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Els treballadors d’ensenyament
aturen les escoles

Ampli seguiment de la
vaga de 24 hores contra la
LOMCE
tuïtat dels ensenyaments de nivell no universitari (Infantil 0 a 3 anys, Batxillerat i Cicles
Formatius). La LOMCE també hauria d’haver
abordat amb més decisió les greus deficiències del nostre sistema educatiu com són el
fracàs i l’abandonament escolar, la insuficient atenció a la diversitat i als alumnes amb
necessitats educatives especials, el prestigi
de la formació professional i la tasca docent,
la massificació a les aules i la sobrecàrrega
d’horari del professorat.
La resposta dels professionals i el conjunt
de la comunitat educativa hauria de fer reflexionar a les administracions.

La vaga de l’ensenyament a Catalunya convocada per la Federació d’Ensenyament de
la USOC (FEUSOC) i d’altres organitzacions
sectorials ha estat un èxit pel que fa al seguiment en el que significa una resposta contundent del conjunt del sector a la reforma
educativa que imposa la LOMCE.
Des del 2010, la Federació d’Ensenyament
de la USOC (FEUSOC) ve demostrant el seu
rebuig a la política de retallades que duen a
terme les administracions, retallades que
estan perjudicant greument la qualitat del
nostre sistema educatiu, a més de rebaixar i
aixafar les condicions laborals i l’ocupació dels
seus treballadors. Aquestes retallades afecten
d’igual manera als treballadors i treballadores
de l’escola pública i de l’escola concertada.

FEUSOC, com a sindicat majoritari del
sector de l’ensenyament concertat, ha
manifestat en nombroses ocasions el seu
descontentament amb la nova reforma educativa promoguda pel Ministeri d’Educació, la
LOMCE. Manifestem la nostra preocupació i
insatisfacció per molts dels seus continguts i
per la seva futura i difícil aplicació.
És una llei parcial. La situació hagués exigit
un nou text alternatiu complet, coherent
amb la definició de l’educació com a servei
d’interès públic, que desenvolupi de manera
efectiva la complementarietat de les xarxes
educatives, que promogui una veritable pluralitat de centres, que respecti el dret dels
pares a triar l’educació que desitgen per als
seus fills i que resolgui definitivament la gra-

Referèndum RTVE

en el referèndum que va tenir lloc el 23 d’octubre les retallades en la
masa salarial pre-acordats el mes de juliol en el marc de la negociació
del II Conveni.

Els treballadors de RTVE rebutjen el
preacord en referèndum.

Amb aquesta decisió amb 2.300 vots per l’acord, 2.329 en contra,
198 en blanc i 58 nuls; es rebutja el pla de producción aprovat pel
Consell d’Administració de l’ens públic.

Per un ajustat marge de 29 vots de 4885 treballadors que van exercir el seu dret a manifestar la seva pinió, la plantilla de RTVE va rebutjar

La Unió Sindical Obrera, assumint el compromís amb els treballadors no signarà el pre-acord.

2 30 d’octubre de 2013 • núm.75

Manuel Gálvez escollit
Secretari general
del STS-USOC a

El I Congrés del Sindicat de
Treballadors de SEAT (STS), celebrat el dissabte 26 d’octubre al
IES Milà i Fontanals de Barcelona,
ha validat el full de ruta sindical
iniciat per aquesta organització
des del passat mes de maig quan
van anunciar que s’integraven a la
USOC esdevenint el segon sindicat del Grup SEAT en representació.
La reunió va escollir a Manolo
Gálvez com a Secretari general
del STS-USOC i va nomenar els
diferents organismes de direcció
intercentres i de les plantes de
SEAT a Martorell i Zona Franca.
A més, els delegats assistents van

aprovar els Estatuts de la nova
organització, la integració a la
USOC i els objectius d’acció sindical.
STS-USOC neix com a sindicat
independent del Grup SEAT amb
vocació de sindicat majoritari, al
servei dels treballadors i vocació
de govern, és a dir, amb voluntat de negociar, signar acords i
convertir-se en un referent en la
defensa de l’ocupació a l’empresa.
Manolo Gálvez, Secretari
general del STS-USOC, va anunciar que “l’acció sindical que
desenvolupem persegueix fer la
fàbrica habitable, és a dir, lluitar

pels grans acords i per les petites
millores amb igual intensitat, a
prop dels treballadors als tallers
i a les oficines”. Gálvez, ha plantejat que “s’ha de recuperar l’essència del debat sindical a SEAT,
sense ingerències externes d’altres tipus; la nostra prioritat i els
nostres anàlisis seran nomes els
d’un sindicat que té com a únic
objectiu defensar als nostre afiliats i als conjunt de treballadors i
treballadores de SEAT, res mes”,
ha dit.
Canvi en el mapa sindical
La integració del STS-USOC
de Seat amb més de 550 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
Sigen-USOC.

La
mostra el seu
condol per la
mort de sis
miners a Lleó

Tres dels sis
treballadors víctimes
de l’accident eren
afiliats a la Unió
Sindical Obrera
(USO)
La Unió Sindical Obrera
de Catalunya (USOC) i la
seva Federació d’Indústria
(FIUSOC) traslladen el seu
condol als treballadors de
la mineria i, en especial, a
les familiars dels sis treballadors víctimes de l’accident mortal que va tenir
lloc el 29 d’octubre al Pou
Emilio del Valle de la localitat lleonesa de Llombrera
de Gordón., al municipi de
Pola de Gordón.
El sindicat lamenta
profundament el fatal
desenllaç d’un accident
provocat, segons tots els
indicis, per una fuga de
gas Metà (Grisú), al temps
que insta a les autoritats
competents a iniciar una
urgent investigació per
esclarir les causes del
succés.
Finalment, traslladem
la nostra solidaritat amb
els companys del sector
miner de Indústria de
USO i els encoratgem a
continuar treballant en
la defensa dels seus llocs
de treball i la millora de la
seguretat de tots els treballadors i treballadores
de la mineria.
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L’EPA recull la temporalitat pròpia

de l’estiu, no la recuperació de l’ocupació”

A Catalunya es registra una reducció de 32.500 persones fins als 840.500 aturats
Per a la Unió Sindical Obrera
de Catalunya (USOC) les dades
de l’EPA del 3r. trimestre reflecteixen la millora de l’ocupació
pròpia del període estival i l’augment de la contractació temporal, com a conseqüència del
bon comportament del turisme
exterior. Els contractes indefinits
baixen en 146.300 i els contractes
temporals augmenten en 169.500.
La taxa de temporalitat puja més
d’un punt, fins al 24,31%. Aquestes dades no comporten una
recuperació del nostre mercat
laboral, que segueix destruint
ocupació, ocupació indefinida, i
l’augment de l’ocupació és a causa
de la contractació temporal, que

en el 4t trimestre caldrà descomptar.

1,8 milions de llars amb tots els
membres a l’atur.

L’aparent i circumstancial millora de les dades, no hauria de
portar el Govern a emetre cants
de sirena sobre la fi de la crisi.
No hem de confondre la fi tècnica de la recessió , amb la fi de
la crisi, ens cal créixer i crèixer a
un major ritme per frenar la destrucció d’ocupació i començar a
crear ocupació neta.

A més aquestes dades estan
afectats per un important descens de la població activa que
experimenta un descens de
33.300 persones en el tercer tri-

mestre i se situa en 22.728.000.
En termes anuals, el descens ha
estat de 370.400 persones . Això
evidencia la sortida de població
estrangera del nostre país i dels
joves que busquen fora el que
lamentablement el nostre país no
els ofereix.

Ningú pot estar satisfet amb
unes dades que segueixen situant
el nombre d’aturats als 840.000
a Catalunya -al llindar dels 6 milions a tot l’Estat-i amb més de

Eleccions Sindicals

Bons resultats electorals
a Seguretat privada

La Federació de Treballadors de la Seguretat Privada (FTSP-USOC) ha informat del seguiment electoral en un conjunt d’empreses significatives del sector on
els resultats electorals han estat satisfactoris mantenint la àmplia representativitat de les caricatures de la USOC al sector.
PROSEGUR 				
4 DELEGATS
CASTELLANA DE SEGURIDAD 		
3 DELEGATS
EULEN 				1 DELEGAT
SEGUR IBÉRICA 			
1 DELEGAT
VINSA 					1 DELEGAT
HALCÓN GERONA			
1 DELEGAT
CASTELLANA DE SEGURIDAD GERONA 1 DELEGAT
SERVIMAX 				7 DELEGATS
TOTAL				19 DELEGATS

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

