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El segon sindicat de SEAT
s’integra a la
El Sindicat de Treballadors de Seat
acorda vincular-se a la USOC
en una aposta pel sindicalisme de proximitat
El Secretari general del Sindicat de Treballadors de
Seat (STS) i membre del Comitè d’Empresa, Manolo
Gálvez, la Secretària general de la USOC, Antònia Gil, i
el Secretario general de la Federación Estatal de Indústria de USO, Pedro Ayllón, van presentar el 15 de maig
a la Seu Nacional de la USOC l’acord d’integració del
STS a l’estructura del tercer sindicat català.
L’anunci és la culminació d’un procés d’anàlisi i discussions d’un ampli col·lectiu de treballadors de l’automobilística SEAT sobre el model sindical autònom i
de proximitat de la USOC. Segons va explicar Manolo
Gálvez, “La nostra aposta és per treballar en una organització sindical on es respecti l’opinió de les Seccions
sindicals i l’acció sindical es decideixi a les empreses.
Davant l’escenari negociador de Seat –pendents de l’adjudicació del nou vehicle SUV- volem garanties que el
nostre sindicat serà una ajuda i no una dificultat. Aquesta
garantía la tenim a la USOC, al sector el seu lideratge sindical a Nissan n’és un clar exemple per nosaltres ”

Canvi en el mapa sindical
La integració del STS-USOC de Seat
amb més de 400 afiliats i 12 delegats,
col·loca a la USOC com a sindicat de
referència en la indústria de l’automòbil
ja que esdevé la segona força sindical a
la companyia a més de ser la primera
a Nissan Motor Ibèrica amb SigenUSOC. Antònia Gil, Secretària general
de la USOC, va admetre que entrar a
la primera indústria de Catalunya “és
un èxit sindical inqüestionable” però va
voler remarcar que “ha estat el nostre
model independent, democràtic i de
respecte absolut a l’autonomia de les
Seccions Sindicals el perquè aquest

col·lectiu tant destacable i representatiu de SEAT ha optat lliurement per les
nostres sigles”
Pedro Ayllón, Secretario general de
la Federación Estatal de Indústria de
USO, va explicar que “La consolidació del model sindical de la USO en el
sector de l’auto és un fet. Nissan, PSA
Peugeot Citroën, General Motors,
Mercedes i ara Seat, la primera companyia del sector, és el colofó a una trajectòria basada en el protagonisme de les
Seccions sindicals en un context, no ho
podem oblidar, molt dur per la classe
treballadora que vol respostes clares i
una acció sindical compromesa”.

STS-USOC en xifres

D’esquerra a dreta a Manolo Gálvez, Antònia Gil i Pedro Ayllón

El Sindicat de Treballadors de SEAT (STSUSOC) és una organització de treballadors
nascuda de la representació sindical de SEAT.
Té més de 400 afiliats a tots els centres de
producció i departaments de la companyia
arreu de Catalunya, 12 membres dels actuals Comitès d’Empresa i Intercentres, fet que
la converteix en la segona força sindical per
representativitat, darrera de la UGT. A aquesta
realitat caldrà afegir, a partir d’ara, l’estructura
i representativitat de la USOC, tercer sindicat
català amb més de 14.000 afiliats i 2.500 delegats. A la indústria catalana, USOC té presència a més de 1.000 empreses i 700 delegats.
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FI
convoca vaga de
24 hores al sector del metall
La Federació d’Indústria de la USOC
(FIUSOC) ha registrat davant el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
la convocatòria de Vaga de 24 hores al sector
del Metall de Catalunya pel dijous 23 de maig
en defensa dels convenis d’empresa, convenis que quedaran sense efecte entre juliol i
setembre, si no canviem la posició patronal.
Defensem els nostres drets!

És urgent una sol·lució abans del mes de
juliol, per evitar que els convenis en negociació comencin a quedar sense efecte per
acció de la limitació de la ultraactivitat que
la reforma laboral va aprovar. Perquè el 7
de juliol més de 200.000 treballadors/es del
nostre sector i més de 800.000 treballadors/
es a Catalunya es poden quedar sense conveni col·lectiu!

IPC abril’13:
“La reducció de
preus és conjuntural,
les famílies continuen
patint la pressió
del cost de la vida”

REUNIÓ SECTOR TRANSPORT SANITARI USOC
El 9 de maig va tenir lloc una reunió de treball amb els delegats i delegades del
sector del Transport Sanitari per analitzar la complexa situació del Transport sanitari de Catalunya que pateix fortament les retallades de la Generalitat. A la trobada
i van participar la Secretària general de la USOC, Antònia Gil i la Secretaria Confederal de Acción Sindical de USO, Sara García, a més del Responsable del Transport
sanitari, Fernando Miguélez.

La Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) considera que la disfunció de l'IPC
interanual a l'abril es correspon amb efectes més conjunturals i comparatius que
estructurals dels nostres preus. És el reflex
de la disminució respecte al mateix període
de l'any anterior del preu dels combustibles
i el descens registrat en el preu de l'habitatge. Els preus s’ha incrementat a Catalunya un 0.3% fins el 1.8%
Des de la USOC considerem que cal
recuperar el poder adquisitiu dels salaris,
per així millorar la renda disponible i incentivar el consum. Només amb generació de
riquesa començarem a créixer, sortirem de
la recessió i millorarà l'ocupació.

Segueix l’actualitat de la USOC
per twitter a l’enllaç:
http://twitter.com/usocatalunya

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