Quines avantatges té pertànyer a la USOC?
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I Recorda...
La USOC és l’únic sindicat que disposa de Caixa de
Resistència i Solidaritat. La CRS és un instrument solidari
que dóna suport econòmic als afiliats i a les afiliades per
aconseguir fer més forta i eficaç l’activitat sindical.

aﬁlia’t!

Prestacions de la CRS - USO en cas de:
Vaga o tancament patronal.
Acomiadament per causes sindicals.
Sancions per activitats sindicals o professionals.
Antiguitat necessària per cobrar la CRS:
antiguitat afiliació

percentatge

Entre 1 i 3 mesos
A partir de 3 mesos

75% del SMI
100% del SMI

www.usoc.cat
@usocatalunya

La antiguitat mínima, en cas de sanció o acomiadament per causa sindical, s’ha de complir quan
es produeixin els fets o quan es produeixi la convocatòria de vaga.

Més informació sobre la CRS http://www.uso.es/crs/

facebook.com/usocatalunya
usoc@usoc.cat

Per què aﬁliar-se a un sindicat?
Estar afiliat o afiliada a un sindicat és estar informat i
rebre suport legal davant l’empresa o l’administració.
Els sindicats representem i defensem els drets de totes les
persones treballadores, tant si treballen a l’empresa
privada com a l’administració pública.
Els sindicats vetllem per la defensa dels teus drets i
negociem convenis i acords perquè puguis tenir unes
condicions de treball dignes.
La unió ens fa més forts i fortes. Si estàs afiliat o afiliada
disposaràs d’eines per defensar-te davant els abusos de
l’empresa o l’administració pública.
Si les organitzacions empresarials s’agrupen en patronals,
per què els treballadors i les treballadores no ho hem de
fer?.

Per què aﬁliar-te a la USOC?
Per seguir creixent i no dependre d’altres agents
econòmics o polítics, perquè a la USOC només depenem
de les quotes de la nostra afiliació.
Perquè la USOC adapta la quota sindical al teu salari.
Perquè la USOC és l’únic sindicat d’àmbit estatal que
disposa de Caixa de Resistència i Solidaritat CRS per
donar suport econòmic i protegir els seus afiliats i
afiliades en cas de vagues o tancament patronals.
Perquè la USOC representa el canvi sindical que els
treballadors i les treballadores estaven esperant, un
sindicat que té en l’eix de les seves actuacions les
persones treballadores i no els interessos de la patronal ni
els del govern de torn.
Perquè amb la teva afiliació contribueixes a la
independència sindical i formaràs part d’un projecte de
regeneració sindical que té 50 anys d’història.
Perquè la USOC és un sindicat participatiu, las decisions
vénen de baix a dalt, la última paraula la tens tu, sense
imposicions.

Fes el pas, aﬁlia’t!

