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N45 16 de setembre de 2011
CCOO no es resigna i es prepara per afrontar la nova conjuntura econòmica i social
LA MANIFESTACIÓ “Contra la reforma #jovullvotar” EN IMATGES
Prop de 20.000 persones van sortir al carrer i es van sumar a la manifestació convocada a
Barcelona, el 6 de setembre passat, per diferents sindicats i entitats socials de Catalunya sota
el lema "Contra la reforma #jovullvotar", per expressar el seu rebuig absolut a la reforma de la
Constitució espanyola que han pactat socialistes i populars i per reivindicar un referèndum
popular al respecte. La FI.CCOO.CAT també va ser present en la mobilització.

La Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya es prepara per participar en el
gran acte sindical que se celebrarà a Madrid el proper 24 de setembre, en el qual
es presentaran les línies estratègiques i
les propostes del sindicat davant la nova
conjuntura econòmica, política i social,
una etapa que es preveu complexa i que
exigeix un canvi de polítiques i un impuls
democràtic.
Uns 250 delegats i delegades de la
Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya participaran en aquesta trobada,
que porta per lema “Amb nosaltres hi ha
futur”, que pretén reforçar l’organització i
estimular l’orgull de ser i el sentiment de
pertànyer a CCOO entre tots els assistents, per fer-los després extensius a la
totalitat de l’afiliació.

Pots veure totes les fotografies a la galeria d’imatges del web www.industria.ccoo.cat

JORNADES TÈCNIQUES DE FORMACIÓ I REFLEXIÓ SINDICAL
REFORMES DE LA LEGISLACIÓ LABORAL, MERCANTIL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

La FI.CCOO.CAT està preparant unes jornades de formació i reflexió sindical per a les
persones de la Federació que intervenen de
manera directa en les negociacions i els assessoraments individuals i col·lectius en el
marc d’empreses dels seus sectors.
L’objectiu és explicar-los en què consisteixen i donar-los eines davant els canvis que
impliquen les diferents reformes i modifica-

cions legislatives dels últims anys en els
àmbits laboral, mercantil i de la Seguretat Social, i que condicionen substancialment l’estratègia i els espais d’intervenció sindical.
Aquestes jornades formatives es faran els
propers dies 27 i 28 de setembre a Tarragona, amb la col·laboració de diferents ponents
amb una gran capacitat analítica i que coneixen en profunditat aquestes matèries.
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T’INTERESSA...

NOVETATS SOBRE DUES RODES

Compte amb la picaresca empresarial
La FI.CCOO.CAT alerta davant les pràctiques fraudulentes
d’algunes empreses en matèria de contractació

Consulta la nota informativa que ha elaborat
la FI.CCOO.CAT sobre aquesta matèria a la
pàgina web: www.industria.ccoo.cat

Davant les interpretacions interessades
que estan realitzant certes empreses sobre la legalitat d'encadenar contractes al
marge de la causalitat i de la limitació en
la seva durada, arran de les modificacions introduïdes pel RDL 10/2011, de 26
d'agost, la FI.CCOO.CAT destaca que el
criteri que mantenen és erroni i que no
s'ajusta a la legislació vigent.
La FI.CCOO.CAT recorda que el RDL
10/2011, en l'article 5, només estableix la
suspensió temporal per un període de 2
anys de l'aplicació del que disposa l'apartat 15.5 de l'Estatut dels treballadors, que
recull la regla que dóna lloc a l'adquisició
de la condició de treballadors fixos a
aquells treballadors que en determinats
terminis i condicions encadenin contractes temporals legals (recordem que s'estableix per a aquells que en un període

de 30 mesos hagin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos).
La resta d'apartats de l'article 15 de
l'ET es mantenen invariables, és a dir, les
diferents modalitats de contractació mantenen els seus límits pel que fa a les causes i a la seva durada. La causalitat es
manté amb caràcter de temporalitat: en
cas de prorrogar el contracte de treball
més enllà d'allò acordat es consideraria
en frau de llei i, en conseqüència, es
transformaria en indefinit.
Per això, la FI.CCOO.CAT denuncia
la posició que mantenen certes empreses d'encadenar els contractes de treball
que han superat els límits legals o convencionals a l'empara de la referida suspensió temporal, de manera que ens trobaríem en una situació de contractes
fraudulents.

INDUSTRIA TV
Mentides (i veritats) sobre els sindicats
Cinc minuts són suficients per desmuntar amb arguments
les cinc grans mentides que es diuen sobre els sindicats.
INDUSTRIA TV et descobreix tot allò que sempre has
volgut saber sobre les organitzacions sindicals i que els
mitjans de comunicació no expliquen. No t’ho perdis!
www.industriatv.com

Avenços en la mesa de
negociació de Yamaha
En el marc de la mesa de negociació
per cercar una alternativa industrial
per garantir la continuïtat de la planta i dels llocs de treball que Yamaha
té a Palau-solità i Plegamans,
CCOO ha aconseguit arrencar a la
direcció de la multinacional el compromís que, arribat el moment,
abans de subrogar la plantilla al nou
inversor que assumeixi les instal·lacions vallesanes, indemnitzarà els
treballadors i treballadores.
Per a CCOO aquesta condició és
fonamental, ja que no existeixen
causes objectives que justifiquin la
decisió de l’empresa d’abandonar la
producció a la planta catalana. També ha acordat que es negociarà amb
els possibles inversors el manteniment de les condicions laborals per
a la plantilla.

Èxit de participació en la 1a
Concentració Motera de Derbi

Més de 250 motards amb models de
Derbi de totes les èpoques van participar en la 1a Concentració Motera
de Derbi, organitzada per l'associació de treballadors "Som Derbi", amb
la col·laboració del Sindicat d’Indústria de CCOO del Vallès Oriental, per
agrair el suport rebut en tot el procés
de negociació, que va permetre evitar el tancament.
Els organitzadors de la trobada
s'han mostrat molt satisfets del gran
èxit de participació i d’afluència de
públic, que els va desbordar i va superar les seves expectatives.

HORARI D’ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D’INDÚSTRIA DE CCOO
de dilluns a dijous, de 16 a 19 h, i dimecres i divendres, de 9 a 14 h
Per garantir un millor funcionament del servei és preferible demanar cita prèviament. Ho podeu fer
trucant al telèfon 93.481.27.96 en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

