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Ambulàncies en lluita
per la qualitat del servei
Dilluns 26 d’agost van tenir lloc diverses
accions de protesta a BCN, a la Sagrada
Familia i la Plaça de Sant Jaume
Els sindicats majoritaris del sector
de les ambulàncies, CCOO, UGT
i USOC, van convocar mobilitzacions a Barcelona el passat
dillus 26 d’agost amb l’objectiu
de garantir la qualitat assistencial
del transport sanitari públic i els
drets dels treballadors del sector
davant les mesures il•legals que
imposa la patronal ACEA.
La protesta va començar davat la
Basílica de la Sagrada Família. Un

cop conclosa aquesta concentració els manifestants van fer un
trajecte a peu pel Passeig de Sant
Joan, Ronda de Sant Pere, Plaça
Urquinaona, Via Laietana i que va
finalitzar a la Plaça de Sant Jaume
davant el Palau de la Generalitat.
Els sindicats reclamen la garantia
en la qualitat assistencial per part
de l’usuari a un servei del transport sanitari públic digne. En l’actualitat després de les retallades

aplicades, en el transport sanitari no urgent ha augmentat els
temps d’espera i en el transport
sanitari urgent ha augmentat el
temps de resposta. També recla-

men la garantia dels drets dels
treballadors del sector al compliment del Conveni Col•lectiu.
En l’actualitat els treballadors del
sector pateixen un incompliment
del Conveni per
part de la patronal, suportant un
esforç econòmic
del 18,99%, que
posa en greu risc
l’estabilitat
dels
professionals que
realitzen el servei
del transport sanitari a Catalunya.
Davant d’aquesta
situació els sindicats del sector han
convocat una vaga
pels dies 9, 10, 11 i
12 de setembre.

Acció informativa conjunta pels treballadors
transfronterers del sindicalisme català i francès
El passat 16 de juliol sindicalistes catalanas i francesos van protagonitzar
una acció informativa a la frontera catalano-francesa de El Pertús amb
l’objectiu de denunciar la situació dels treballadors fronterers.
Des de fa més de vint anys el Consell Sindical
Interregional Pirimed (CSIR) que organitza les
principals organitzacions sindicals a banda i
banda de la frontera ha mostrat el seu compromís amb els treballadors i treballadores

mòbils. Ja fos des d’iniciatives pròpies o en el
marc de la xarxa europea EURES, s’ha recolzat la informació i el seguiment de l’ocupació
transfronterera amb tal de garantir la seva
qualitat.

El CSIR Piremed el formen els sindicats fracesos: CGT, CFDT, FO, UNSA I CFTC; Catalans: USOC, CCOO i UGT i la Unió Sindical
d’Andorra
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Inspecció de treball sanciona a
TUSGSAL per un accident laboral
Una treballadora va patir un accident sense portar l’equip de protecció individual obligatori
La Inspecció de Treball i Seguretat Social
ha sancionat a la companyia d’autobusos
TUSGSAL per no dotar a una treballadora
que va partir un accident laborals dels equips
de protecció que obliga la llei. La resolució
del passat 5 de juliol condemna a la companyia a abonar un recàrrec del 30% de les
prestacions econòmiques derivades de l’accident de treball.
Els fets denunciats per la USOC a la Inspecció de Treball van tenir lloc el 8 de gener d’enguany quan una treballadora de TUSGSAL
feia ronda als aparcaments de la companyia a
la seu de Badalona i ensopegant amb un obstacle va caure patint un esquinç al turmell. La
Inspecció de Treball amb les seves actuacions

ha constatat que la companyia no
dota dels Equips de Protecció Individual que són necessaris segons la
normativa.
USOC ha denunciat diferents
actuacions en matèria de seguretat laboral i persecució sindical
d’aquesta companyia que, paradoxalment, fa gala de rebre diferents
guardons que premien la seva política de seguretat laboral i condicions
de treball, com van informar a la publicació
corporativa del passat mes de desembre.
Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL és una companyia amb seu a Bada-

lona operadora de transports de viatgers
amb més de 500 treballadors. Entre d’altres
serveis és la concessionària d’autobusos del
Barcelonès Nord i de bona part del servei
d’autobús nocturn de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.

EPA 2n Trimestre

: “L’EPA reflexa l’estacionalitat
del mercat de treball”
La Unió Sindical Obrera de Catalunya considera que les dades de millora que apunta
l’EPA del 2n trimestre són un reflex de l’estacionalitat a la qual està sotmès el nostre
mercat de treball. En aquest trimestre
sempre hi ha dades positives però això no
ens pot fer oblidar la crua realitat dels prop
de 6 milions d’aturats i els 1,8 milions de llars
amb tots els membres a l’atur.
El nostre mercat de treball, segueix malalt
de gravetat, si bé aquestes dades suposen un
alleujament passatger, aconseguit a base d’un

tractament on la medicina aplicada ha estat
més ocupació temporal la taxa puja un punt,
descens de la població activa i de la població
estrangera.

produeixi a l’octubre, no podrem donar un
diagnòstic definitiu sobre si la millora es consolida, o amb l’arribada de l’hivern el malalt
torna a recaure.

L’augment del nombre d’assalariats en
111.900, és la conseqüència d’un descens de la
contractació indefinida de 50.400, i un increment de la contractació temporal de 162.200,
majoritàriament en el sector Serveis. És a
dir el saldo net positiu és exclusivament en
base a contractes temporals lligats a l’estacionalitat. Per tant fins veure l’evolució que es

Des de la USOC volem manifestar, que
no tot el descens de la desocupació és conseqüència directa de noves contractacions,
i molt menys de la creació d’ocupació. Cal
ponderar els factors que hi influeixen, a saber,
el descens de la població activa, l’augment de
l’emigració, el descens de la població estrangera, el atur disminueix en 145.000 persones.

Eleccions Sindicals

		
Aconsegueix el ple
del comitè de DRUNI

La candidatura de la USOC ha aconseguit tota la representació (9 delegats)
al Comitè d’Empresa dels centres de la
companyia de perfums Druni a Barcelona. L’empresa, que dóna feina a 223
persones en aquests centres, ha adquirit recentment la cadena de perfumeries Atalaya on la USOC ja disposava de
representació.

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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