d’actuar amb
un sentit de responsabilitat amb
els seus treballadors que superés
la simple aplicació de la Reforma
Laboral”, han denunciat des de la
Secció Sindical.

“La direcció de Sanofi Aventis s’ha mostrat, fins al moment,
incapaç de trobar altres camins
que ens allunyin de la imposició normativa i ens apropin a la
negociació. Aquesta segons via és
l’aposta permanent de la USOC”,
han explicat.

Indústria
a
Infarma 2013
La Federació d’Indústria de la
USOC (FIUSOC) ha estat present
a l’edició 2013 del Saló Infarma,
“Encuentro europeo de Farmacia” amb un Estand al pavelló 4 de
la Fira de Barcelona els dies 5, 6
i 7 de març. FIUSOC ha informat
als participants de la situació dels
treballadors del sector.
web d’infarma
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Protesta a Barcelona contra
el tancament d’Ercros
Dilluns 4 de febrer els ciutadans de Flix i la
Ribera d’Ebre es van traslladar massivament
a Barcelona per protestar contra l’anunci
d’un expedient de regulació d’ocupació que
suposa, de facto, el tancament de la química
Ercros. Els treballadors de la Ribera d’Ebre
van portar a Barcelona la seva reivindicació
d’un futur industrial de la companyia a Catalunya i per denunciar l’enorme impacte social i
econòmic que té per a la localitat de Flix i els
pobles del voltant el tancament d’Ercros.
El grup químic va anunciar el 22 de febrer
la presentació d’un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) que afecta a 198 treballadors.

signa el Xè conveni col·lectiu
de l’Ensenyament privat
El dia 27 de febrer de 2013 la Federació d’Ensenyament de la
USOC va signar del X Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Privat
de Catalunya de centres sostinguts total o
parcialment amb fons
públics.
Per acabar d’entendre al punt on hem
arribat, s’ha de tenir
present una sèrie de
circumstàncies pròpies del moment que
estem vivint: Reforma
laboral i de la negociació col·lectiva. La
reforma
aprovada
farà un any al juliol

estableix que el període de vigència dels convenis un cop esgotat el
seu temps només serà d’un any. El conveni acaba aquest període de
vigència al mes de juliol d’aquest any. De no arribar a un acord, desapareix el conveni i s’ha de negociar tots els termes de nou.
Globalment, les condicions laborals estan anant a la baixa (jornada,
salaris, etc). En aquest conveni estem mantenint totes les condicions
bàsiques de jornada laboral, lectiva (a millor per alguns col·lectius,
permisos, vacances...). En el cas del PAS, Llars d’infants integrades i
batxillerats, amb increments salarials, moderats però increments.
Considerem positiu el resultat d’aquesta negociació en les circumstàncies generals que estem vivint, pensem que no anar enrere ja és
un pas important. Tots els que tenim la responsabilitat de donar una
sortida a la situació del sector hem entès aquest compromís.
Al lloc web: FEUSOC a la part reservada als afiliats podreu
trobar el text íntegre del conveni

Dia de la
Dona 2013
Amb motiu de la commemoració del
Dia Internacional de les Dones, la Secretaria de la Dona i per la Igualtat va organitzar
una sessió de debat al Centre Formatiu del
sindicat amb la projecció d’un audiovisual,
una taula rodona i diferents actuacions al
voltant de la problemàtica de gènere i món
laboral. A Barcelona, una representació
del sindicat va participar a la manifestació
del dia 8 de març sota el lema “Les dones
NO volem pagar la crisi”

