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29-M: Cap a la vaga
L’aturada es convoca com a resposta
a la reforma laboral més dura i regressiva
de tota la història de la democràcia

Les protestes que s’han portat a terme
les darreres setmanes registren una
massiva participació ciutadana

Les pancartes dels comitès d’empresa de Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i El Periódico de Catalunya van anar plegades el passat 11 de març.

LA PREMSA IMPRESA FARÀ VAGA DE LES 7.00 HORES
DEL 28 DE MARÇ FINS A L’ENDEMÀ A LES 7.00H

S

egons la convocatòria de vaga presentada davant el govern de la Generalitat, en els sectors
de premsa, ràdio i televisió la vaga és el dia
29 de març, de les 0.00 hores a les 24.00 hores. Tot
el dia 29.
Tot i això, en el sector de premsa escrita impresa la
vaga té, com altres vegades, una particularitat: es fa
abans. L’objectiu és que no hi hagi diaris als quioscos
el dia de la vaga. Aquest és el desig de tots i totes i la
voluntat de la direcció de CCOO.
Per això, en el sector de premsa escrita impresa

(tallers, redacció i administració que hi és lligada) la
vaga comença a les 7.00 hores del matí del 28 de
març i acaba el dia 29 a les 7.00 hores del matí.
També faran vaga el dia abans, el dia 28 de març,
els treballadors vinculats i que realitzen els diaris
digitals per internet i treballen alhora per a l’edició
impresa. Els treballadors i redactors que realitzen
exclusivament diaris digitals o pàgines web amb
contingut informatiu, i les agències informatives, faran la vaga el dia 29, de les 0.00 hores fins a les
24.00 hores.
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10 RAONS PER FER
VAGA EL 29-M

1.- Facilita l’acomiadament amb 20 dies d’indemnització

- A partir d’ara aquesta serà la manera d’acomiadar a les persones
que treballen, perquè qualsevol empresa que tingui disminució
d’ingressos o vendes durant 9 mesos consecutius (amb o sense
beneficis) pot fer plegar un treballador pagant-li 20 dies per any amb
un màxim de 12 mesos.
2.- Abarateix l’acomiadament.

- La indemnització per acomiadar a una persona amb contracte indefinit serà de 33 dies, fins un màxim de 2 anys de sou. També desapareixen els salaris de tramitació, que són els que es cobren des que
es produeix l’acomiadament fins que hi ha una sentència favorable.
3.- Acomiada per faltar a la feina a causa d’una
malaltia comuna.

- Si durant 2 mesos el treballador falta 9 dies a la feina per
malalties curtes es pot acomiadar per “causes objectives” amb
una indemnització de 20 dies.
4.- Abona la reducció del sou.

- Amb la reforma, la quantia del sou pot ser rebaixada si l’empresa
té pèrdues. I pot fer-ho tant de forma individual com col.lectiva.
5.- Els ERO’s seran molt més fàcils per a les empreses.

- Ja no caldrà que l’autoritat laboral -a Catalunya el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat- autoritzi els ERO’s, ni per
acomiadar ni per reduir la jornada. Els acomiadaments seran més
barats per a les empreses perquè ja no estaran forçades a negociar.
6.- Els convenis d’empresa estaran per sobre dels
convenis de sector.

- Els mínims que estableixen els convenis de sector poden arribar
a ser inferiors en els convenis d’empresa.
7.- Es treballarà més per menys sou.

- Els empresaris podran retallar el salari i augmentar la jornada
de treball si hi ha pèrdues a l’empresa.
8.- Els convenis “moriran” al cap de dos anys.

- El conveni que actualment s’aplica a una empresa deixarà de ser
efectiu si no se’n negocia un de nou en un període de dos anys
després del venciment del darrer conveni firmat. A partir d’aquest
moment el conveni no estarà vigent, cosa que vol dir que se
n’aplicarà un d’àmbit superior o es podrà produir un buit legal en

aquelles matèries que no estiguin regulades per l’Estatut
dels Treballadors.
9.- Els aturats estan afectats per la reforma.

- Les persones desocupades que cobrin subsidi faran serveis
per a la Comunitat de manera voluntària. En el seu procediment, aquesta mesura s’equipara a la pena alternativa a
l’ingrés a presó dels condemnats per cometre algun delicte.
10.- No crearà feina estable.

- El contracte indefinit que es crea per a les empreses
de menys de 50 treballadors és una fal.làcia perquè, a la
pràctica, resulta més precari que l’actual contracte temporal.
El nou contracte pot ser rescindit en qualsevol moment durant
el primer any sense cap indemnització, ja que la persona que
treballa estarà en període de prova. Aquest contracte temporal
té 8 dies d’indemnització.
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Escalfant motors de cara a la vaga general

Àmplia protesta contra
l’agressió de la dreta
JESÚS GARCIA PASTOR/ UPIFC
JESÚS GARCIA PASTOR/ UPIFC

Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci

CCOO

La gent treballadora del sector de
i Esport han participat àmpliament en
les mobilitzacions prèvies per defensar els drets laborals aconseguits durant els últims anys: les marxes dels
passats 19 de febrer i 11 de març i
l’Euromanifestació del 29 de febrer.
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