
Tots a la vaga general
el 29 de març

CCOO i UGT han convocat una vaga general per al pro-
per 29 de març. La tasca de tot jove i treballador cons-
cient és fer tot el que estigui al nostre abast perquè
aquesta sigui massiva, àmplia i contundent. Hem de
convertir el 29 de març en una gran demostració de for-
ça de la classe obrera de l’estat, que digui prou retalla-
des, prou pèrdua de drets, d’humiliació i repressió quo-
tidiana en el lloc de treball.

El cop de decret de reforma laboral és un atac brutal
que dinamita drets històrics conquerits per la classe
obrera al llarg d’una lluita de dècades i tindrà conse-
qüències gravíssimes. Tots els treballadors sense ex-
cepció (aturats i actius, joves o grans, fixos o eventuals,
de l’empresa privada, de l’empresa pública o de l’Admi-
nistració) veurem empitjorar molt seriosament les nos-
tres condicions laborals.

Al govern del PP, fidel defensor dels interessos em-
presarials, li ha faltat temps per aprofitar la conjuntura
i mirar de fer-nos tornar a les relacions laborals del se-
gle XIX. La contrareforma no només no crearà ocupa-
ció, sinó que incrementarà l’atur a nivells insuportables
i rebaixarà els salaris, com demostren les mesures in-
closes en el decret:

Eliminació del contracte fix amb indemnitza-
ció de 45 dies per any treballat (amb un màxim
de 42 mensualitats) que serà substituït pel fix barat
(33 dies i 24 mensualitats). Per als contractes ante-
riors, es manté la indemnització de 45 dies fins a la
data d’entrada en vigor de la reforma; a partir d’a-
questa data, regiran els 33 dies. La indemnització
real es redueix en gairebé un 50%. La reforma tam-
bé suprimeix els salaris de tramitació, un dret histò-
ric de protecció del treballador davant l’acomiada-
ment improcedent.
Es facilita i generalitza l’acomiadament al
considerar procedent (indemnització de 20 dies
per any i un màxim de 12 mensualitats) els acomia-
daments, tant individuals com col·lectius, per causes
econòmiques. S’entendrà per causes econòmiques
“quan dels resultats de l’empresa es desprengui una
situació econòmica negativa, com l’existència de pèr-

dues actuals o previstes o la disminució persistent
del seu nivell d’ingressos o vendes. En tot cas, s’en-
tendrà que és persistent si es produeix durant tres
trimestres consecutius”. És a dir, tot i que l’empresa
tingui beneficis, una simple disminució de les vendes
justificarà els acomiadaments procedents.
Eliminació de l’autorització administrativa
dels EROs. Els empresaris no hauran de justificar
davant l’autoritat laboral els EROs. En cas de des-
acord amb el comitè d’empresa, prevaldrà la decisió
patronal. D’altra banda, els EROs es podran aplicar
al personal laboral de les administracions públi-
ques. Centenars de milers de treballadors públics
podrien ser acomiadats un cop que el PP aprovi els
pressupostos generals i apliqui la retallada anuncia-
da de 40.000 milions d’euros.
Les empreses podran reduir unilateralment
els salaris per millorar la competitivitat.
Aquesta mesura també obre les portes a les represà-
lies i acomiadaments contra aquells treballadors i
delegats sindicals que desafiïn a la patronal a les
empreses. A més, podran modificar altres aspectes,
com jornada, horaris, torns, etc.

Eliminació del requisit del 2,5% d’absentisme
global a la plantilla com a causa d’acomiada-
ment objectiu. El treballador podrà ser acomiadat
amb 20 dies “per faltes d’assistència al treball, tot i
que justificades però intermitents, que arribin al
20% de les jornades hàbils en dos mesos consecu-
tius, o el 25% en quatre mesos discontinus dintre
d’un període de dotze mesos”. En unes altres parau-
les, posar-se malalt passa a ser causa d’acomiada-
ment.
Els aturats que cobrin prestació seran obli-
gats a fer treball social, esdevenint mà d’obra
barata.
Nou contracte per a empreses de menys de
50 treballadors subvencionat amb entre 3.000 i
4.500 euros per treballador. L’Inem pagarà a l’em-
presari el 25% del salari del treballador. A més a
més, en aquest nou contracte el període de prova
passa de 2 mesos a un any.
Desaparició de la pròrroga indefinida dels
convenis col·lectius, la vigència dels quals quedam
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No a la contrareforma laboral!
No a les retallades socials!

Que la crisi la paguin els seus
responsable: els capitalistes i la banca!

El 29-M ha de ser el primer pas en el camí
de la rebel·lió social contra els atacs del PP



elmilitante@elmilitante.net 

limitada a dos anys des de la data de la seva finalit-
zació. Després d’aquests dos anys, el conveni des-
apareix i els treballadors només estaran protegits
pel conveni de sector (si existeix) o per la llei gene-
ral. En un context de crisi i atur massiu, aquesta me-
sura obligarà als treballadors a acceptar un empitjo-
rament de les condicions laborals sota la pressió de
quedar-se sense conveni col·lectiu.
Es facilita la desvinculació dels convenis
col·lectius per part de les empreses. L’empre-
sari podrà deixar d’aplicar el conveni per causes
econòmiques.
Prevalença del conveni d’empresa sobre
qualsevol altre. Molts empresaris, amb amena-
ces, obligaran als seus treballadors a firmar un con-
veni d’empresa que rebaixi substancialment el con-
veni d’àmbit superior en que actualment es troben
enquadrats.
Entrada de les ETTs en els serveis públics
d’ocupació. De la forma més descarada, la dreta
converteix l’atur en un negoci per als capitalistes.

La reforma laboral del PP, en definitiva, pretén im-
plantar el terror a les empreses i incrementar escanda-
losament els beneficis empresarials a costa de la misè-
ria dels treballadors.

Fracàs del sindicalisme del pacte social

El passat 25 de gener els dirigents de CCOO i UGT,
seguint en la línia d’acceptar retallades per a, suposa-
dament, evitar mals majors, van firmar amb la patro-
nal un acord que va certificar un nou retrocés, a l’ac-
ceptar pujades salarials de l’1%, Una concessió més
que cal afegir a les anteriors, com la firma de la “re-
forma” de les pensions al gener del 2011 amb el
PSOE, pel qual s’ampliava l’edat de jubilació als 67
anys. Amb aquesta política de pactes i concessions,
els dirigents de CCOO i UGT van pensar que evitarien
que el PP legislés brutalment contra els treballadors.
Però l’experiència ha ensorrat de manera flagrant
aquesta estratègia.

Les manifestacions del 19 de febrer, a les que mi-
lions de treballadors van omplir els carrers de les prin-
cipals ciutats de tot el país, l’impacte causat a les matei-
xes estructures dels sindicats per la reforma laboral, la
campanya de criminalització per part de la dreta contra
els sindicats de classe i la prepotència del PP i dels ca-
pitalistes en general, han estat una pressió massa forta
que ha obligat als dirigents de CCOO i UGT a convocar
finalment aquesta vaga general.

Només hi ha una forma d’aturar el PP!

Els treballadors i sindicalistes de EL MILITANTE farem
tot el que estigui al nostre abast perquè la vaga sigui un
èxit rotund, però també exigirem que el 29 de març tin-
gui continuïtat i no descarrili en un procés de negocia-

ció amb el Govern del PP, totalment estèril, com va pas-
sar després de la vaga general del 29 de setembre de
2010. Els atacs anunciat pel govern, com la retallada de
despesa social en 40.000 milions d’euros que s’inclou-
rà en els pressupostos, demostra que només una autèn-
tica rebel·lió social dels treballadors i la joventut, una
lluita contundent, organitzada i sostinguda en el temps,
pot aturar la dreta i la patronal.

La vaga general del 29 de març ha de marcar l’inici
d’una ofensiva que es mantingui, s’estengui i endureixi,
amb noves vagues generals i accions unificades, fins
obligar el PP a retirar la seva reforma laboral i les reta-
llades socials. Una vaga que ha de ser organitzada de-
mocràticament a partir d’assemblees als centres de tre-
ball i barris de totes les localitats i que contempli la
perspectiva de la transformació social.

El capitalisme és una amenaça per a la humanitat.
Tot el que està passant té culpables: els grans monopo-
lis, la banca, els capitalistes i empresaris que decidei-
xen sobre la nostra existència, i exerceixen una autènti-
ca dictadura. Per això la lluita per unes condicions de
vida dignes està totalment lligada a la lluita pel socialis-
me, per a que la riquesa que els treballadors creem amb
el nostre esforç deixi d’estar al servei d’un grapat de pa-
ràsits i es posi al servei del benestar de tota la humani-
tat. Avui més que mai l’autèntic dilema és: socialisme o
barbàrie.

www.
elmilitante.
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• No a la reforma laboral.
• Jornada laboral de 35 hores sense reducció

salarial.
• Salari mínim de 1.100 euros.
• No a la precarietat. Fixos als 15 dies.
• Subsidi d'atur indefinit fins trobar un lloc de

treball.
• Prou de pèrdues de poder adquisitiu. Per una

escala mòbil preus-salaris.
• En defensa de la sanitat i l'educació públiques,

prou de retallades i privatitzacions.
• Anulació de les hipoteques abusives.
• Expropiació sota control obrer de les empre-

ses que es declarin en fallida o en suspensió
de pagaments.

• Nacionalització de la banca, la terra i els mono-
polis sota control obrer i sense indemnització,
excepte en cas de necessitat comprovada.

• Impulsar dintre de CCOO i UGT una forta co-
rrent d'esquerres en defensa d'un sindicalis-
me combatiu, de classe i democràtic.

UNEIX-TE A LA CORRENT MARXISTA

EL MILITANTE
I LLUITA AMB NOSALTRES PER:


