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Greu retrocès en el conveni
sanitari de la XHUP
FEP-USOC rebutja la signatura del conveni que
suposa cessió de drets sense contrapartides
La proposta de la mediació sobre el conveni de la XHUP que es va
realitzar el dia 11 de juny de 2013 al Departament d’Ocupació, sobre
els següents punts:
1.- Reducció dels conceptes retributius
2.- Meritació de la retribució variable per objectius.
3.- Determinació de la Jornada de treball.
4.- Suspensió dels efectes econòmics de la progressió en el pla de 		
carrera.
5.- Regulació del regim de millora de la incapacitat temporal.
6.- Nou import del tiquet menjador.
7.- Replantejament del premi de fidelització.
8.- Ultraactivitat del conveni.
Si repasseu punt per punt els acords no hi ha cap millora, tot el contrari
tot son pèrdues per la part treballadora.
Des de la USOC valorem negativament la proposta d’acord així com que
els sindicats signats, vulguin sotmetre en assemblea als centres hospitalaris, la proposta perquè es doni el vist-i-plau de tots els treballadors/res
i ells es treguin la responsabilitat d’ haver assumit la “merma” de drets
que suposa la signatura d’aquest acord.
Creiem que es un retrocés molt greu, en una cessió dels nostres drets
sense cap contrapartida i sense garanties, ni socials, ni econòmiques,ni

laborals, pel que demanem que aquest acord no sigui validat en las
assemblees dels treballadors que es convocaran amb aquest fi.
Els mateixos sindicats que no signen l’ acord amb el ICS en jornada, IT,
tiquet, etc. aquí si, caldria preguntar-los perquè signen en la sanitat concertada i en la sanitat publica NO.

Antonia Gil (USOC) i Joan Josep Nuet (EUiA)
coincideixen en la confluència de les forces
progressistes contra les polítiques neoliberals
Antònia Gil, Secretària general de la USOC, i Joan Josep Nuet, Coordinador general d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) van mantenir
una reunió de treball a la Seu Nacional de la USOC en el marc de les
trobades habituals entre ambdues organitzacions, el passat 21 de juny.
La dirigent sindical va destacar “La necessitat d’aprofundir en la col·
laboració entre les forces progressistes de la societat per a confrontar
les polítiques neoliberals que retallen drets i condemnen a la pobresa
bona part de la societat” Gil considera que “la reforma laboral, la de
pensions o la situació de l’atur són els millors indicadors que cal sumar
esforços en aquesta lluita an desigual”
Nuet va coincidir en la necessitat de “renovar els ponts de diàleg amb
les forces socials per a respondre a agressions com, per exemple, les
recomanacions del Fons Monetari Internacional, en matèria d’ocupació que suposen una nova fase en l’empobriment de la classe treballadora. Les rebutgem i ens trobaran davant en aquesta lluita”, va dir.
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El Consell Nacional de la
la reforma de pensions

núm.69

rebutja

El màxim òrgan entre congressos del tercer sindicat català es va reunir a Barcelona el 19 de juny
El Consell Nacional de la
USOC va aprovar el passat 19 de
juny una resolució en defensa de
les pensions públiques i de rebuig
de les propostes que el govern
del Partit Popular està estudiant
en aquesta matèria.
A partir del dictamen de la
comissió d’experts fet públic fa
pocs dies, el màxim òrgan del sindicat entre congressos ha rebutjat contundentment les mesures
proposades pel govern central. El
sindicat considera que la solució
de futur passa per invertir seriosament en l’economia productiva

i la seva modernització, a crear
riquesa i ocupació, que és el que
farà sostenibles a les pensions a
llarg termini.
El problema no és l’envelliment de la població com apunta
el document dels experts, sinó
en quina quantitat de població
activa, que vol i pot treballar hi
ha. Mentre als països nòrdics tres
de cada quatre persones entre 16
i 65 anys és activa, a Espanya són
només dos de cada quatre.
El que necessitem és desenvolupar l’economia productiva, la

qual cosa permetrà acabar amb
els altíssims nivells de desocupació i que més gent s’incorpori al

mercat laboral i cotitzi a la Seguretat Social, afirma la resolució
del Consell Nacional.

Disponible el text íntegre de la Resolució en l’arxiu adjunt a
aquest comunicat i a www.usoc.cat

obre un nou local
sindical a Martorell
A partir de l’1 de juliol disponible l’atenció a l’afiliat
La USOC amb la voluntat de potenciar i millorar l’atenció a l’afiliat
i la presència de la teva orgtanització sindical a la comarca del Baix
Llobregat ha procedit a l’establiment d’un local al municipi Martorell.
La nova estructura d’atenció als delegats i afiliats de la zona resta operativa, a partir de l’1 de juliol, d’acord amb les coordenades inicials
que us indiquem a continuació.
Dades de contacte i atenció al públic (a partir 1 de juliol):
Local sindical USOC Martorell
Adreça: C/Esparreguera, 1. 08760
Telf. 93 114 78 28
Correu electrònic: industria.baixllobregat@usoc.cat
Horari d'atenció al públic:
Dilluns i dijous de 09:30-13:30 i 16:00-19:00

16-J. Mobilitzacions per
una Europa més social
i democràtica
La Confederació Europea de Sindicats (CES), de la qual forma part la
USOC, va convocar una setmana de mobilització social i democràtica al
mes de juny per reclamar una Europa amb forta dimensió social i urgents
polítiques per reactivar l’economia i la creació d’ocupació. A Barcelona, el
diumenge 16 de juny va tenir lloc una manifestació convocada per USOC,
CCOO i UGT.
Àlbum d’imatges de la manifestació a: En facebook

La USOC ja
havia
disposat
històricament
d'una seu sindical
a Martorell que
posteriorment
es va traslladar a
un altre municipi
de la comarca.
A partir de l'1 de
juliol s'obre el local
de referència de
la zona a Martorell, municipi que
acull els principals
serveis de la zona
nord del Baix Llobregat així com les
àrees industrials
més rellevants.
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participa a la reunió constitutiva
del Pacte Nacional pel Dret a Decidir
Antònia Gil, Secretària general del sindicat, assisteix a la sessió
convocada pel President de la Generalitat al Parlament
La Secretària general de la USOC, Antònia Gil,
va participar dimecres 26 de juny en representació
del sindicat a la sessió constitutiva del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que va tenir lloc al Parlament
de Catalunya.
La dirigent sindical va fer públic el suport de la
USOC a la necessitat que la ciutadania de Catalunya pugui expressar-se democràticament a les
urnes. Aquesta idea, recollida àmpliament en tots
els documents del sindicat, enllaça amb el model
sindical independent i autònom de la Unió Sindical
Obrera que ja en la seva Carta Fundacional (1961)
expressava la necessitat que els pobles siguin
escoltats per la via democràtica.

Eleccions Sindicals

Nova representativitat a Disfrimur
En aquesta empresa del
sector logístic, ubicada
a Sant Sadurní d’Anoia,
hem aconseguit un nou
espai de representació
amb 2 delegats a les eleccions que van tenir lloc a
principis de juny. El Comitè, on la USOC no tenia representació
amb anterioritat, queda configurat de la següent manera: USOC (2),
UGT (6) i CCOO (1).

Únic sindicat
a Ficosa Internacional
La candidatura de la USOC aconsegueix els 5 membres del Comitè d’Empresa de la planta de Viladecavalls
(Vallès Occidental) als comicis que van tenir lloc el 4 de
juny. USOC queda com a únic sindicat amb representació
en aquest centre de treball.

Per veure les ofertes als afiliats USOC
entreu a: 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

