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La vaga general convocada contra la refor-
ma laboral ha començat a donar resultats. 
El jutjat del Social nº 30 de Madrid, el ti-

tular del qual és José Ángel Folguera Crespo, 
és el primer jutjat a l’Estat que critica amb prou 
contundència la nova llei perquè considera que 
vulnera la seguretat jurídica dels treballadors.

Segons l’acte del Jutjat, amb data del 16 
d’abril, la reforma laboral vulneraria el dret a la 
tutela judicial efectiva dels assalariats davant 
de l’acomiadament injustificat. A més a més, 
malmetria el dret a la igualtat de tracte entre tre-
balladors amb dret a prestació per desocupació 
i els que no en tenen en el cas dels acomiada-
ments improcedents.

L’acte assenyala quatre punts fonamentals 
que podrien vulnerar els drets dels treballadors. 
El primer: en aquest cas l’acomiadament es va 
produir abans de l’aprovació de la reforma la-

Un jutjat del Social de Madrid qüestiona  
la constitucionalitat de la reforma laboral

Després de la vaga general del 29 de març...

Els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio van anar junts a la manifestació del 29M.

Dos delegats de Ràdio Barcelona (Cadena SER) van llegir el manifest en suport de la premsa diària a la concentració del 28M a la plaça Sant Jaume.

A l’esquerra, els 
treballadors del 
diari El País es 
van concentrar 
davant els tallers 
la nit del 28 al 29 
de març. A la dre-
ta, una pancarta 
de la manifestació 
del 29 de març.
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boral i, per tant, hauria de qüestionar-se la ido-
neïtat d’aplicació de la nova llei. En segon lloc, 
considera que l’acomiadament dels empleats 
deixa de ser per causes concretes, ja que, facin 
el que facin, l’empresari sempre tindrà l’última 
paraula. Així mateix, el jutge critica la supres-
sió dels salaris de tramitació. Per últim, el jutge 
creu que la nova normativa que ha d’aplicar 
constitueix, textualment, “un evident estímul 
contrari a la recuperació de l’ocupació i favora-
ble a incrementar la desocupació”.

CCOO aplaudeix la decisió del titular del jut-
jat social número 30 de Madrid, i considera que 
pot marcar un precedent per fer enrera aquesta 
reforma laboral injusta, ineficaç i inútil.

També a Catalunya
Amb anterioritat, el dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries també va donar la raó 
als motius dels sindicats per rebutjar la reforma 
del Govern del PP, ja que declara inconstitucio-
nals bona part dels elements que ja va plante-
jar CCOO juntament amb nombrosos juristes i 
associacions de professionals de la judicatura. 
La reforma vulnera el dret al treball i a la ne-
gociació col.lectiva, així com a la tutela judicial 
efectiva, i envaeix competències en matèria de 
treball i relacions laborals.

Des de CCOO reclamem la retirada de la re-
forma laboral aprovada pel PP i emplacem al 
Govern de l’Estat a obrir una negociació amb 
els agents socials per canviar el seu contingut, 
que situa els drets laborals dels treballadors i 
les treballadores a l’inici de la democràcia.

EL SECTOR ES BOLCA A LA VAGA

Les empreses de mitjans de comunicació, cultura, oci i esports van 
secundar la vaga general del 29 de març de forma majoritària. 
A l’àmbit audiovisual, Televisió de Catalunya va comptar amb un 90% de seguiment i es 

va complir la programació pactada en els serveis mínims. A TVE el seguiment també va ser 
del 90% i a Barcelona TV es va superar el 80%. Quatre de les principals emissores de ràdio 
a Catalunya també van tenir una participació massiva: un 90% a Catalunya Ràdio (del 100% 
durant la nit), un 82% a RNE, un 95% a la Cadena SER i un 70% a COM Ràdio. Pel que fa 
a les agències informatives, hi va haver un seguiment del 100% a la delegació de Barcelona 
de l’Agència Catalana de Notícies, i del 55% a l’Agència EFE.
En premsa, un dia abans. La vaga general a la premsa escrita, convocada el 28 de març, 
va ser secundada per més del 70% de treballadors i treballadores de les redaccions dels 
principals diaris. Entre el personal de les rotatives, el seguiment mitjà va ser del 95%.
Ampli seguiment a oci i cultura. Les empreses d’oci i cultura van registrar un 
seguiment de prop del 75%, sobretot als teatres, com ara el Teatre Lliure o el Teatre Nacional 
de Catalunya. Si afegim les empreses dedicades a l’àmbit esportiu, on la vaga va funcionar 
molt bé als poliesportius de Barcelona o més propers a la ciutat comtal, la participació mitjana 
dels treballadors va ser de prop del 50%.

A BANDA DEL CREIXENT número d’acomia-
daments  i de la presentació d’ERO’s que està 
comportant la reforma laboral, un altre dels 
efectes que estem patint les últimes setmanes 
és l’aplicació de retallades salarials a un gran 
nombre d’empreses amb l’excusa de la crisi. El 
nostre sector no és menys. 

Després de setmanes de negociacions, els 
treballadors i treballadores de El Periódico de 
Catalunya han acceptat una rebaixa salarial del 
8% de mitjana durant els pròxims tres anys. Tot 
i que El Periódico ha obtingut uns beneficis de 4 
milions d’euros al 2011, la direcció sosté que no 
ha generat prou liquidesa per afrontar el deute 
sindicat del Grup, de 100 milions d’euros.

El diari La Vanguardia també aplica des de 
principis d’any retallades salarials als seus tre-
balladors en diferents trams, per arribar a una 
reducció del 3% de la massa salarial aquest 
2012. El gruix d’empleats s’hauria vist afectat 

per una retallada salarial d’un 6% de mitjana.
Un altre exemple el trobem al diari El 9 Espor-

tiu, on s’ha plantejat als representants dels tre-
balladors una retallada salarial totalment abusi-
va, que oscil.la entre un 25% i un 43%, amb la 
supressió de tots els complements.

Negociacions de convenis dures
Les negociacions de convenis estan resultant 
prou dures en els últims temps, ja que les em-
preses volen rebaixar drets i condicions arreu. 
La tendència general és que les empreses po-
sin a sobre la taula de negociació un augment 
de la jornada laboral acompanyada d’una re-
ducció salarial, o bé percentual o bé a través 
d’eliminació de plusos i complements com el de 
l’antiguitat. Això passa, entre d’altres, al Con-
veni d’empreses que gestionen equipaments 
esportius a Catalunya. També s’estan plantejant 
congelacions salarials per a 2 ó 3 anys.     A. R.      

Primers efectes de la reforma: retallades salarials
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El Primer de Maig d’enguany ha de ser més 1 de Maig que mai. Les condicions socials i laborals que vivim –patim o 
aguantem– fan més real la reivindicació que s’expressa en aquesta diada. Si moltes festes del treball celebrades 
en la democràcia han esdevingut un dia festiu, i fins i tot lúdic, aquest any no és pas aquest el caràcter que aquesta 

diada ha de tenir.
 L’1 de Maig del 2012 està situat després d’unes jornades de reivindicació i defensa dels drets laborals arreu  
–internacional i local– i ve, especialment, després de la gran vaga general que va fer-se el 29 de març. Això ja situa el 
dia en una coordenada de reivindicacions i defensa del drets aconseguits. Però, d’aquí uns dies, comença a discutir-se 
al Congrés dels Diputats la reforma laboral a la que ens oposem amb totes les nostres forces. I, pel que ja sabem, els 
principals grups polítics representats a la cambra no estan per fer cas del què demanem. Estan per la retallada de drets.
 És doncs, aquest un 1 de Maig molt especial. Ha de ser una jornada en la qual les manifestacions de tots els 
assalariats i assalariades han de clamar ben fort per aturar l’ofensiva endegada contra els drets assolits per tot tipus de 
treballadors i treballadores. Una ofensiva que inclou també l’esmicolament dels sindicats com a organitzacions fortes i 
vives per completar d’aquesta manera la reforma ultra liberal que lidera la dreta –diguis PP o CiU– del nostre país, en 
consonància amb la dreta mundial.
 Seria, doncs, una llàstima que el dia 1 de Maig el dediquéssim a perdre el temps. ¿Com podrem encarar el futur 
quan les retallades siguin reals? ¿Què direm quan no puguem defensar els llocs de treball que es perden, l’atur que 
s’exhaureix, la vida que s’apuja i el benestar social que minva? Seria molt dur reconèixer que quan podíem reclamar i 
defensar els nostres drets, estàvem prenent el sol... 

Més 1 de Maig que mai
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Amb motiu del dia 28 d’abril, DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT EN EL TREBALL,   
divendres 27 d’abril a les 12.00 hores al Fossar de les Moreres de Barcelona,  
CCOO convoca una concentració de delegats i delegades de prevenció per  

reclamar una feina digna, segura i saludable. Us hi esperem!!! 


