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Reforma regressiva
La reforma laboral aprovada pel Govern del PP 

abarateix i facilita els acomiadaments,  
a més de reforçar el poder empresarial

Demà dijous, concentracions davant els  
ajuntaments, i diumenge 19 a les 12 hores  

manifestació de rebuig a la nova llei 

Acomiadaments més barats i més fàcils

LA REFORMA redueix la indemnització de 45 dies per any amb un límit de 42 mensualitats  

 en l’acomiadament improcedent, i a 33 dies amb un límit de  24 mensualitats en tots els  

	 contractes	indefinits,	tot	i	que	el	text	de		la	reforma	aposta	per	un	acomiadament	únic	de	20	dies	per	any.

	 •		Modifica	les	causes	d’acomiadament	per	evitar	el	control	judicial.

	 •		Elimina	l’autorització	administrativa	en	els	acomiadaments	col.lectius.	Això	afectarà	greument	 

	 a	les	possibilitats	d’arribar	a	un	acord	amb	indemnitzacions	superiors	als	20	dies	per	any.

Més poder per a l’empresari

LA REFORMA amplia	les	possibilitats	de	mobilitat	geogràfica.

	 •		Facilita	a	l’empresari	la	possibilitat	de	modificar	unilateralment	jornada,	 

 horari, salaris i sistema de rendiment, entre d’altres condicions  

	 substancials	de	treball.

	 •		Permet	suspendre	o	reduir	temporalment	la	jornada	laboral	sense	autorització	administrativa.	
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Més models de contractació indefinida

LA REFORMA crea	un	nou	tipus	de	contracte	indefinit	que	podran	utilitzar	el	95%	de	les	empreses.

	 •	Aquest	contracte	suposa	l’acomiadament	lliure,	ja	que	podrà	extingir-se	durant	el	primer	any	 

	 sense	cap	indemnització	per	la	simple	voluntat	de	l’empresari.

	 •	A	més,	la	nova	llei	modifica	el	contracte	a	temps	parcial	per	permetre	la	realització	d’hores	 

	 extraordinàries,	amb	uns	efectes	clars	sobre	les	cotitzacions	i	prestacions	socials.

Negociació col.lectiva més feble

LA REFORMA condueix	als	treballadors	i	treballadores	a	negociar	de	forma	individual	les	seves	condicions:

	 •	Contempla	la	inaplicació	dels	convenis	a	través	de	l’arbitratge	obligatori.

	 •	Posa	fi	a	la	ultraactivitat	dels	convenis	col.lectius	dos	anys	després	d’esgotar	la	seva	vigència	 

	 inicial.	A	partir	d’aquí,	qualsevol	negociació	haurà	de	partir	de	zero.	

	 •	El	conveni	d’empresa,	sigui	quin	sigui	el	volum	de	la	plantilla,	se	situa	sense	excepció	com	a	 

	 preferent	respecte	al	conveni	del	sector.

A més a més, per acabar-ho d’adobar...

LA REFORMA permet	per	primera	vegada	l’acomiadament	objectiu	dels	empleats	amb	contracte	laboral	 

	 al	sector	públic	per	causes	econòmiques,	tècniques	i	organitzatives.		

	 •	Condemna	definitivament	als	joves	a	l’atur	i	als	infrajobs	a	través	dels	contractes	a	temps	parcial.
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Davant de totes aquestes agressions,

MOBILITZA’T!!!
Dijous 16 de febrer, concentracions  

davant els ajuntaments

ELS SINDICATS CCOO i UGT obren demà un  
període de mobilitzacions per respondre a la reforma  

laboral decretada pel Govern del Partit Popular.  
Aquest dijous a primera hora es repartiran octavetes 

informatives als polígons industrials. Tot seguit,  
entre les 10 i les 12 h, hi haurà concentracions  

als principals ajuntaments catalans, per tal d’aconseguir  
que els representants municipals recullin la moció  

que s’entregarà i que se sumin al refús  
de la reforma laboral. El secretari general de  
CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego,  

serà a l’Ajuntament de Barcelona.

Diumenge 19 de febrer, manifestacions de rebuig

AQUEST DIUMENGE, 19 de febrer, CCOO i UGT de Catalunya convoquem diverses  
manifestacions contra la reforma laboral amb el lema “No a la reforma laboral! INJUSTA  

amb els treballadors i treballadores. INEFICAÇ per a l’economia. INÚTIL per a l’ocupació”.

- A Barcelona: 12 hores a Passeig de Gràcia - Avinguda Diagonal
- A Tarragona: 12 hores a l’Estàtua dels Despullats (Rambla Nova)

- A Lleida: 12 hores a la Plaça Ricard Viñes
- A Girona: 12 hores a la Plaça de la Independència

- A Tortosa, 12 hores a la Plaça del Carrilet 


