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III Congrés 		
Maresme - V. Oriental
Reforcem el sindicalisme amb afiliació
Margarita Gallego, nova Secretària general de la Unió.
Hospital de Granollers), Francisco Javier Ortega (Salut
Laboral-Empresa Cobega). El
Congres també ha aprovat els
estatuts de la estructura territorial i el programa d’acció pel
període 2013-2017.

Comissió executiva
El III Congrés de la Unió Comarcal de la
USOC al Maresme-Vallès Oriental va escollir
Margarita Gallego com a Secretària general
de l’organització territorial de la USOC, pel
91’11% dels vots, en substitució de Patricia
Gonzalez que ha assumit la Secretaria de Formació a la Comissió Executiva Nacional de la
USOC. La reunió es va celebrar el 7 de maig
al municipi de Canovelles (Vallès Oriental) al
Teatre-Auditori Can Palots.
La nova Executiva la formen: Margarita
Gallego (Secretària general-Empresa Makro),
Anna Carro (Organització i Economia),
Miguel Angel Ruiz (Acció Sindical-Empresa
Hospital de Mollet), Jordi Cirac (Formació
i Informació-Empresa Industria Murtra),
Encarnación Trassierra (Igualtat-Empresa

La Secretària general de la
USOC, Antònia Gil, en la seva
intervenció davant el plenari
del Congrés va fer 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”

sindicalisme de proximitat, amb l’afiliació a les
empreses, i tots junts en la resistència activa
davant les dificultats”
El III Congrés va aprovar, a més, diverses
resolucions especials; una sobre el suport al
dret a decidir dues sobre ensenyament i una
darrera sobre la crisi econòmica i la crida a la
mobilització ciutadana.
La Unió Comarcal del Maresme-Vallès Oriental agrupa més de 1.500 afiliats i afiliades,
300 delegats i les seus comarcals a Granollers
i Mataró.

La nova secretària comarcal, Margarita Gallego, va
recordar “Vivim un
moment complex
en la crisi ha tocat
molt dur al món
del treball. Hem de
reforçar el nostre

Jornada Immigra-accions

Reunió amb Omnium Cultural
als i econòmics de
Catalunya.

L’Àrea d’Immigració va celebrar
el passat 25 d’abril una jornada
de debat sobre la problemàtica
dels treballadors immigrats i la
crisi. La sessió va combinar l’intercanvi d’experiències personals

amb intervencions interdisciplinars amb representants de
les administracions i sindicalistes de diferents sectors amb
elevada ocupabilitat d’aquests
treballadors.

Una delegació d’Omnium
Cultural encapçalada per la
seva presidenta, Muriel Casals,
va visitar el passat 29 d’abril la
Seu Nacional de la USOC en
el marc d’una ronda de trobades que l’entitat cultural manté
amb els principals agents soci-

A la reunió es
va analitzar l’actual
moment polític, el
debat sobre el dret a
decidir, on els òrgans
de la USOC s’han
mostrat favorables a la
consulta, així com d’altres línies de
col·laboració. Es va acordar establir una eix de treball entre l’entitat i la Secretaria de la Dona i per
la Igualtat en relació al programa
Inclusoc de treballadors immigrats
i l’aprenentatge de la llengua catalana entre d’altres qüestions.
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Eleccions Sindicals

Renovem
la majoria a
Schindler
Les eleccions sindicals a Schindler
ha refermat la històrica presència de
la USOC a aquesta multinacional.
Hem renovat els 9 representants
del Comitè d’Empresa en aquesta
multinacional dedicada a la fabricació i manteniment d’elevadors i
altres instal·lacions de mobilitat.
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Mantenim la
... I a Catlab
El passat dia 17 d’abril, es van
representativitat celebrar
eleccions sindicals al
centre de Catlab (Analítiques de
a perfumerias
Terrassa), a on vam obtenir la
representació de 2 delegats en
Atalaya
un Comitè d’Empresa de 9 dele-

Malgrat la reducció de
membres del Comitè de 9 a
5 per baixada en la plantilla,
la candidatura de la USOC
ha mantingut la majoria en el
Comitè d’empresa (3 representants per 2 de la UGT)
d’aquesta companyia amb seu
a Barberà del Vallès.

gats. El resultat global va ser de:
USOC 2 delegats, CCOO 1 delegat, UGT 2 delegats, Independents 2 delegats i MC 2 delegats.
Felicitats als companys de
Catlab per la feina que han fet
mantenint la representació de la
USOC al centre.

Ampliem la
representativitat
al sector del
transport
Amb 3 representants
a la companyia Gefco
España amb seu al Vallès
Occidental, incrementem
en 1 l’espai sindical de la
candidatura de la USOC
aconseguint la majoria al
Comitè d’empresa.

www.serveis.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

