
Formació, 

reflexió, 

sindicalisme! 

JORNADES TÈCNIQUES 

27 i 28 de setembre de 2011 



Els dies 27 i 28 de setembre del 2011, la Federació d’Indústria de Catalunya realit-
zarem una nova jornada de formació sindical a la residència d’estiu de Tarragona, 
dirigida a les persones de la Federació que intervenen directament en les negocia-
cions i els assessoraments individuals i col·lectius en el marc de les empreses del 
nostre àmbit. 
 
L’objectiu d’aquestes jornades és conèixer el contingut de les diferents reformes 
que en els últims anys s’estan realitzant en l’àmbit laboral i que condicionen direc-
tament l’estratègia sindical. 
 
Modificacions legislatives com la reforma laboral, que vam afrontar amb una vaga 
general i la presentació d’una iniciativa legislativa popular, la reforma del sistema 
públic de pensions acordada amb patronal i Govern o la negociació dels V Acords 
de formació professional per a l’ocupació modifiquen substancialment els espais 
d’intervenció sindical i han de ser coneguts pels nostres quadres sindicals per 
abordar les negociacions i l’assessorament amb garanties i propostes que preser-
vin la nostra estratègia en la defensa dels drets dels treballadors i treballadores. 
 
Modificacions en la llei concursal o la contractació, també han de ser tingudes en 
compte en el procés de reciclatge formatiu dels quadres sindicals per a un millor 
assessorament dels nostres delegats, delegades i afiliats i afiliades en particular i 
dels treballadors i treballadores en conjunt. 
 
Per a aquestes jornades ens complau disposar de la col·laboració de ponents reco-
neguts, que són experts en els temes que es tractaran, com Ramón Górriz, José 
Cachinero, Carlos Bravo, Juan Pedro González, Jaume Admetlla, José María Fernán-
dez Seijó, Sixte Garganté, Cristina Faciaben, María Marín Franconetti, Juan Blanco i 
Rosa Fabián. 
 
Els seus coneixements en les matèries i la seva capacitat analítica des de la per-
spectiva tècnica i/o sindical permeten que aquestes jornades tinguin una clara uti-
litat en la formació i el reciclatge dels quadres sindicals de la nostra Federació. 
 
Us donem la benvinguda a aquestes jornades de formació i reflexió de la Federació 
d’Indústria i us animem a participar activament en la millora de les nostres capaci-
tats per poder prestar amb més eficàcia les nostres eines en l’assessorament i la 
negociació per a les persones que representem. 
 

Javier Pacheco 
Secretari general  



JORNADES TÈCNIQUES DE FORMACIÓ I REFLEXIÓ SINDICAL 

REFORMES DE LA LEGISLACIÓ LABORAL, MERCANTIL I DE LA SEGURETAT SOCIAL  

 
DIMARTS 27 DE SETEMBRE  

 
11 h. PRESENTACIÓ 
 

• Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya 
• Josep A. Hernández, secretari general del Sindicat d’Indústria de CCOO de 

Tarragona 
 
11.30-13.45 h. PONÈNCIA SOBRE CONTRACTACIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, ETT I INTE-
REMPRESES (pausa de 15 minuts a les 12.30 h) 
 

• María Marín Franconetti, secretària de Contractació i Subcontractació de 
CCOO de Catalunya 

• Jaume Admetlla, inspector de Treball 
 
Modera: Carlos Márquez, secretari de Polítiques Socials i Salut Laboral de la 
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya 

 
14 h. DINAR 
 
16-18 h. PONÈNCIA SOBRE LA REFORMA LABORAL I LA REFORMA DE LA NEGOCIA-
CIÓ COL·LECTIVA 
 

• Ramón Górriz, secretari d’Acció Sindical de CCOO 
• José Cachinero, secretari d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya 
• Sixte Garganté, director del CERES 
 
Modera: Rafael Martínez, secretari d’Assessorament i adjunt d’Acció Sindical 
de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya 

 
18.15-20.15 h. PONÈNCIA SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS 
 

• Carlos Bravo, secretari de Seguretat Social i Previsió Social de CCOO 
• Cristina Faciaben, secretària de Socioeconomia de CCOO de Catalunya 
 
Modera: Juan Alcántara, secretari d’Acció Sindical de la Federació d’Indústria 
de CCOO de Catalunya 



 
DIMECRES 28 DE SETEMBRE 
 
9.30-11.30 h. PONÈNCIA SOBRE EL REGLAMENT DELS ERO I LA LLEI CONCURSAL 
 

• José María Fernández Seijó, jutge del Jutjat Mercantil núm. 3 
• Rosa Fabián, advocada del GTJC de CCOO de Catalunya 
 
Modera: Ángel Ramos, secretari de Política Industrial de la Federació d’Indústria 
de CCOO de Catalunya 

 
11.45-13.45 h. PONÈNCIA SOBRE ELS V ACORDS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER 
A L’OCUPACIÓ 
 

• Juan Blanco, secretari de Formació de la Federació d’Indústria de CCOO 
• Juan Pedro González, del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 
 
Modera: Isabel García, secretària de Formació Contínua de la Federació d’Indús-
tria de CCOO de Catalunya 

 
13.45-14.15 h. CLOENDA DE LES JORNADES 
 

• Javier Pacheco, secretari general de la Federació d’Indústria de CCOO de Ca-
talunya 

• Felipe López, secretari general de la Federació d’Indústria 
 

JORNADES TÈCNIQUES DE FORMACIÓ  

I REFLEXIÓ SINDICAL SOBRE LES  

REFORMES DE LA LEGISLACIÓ LABORAL, 

MERCANTIL I DE LA SEGURETAT SOCIAL 

 
Tarragona, 27 i 28 de setembre de 2011 


