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rebutja l’ERO de tancament
de Johnson Controls a Sabadell
L’anunci de la companyia afecta a 125
treballadors que poden perdre la feina

La Federació d’Indústria de la
USOC (FIUSOC) rebutja l’anunci
de tancament que la direcció de
Johnson Controls de Sabadell ha
comunicat al Comitè d’empresa.
Els executius de la multinacional
han comunicat la intenció del
grup industrial de procedir al
tancament progressiu del centre

de treball de Sabadell (Vallès
Occidental) en un període de
12-14 mesos. La mesura afectarà
als 125 treballadors del centre
vallesà.
El sindicat, a l’espera de la documentació que la direcció de
la companyia ha d’aportar, no

comparteix els arguments organitzatius i econòmics que han
expressat els directius. En aquest
sentit, considera que és possible
una sortida negociada a la crisis
per tal de reduir al mínim l’impacte social de la situació amb
prejubilacions i recol·locacions
de treballadors en d’altres plantes del grup.
La situació industrial de la
zona és molt preocupant nomes
cal recordar el precedent del
tancament de la planta de ABB
Motors on, malgrat tot, es va

poder negociar un acord que
reduïa en l’ocupació.
Johnson Controls és una multinacional alemanya vinculada als
sector de construcció i automoció amb productes vinculats
a l’enginyeria amb una multitud
serveis i àrees de treball industrial. La fàbrica de Sabadell està
especialitzat en fabricació i
assemblatge d’aires condicionats,
aquest centre de treball ja ha
patit diverses reestructuracions
els darrers anys.

Clam en defensa de la mineria del Bages
Una marxa-protesta omple el centre de Manresa
Un miler de persones van omplir el centre
de Manresa, el passat 2 de novembre, per a
fer palesa l’oposició total a una sentència del
TSJC a on s’invalida la llicència d’activitats
mineres atorgada a la Empresa Iberpotash
S.A. l’any 2008 per part del Govern de la
Generalitat. L’aplicació efectiva de la sentencia podria suposar l’aturada immediata de les
activitats a les instal•lacions de l’Empresa.
El Comitè d’Empresa de Iberpotash S.A.,
USOC, CCOO, UGT i la CGT van voler fer
extensiu a la població de Manresa i a la de la
resta de la Comarca del Bages aquest gravíssim problema.
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Octubre 2013: L’atur s’estabilitza al fons del pou
A Catalunya s’incrementa de 12.921 persones fins a
633.832 aturats un cop finalitzada la temporada d’estiu
La USOC considera que les dades d’atur registrat en el mes d’octubre confirmen la tendència
apuntada per aquest sindicat en mesos anteriors
com és que finalitzat el període estival, torna a
augmentar el nombre d’aturats inscrits en al Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), tot i que ho fa en
menor mesura que fa 12 mesos. Aquesta tendència
a l’estabilització ho fa amb uns índexs d’atur dramàtics que cal superar.

es continua destruint ocupació i les contractacions
estan molt lligades a l’estacionalitat. La tardor es
revela com el període de la caiguda dels repunts de
contractació temporal.

La USOC troba a faltar alguns elements clau
per revertir aquestes tendències: inversió privada
i pública en sectors d’alt valor afegit que generin
ocupació de qualitat i estable i polítiques públiques
que posin fre a l’ alarmant increment de l’economia
Per a USOC totes aquestes dades confirmen submergida fruit de l’estancament de l’economia i
una tendència clara: estancament de l’economia, de l’enorme càrrega fiscal .

Seminari del RSCD sobre el sector
privat en el desenvolupament
Es va celebrar a Barcelona,
entre els dies 28 al 30 d’octubre, un
Seminari organitzat per la Xarxa
Sindical de Cooperació al Desenvolupament, un grup de sindicats
dins de la Confederació Sindical
Internacional, que vol aprofundir
en els criteris sindicals a exigir als
governs i al sector privat amb ànim
de benefici en les seves polítiques
i pressupostos ( que inclou garanties, assegurances,...) que, respectin les convencions laborals per a
un treball digne i hi hagi una alineació i coherència amb la política
dels països receptors.
Ja abans de la Declaració de
Busan (Corea), 2011, l’arquitec-

tura de l’ajut ha estat condicionada
per la reducció de l’ajuda al desenvolupament i l’interès dels governs
a incloure a les seves empreses
en la recepció de fons d’ajuda al
desenvolupament. Els governs
s’excusen amb la justificació que
les inversions privades poden ser
catalitzadores de més inversions,
transferència tecnològica, etc .
Però la realitat ens fa ser més
escèptics. Fins a la suposada filantropia empresarial és la més de
les vegades una activitat publicitària que moltes vegades oculta les
activitats quotidianes explotadores de les pròpies empreses. Han
estat unes jornades on aprofundir

Solidaritat Sotermun.
Assemblea anual de socis

en la situació produïda per la crisi i
l’aprofitament per part del sistema
capitalista d’entrar en els diferents
països a través de la “cooperació” per al seu desenvolupament i
seguir guanyant en beneficis.
A més, els documents oficials
no tenen una gran capacitat normativa contra les males pràctiques, corrupció, emissió o frau
fiscal, inclusivament la utilització
dels paradisos fiscals.
El fons del tema era i és . Hem
d’acceptar dins de la Cooperació
al Desenvolupament, empreses
multinacionals? En mig d’una crisi
econòmica, política i de valors?

Com es deia quan el tren està
ja en marxa, puguem o no?
A la reunió hi van assistir en
representació de la Confederació d’USO i Sotermun , Santiago
González i d’USOC i Solidaritat
Sotermun de Catalunya , Francisco Giménez . A la cloenda hi va
participar, Antònia Gil, Secretària
general de la USOC.

El passat 29 d’octubre, Solidaritat Sotermun va celebrar l’Assemblea de
socis i sòcies amb l’objectiu de presentar el resum d’activitat de l’Organització a Catalunya. Paco Giménez el coordinador de Sotermun a Catalunya, va detallar els diferents programes on treballa l’ONG, els projectes
que s’han presentat des que s’ha començat a treballar a Catalunya, i va
presentar el programa “Taps solidaris” d’ajut a la investigació per a la
malaltia de Duchenne. Santiago González, Relacions Exteriors de Sotermun Espanya, va presentar les activitats a nivell estatal.
Finalment, Jan Dereymaeker, coordinador de la Xarxa Sindical per a la
Cooperació al Desenvolupament, de la Confederació Sindical Internacional (CSI) present a Barcelona donada una reunió específica d'aquesta
Xarxa sobre “les polítiques governamentals d'incloure a les empreses com
a actors de la cooperació al desenvolupament. Va explicar el significat i
objectius de la Xarxa i els seus components, entre ells USO-Sotermun.

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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