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Novembre 2015

Assemblea de delegats i delegades d’UGT Vallès Oriental
El secretari general de la UGTde Catalunya, Josep M. Àlvarez,
va presidir el passat dilluns, 16
de novembre, una assemblea
informativa per presentar el
preacord de l'Acord Interprofessional de Catalunya i el procés de referèndum endegat per
a què els delegats i les delegades sindicals puguin decidir-ne
la seva ratificació.
Durant
l'assemblea també es va
donar a conèixer
el manifest electoral de la UGT de
Catalunya per a les
properes eleccions
generals del 20 de
desembre.

Us podeu descarregar els dos
documents a la web d’UGT del
Vallès Oriental:
www.ugtvallesoriental.cat
A les 12 del migdia es va interrompre l’assemblea durant 5
minuts per realitzar la parada de
suport i solidaritat amb motiu
dels atemptats de París del 13
de novembre.

Actes del 25 de Novembre. Dia Contra la Violència de Gènere
En el marc del Dia Internacional
contra les Violències de Gènere,
que se celebra el proper dimecres 25 de novembre, el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez, ha inaugurat dilluns 23 al vestíbul de la
seu del sindicat una placa commemorativa amb un breu text
de l’escriptora anglesa Virgínia
Woolf, pionera del feminisme.

Dimecres a les 12 hores, les treballadors i els treballadors del
sindicat faran un minut de silenci per les dones mortes per la
violència masclista , i es llegirà
un manifest reivindicatiu.
A Granollers, a les 18 hores a la
Plaça de la Porxada es realitzarà
l’acte organitzat per la Taula per
la Igualtat de Granollers.

D’ara endavant, aquesta placa
vol ser el punt de trobada del
sindicat per a la commemoració
cada 25 de novembre.

1

La UGT de Catalunya i la CONC signen un nou acord social a la Roca Village

La UGT de Catalunya, la CONC i
la Roca Village van signar el 19
de novembre la renovació del
conveni social per als treballadors i les treballadores d'aquest
centre de compres. L'acord serà
efectiu a partir de l'1 de gener
de 2016 i fins al 31 de desembre
de 2018.
El nou conveni, que millora les
condicions actuals de retribució
dels treballadors i les treballadores, respecta la voluntarietat del
treball en festius, i garanteix
mesures de conciliació en l'o-

bertura
de
diumenges
i festius. La signatura de l'acord
suposa també el manteniment
dels 296 llocs de treball generats després de la darrera ampliació i de l'obertura de diumenges que es va produir al juny de
2014.
La part sindical i la direcció de
l'empresa es comprometen, mitjançant aquest acord, a promoure els següents acords en totes
les empreses amb local obert en
aquest centre:
Retribució de 75 euros per cada

diumenge i festiu treballat a jornada completa, en aquells casos
que es modifiqui la jornada setmanal del treballadors.
La resta de treballadors i treballadores haurien de percebre un
18% d'aquesta retribució.
S'exclou el personal amb contractes específics de cap de setmana, eventuals de campanya, i
els 10 festius d'obertura autoritzats en el comerç de Catalunya.
Tanmateix, per a tots els treballadors i les treballadores de La
Roca s'habilitarà àrees de descans i menjador, així com un espai sindical per a l'assessorament socio-laboral de la plantilla.
També hi haurà tutela d'accions
formatives per millorar tant l'
ocupabilitat dels treballadors de
La Roca Village com l'accessibilitat a nous llocs de treball i estudi, i coparticipació en activitats
per a menors, fills dels treballadors que treballin en diumenge
o festius.

El comitè d'AUTOLIV inicia demà mobilitzacions davant el tancament de l'empresa

La secció sindical de la UGT a
l'empresa Autoliv.KLE ha reite-

rat en la reunió mantinguda aquest matí el seu
posicionament respecte
les indemnitza cions i el
bonus proposat.
Arribats a aquesta situació de bloqueig, el Comitè va convocar a partir de dimecres 18 de novembre,
mobilitzacions i aturades per

exigir aquestes reivindicacions a
la direcció de la planta de Granollers.
La planta d'Autoliv a Granollers,
que preveu el tancament definitiu a finals de 2016, es dedica a
la fabricació de components de
l'automòbil i ocupa 290 treballadors i treballadores.
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