Juny 2017

SENTÈNCIA
NCIA PLUS CONVENI VARIABLE
Pel que fa a la sentència de l'Audiència Nacional, de 12 de juny, que estima parcialment la
demanda i en la que es declara “…el dret dels treballadors afectats al fet que li sigui
abonada la part variable consolidada i generada,
generada, entre l'1 de gener al 12 d'agost de
2016….” del Plus Conveni, CCOO volem manifestar:
La sentència no diu que no es pugui acordar, mitjançant la negociació col·lectiva, la
suspensió temporal del pagament d’una
una part del plus sinó que, en aquest cas, això no
podria fer-se
se amb efectes retroactius des d'1-1-2016
d'1 2016 i únicament pot fer-se
fer
a partir del
moment en què el Conveni aconsegueix eficàcia general, és a dir, el dia de la seva
publicació en el BOE.
La sentència no és encara ferma i CaixaBank ja ha anunciat que la recorrerà davant el
Tribunal Suprem, que és qui tindrà l'última paraula. CCOO no anem a recórrer-la
recórrer
i si,
finalment, el Tribunal Suprem la ratifiqués en aquests mateixos termes, instaríem a la
patronal sectorial (CECA) a la seva aplicació de manera generalitzada a les plantilles del
sector.
Mentre uns altres sempre es posen de “costat”,
“costat”, CCOO treballem en la regulació de drets, i
que hi hagi Conveni és estratègic.
estratègic Que la sentència qüestioni com s'ha aplicat una part
molt concreta del mateix, no entela el valor dels continguts d’un
un Conveni (salarials,
reducció de temps de treball, etcètera) que ens està permetent sortejar els aspectes més
lesius de la reforma laboral i transitar aquest període amb més
m
protecció per a les
plantilles.

REGISTRE DE LA JORNADA: PROPOSICIÓ DE LLEI
Pel que fa a un altre tema de gran interès, després de la sentència de l'Audiència
Nacional que eximia a les empreses de l'obligació d’instal·lar un sistema de registre diari
de jornada, CCOO comencem a valorar l'alternativa d'instar la presentació d'una
proposició de llei per modificar l'Estatut dels Treballadors per fer obligatori aquest registre.
Ens congratulem que el PSOE hagi anunciat la presentació d'aquesta proposició de llei i
esperem que obtingui
ngui els suports suficients perquè tiri endavant i poder
oder disposar així de
més instruments per combatre la xacra de les prolongacions de jornada.
Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:
data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Telèfon ….....................................................….........
….....................................................…..
Data naixement ............. / ............... / ….............
Adreça ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Població .............................................................................................................................
..................................................................................................................... Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball ......................................................................................
..........................................................................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
……………………………………....…............................................................
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO perr carregar al meu compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la
la directament a Via Laietana, 16-2n
16
– 08003 BARCELONA)

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és titular la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
Catalunya També
seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació
corresponent al sector a què pertany l’empresa en
què treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les
teves dades en aquests fitxers es el manteniment
de la teva relació com a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per enviar-te
enviar
informació sobre les activitats i acords de
col·laboració als que s’arribi
s’a
amb altres entitats.
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas,
d’oposició, enviant una sol·licitud
sol·lic
per escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz,
H
12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens
algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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