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CCOO i UGT proposem en aquesta iniciativa legislativa
popular reformes
normatives adreçades a reduir la segmentació del mercat
de treball (l’escletxa
entre els treballadors fixos i els temporals) que afavoreixin l’accés i la permanència dels treballadors i les treba-

Dóna’t veu
amb la ILP
A hores d’ara ningú no discuteix les
mesures de reforma laboral proposades pel Govern i aprovades pel Congrés
dels Diputats amb l’objectiu de crear
ocupació s’han demostrat ineficaces.
La sagnia de l’atur no ha parat. Des de
l’entrada en vigor de la reforma laboral,
els treballadors i les treballadores
estan més desprotegits en el seu lloc
de treball i també quan el perden.
En els vuit mesos d’aplicació de la nova
norma s’ha reduït la contractació indefinida, cosa que ha elevat encara
més la temporalitat, tot al contrari del
que es pretenia amb la reforma. Els
acomiadaments són més fàcils i barats,
com ja vam denunciar en el seu dia, i
aquests avantatges, lluny de facilitar
la permanència dels treballadors a la
feina, s’han convertit en una eina de
creació d’atur, fent-ne augmentar la
taxa a l’Estat espanyol al 20,40%, la
més alta de l’OCDE, que té una mitjana
del 8,40%.
CCOO i UGT hem endegat
una campanya de recollida
de signatures per donar
suport a una iniciativa legislativa popular (ILP) per a
l’ocupació estable i amb
drets. Amb aquesta iniciativa volem
portar al Congrés dels Diputats un
text articulat de llei per modificar els
aspectes més lesius de la reforma
laboral.

Juntament amb aquestes mesures,
també pretenem evitar el frau en la
contractació combatent la utilització
abusiva dels contractes temporals,
establint límits en cas de successió
de contractes i una duració màxima
de 2 anys per als contractes d’obra o
servei; penalitzar les cotitzacions per
atur dels contractes temporals, i reduir les dels fixos.
També proposem que el nivell
d’ocupació fixa i temporal que es requereix en cada sector productiu
s’acordi en la negociació col·lectiva
sectorial.

lladores mitjançant contractes estables i amb drets, facilitar l’ocupació
del jovent i dels aturats i aturades i

D’altra banda, a través d’aquesta ILP,
volem reordenar les mesures de flexibilitat interna per resoldre els problemes organitzatius i productius de les
empreses, incorporant-les a la negociació sindical per evitar recórrer a
l’acomiadament com a única alternativa per sortir de la crisi. La ILP recupera la causalitat de l’acomiadament,
sobretot en l’acomiadament objectiu
i el disciplinari, i restableix la figura de
l’acomiadament nul. També s’advoca
perquè el Fons de Garantia Salarial
(FOGASA) no faci aportacions per pagar acomiadaments no justificats.
Davant l’atac a la línia de flotació de
la cohesió social (sanitat,
educació, protecció social),
els treballadors i les treballadores no hem de resignar-nos i hem de fer
sentir la nostra veu en tots
els àmbits i ocasions. Signant la ILP,
també faràs sentir la teva veu. Pots
fer-ho al centre de treball, mitjançant
els delegats i delegades de CCOO, i a
la seu del sindicat.

Pots signar la Iniciativa
Legislativa Popular al centre
de treball i a la seu de CCOO
fomentar la contractació estable a
temps parcial i el contracte fix discontinu en els sectors on l’activitat és
estacional, perseguint l’abús de la temporalitat que s’està donant actualment.

AVíS
Les millors instantànies de les festes participen al concurs FotoMaig 2011
El concurs FotoMaig 2011 consisteix
a captar les instantànies de la Festa
Major i els actes festius que tenen
lloc a la ciutat durant tot el mes de
maig i optar a un dels premis amb
què es guardonaran les imatges més
simpàtiques i originals.
El certamen fotogràfic és obert a la
participació de tota la ciutadania

sense límit d’edat. Els participants
utilitzaran la seva pròpia càmera fotogràfica. En el cas de les digitals,
s’haurà de lliurar un CD amb un màxim
de 36 imatges en format jpg. Els rodets o els CD es podran lliurar durant
tot el mes de maig i fins al 15 de juny
a l’entrada de l’IMAC o a la botiga de
FotoLlorens. Els tres primers classificats tindran un premi especial i, a

més, s’elaborarà un cartell amb les
fotografies seleccionades i guanyadores del concurs. El veredicte del
jurat es farà públic durant les Festes
de la Tardor.
Les fotos finalistes i guanyadores,
com també una de cada participant
s’exposaran a la sala de Sant Joan,
del 27 de setembre al 12 d’octubre.

