
EL PP TIRA ENDAVANT UNA REFORMA LABORAL QUE 
LAMINA ELS DRETS DELS TREBALLADORS  

 

 

 

 El consell de ministres va aprovar divendres el Reial Decret Llei de mesures urgents per a  la 

Reforma del Mercat Laboral. Una  reforma de  la qual no s’havien donat gaires detalls,  tot  i 

que  el  ministre  De  Guindos  la  qualificava  “d’extremadament  agressiva”  i  de  la  qual  el 

president Rajoy n’augurava una “vaga general”.  

 Un cop més, Mariano Rajoy es desdiu del què va dir durant la campanya electoral. Primer va 

apujar  la pressió fiscal sobre els ciutadans, a partir d’una pujada dels  impostos,  i ara aprova 

una reforma que no reactiva l’economia ni genera ocupació.  

 

 

La recerca de feina es converteix en 

un NEGOCI. 

 

 Les Empreses de Treball Temporal podran actuar 

com a agències privades de col∙locació. 

 
 

No es garanteix la creació de treball 

estable, perquè en aquest ANY DE 

PROVA, L’ACOMIADAMENT 

ÉS LLIURE I GRATUÏT.  

 

 Creació d’un nou contracte indefinit per a 

emprenedors, adreçat a empreses de menys de 50 

treballadors, que preveu un període de prova d’1 

any i la deducció fiscal de 3000€ durant el primer 

any si el treballador és menor de 30 anys.  

 
 
 
 

Es LIMITEN ELS DRETS dels 

treballadors. 

 

 L’empresa podrà modificar les funcions del 

treballador, suspendre temporalment el contracte 

i canviar la seva jornada laboral i salarial, en funció 

de les necessitats de l’empresa (situació de 

disminució de la demanda).  

 

“Aquesta reforma marcarà un abans i un després en la legislació laboral
espanyola” (Soraya Sáenz de Santamaría. 10 febrer de 2012) 

 LES CLAUS DE LA REFORMA 



 

Deixa en PAPER MULLAT 

L’ACORD HISTÒRIC a què van 

arribar els agents socials. Fa unes 

setmanes, patronal i sindicats van 

acordar les regles del joc, on la clau 

era la flexibilitat pactada.  

 

 

 Tindrà prioritat el conveni d’empresa davant del 

sectorial i es facilita a les empreses la possibilitat 

de no aplicar el conveni.  

 

 

 

ACOMIADAR serà ara més FÀCIL 

I ECONÒMIC. En conclusió:  

ACOMIADAMENTS TOTS A 20 

I ABARATIMENT DE 

L’ACOMIADAMENT DELS 9 

MILIONS DE TREBALLADORS I 

TREBALLADORES 

 

 

 La indemnització per extinció del contracte 

indefinit serà de 33 dies per any amb un màxim de 

24 mensualitats (acomiadament improcedent) i de 

20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats 

(acomiadament procedent). S’amplien les causes 

de l’acomiadament procedent i a partir d’ara les 

empreses que encadenin 3 trimestres de caiguda 

d’ingressos o ventes podran acollir‐se a aquesta 

modalitat.  

 

 

Els SINDICATS perden capacitat de 

negociació i es LIMITEN ELS 

DRETS  dels treballadors.  

 

 
 Les empreses no hauran d’esperar a ser 

autoritzades per dur a terme un ERO i només 

hauran de demostrar una caiguda de vendes o 

pèrdues durant 3 trimestres seguits. Només es 

podran recórrer davant la justícia ordinària i en 

casos de vulneració dels drets fonamentals.  

 
 

Els SINDICATS perden capacitat de 

negociació en el sector públic.  

S’aprofundeix en el 

DESMANTELLAMENT DEL 

SECTOR PÚBLIC 

 

 Es regulen les extincions de contracte de personal 

no funcionari en el sector públic. Es podrà posar 

en marxa un ERO quan els ens, organismes i 

entitats que formen part del sector públic 

justifiquin 9 mesos continuats de pèrdues 

(insuficiència pressupostària sobrevinguda).  



 

Es fomenta la DISCRIMINACIÓ en 

la CONTRACTACIÓ (preferiran els 

aturats que tenen prestacions més 

elevades).  

 

 

 

 Les empreses tindran bonificacions de 3.600€ i 

4.500€ per contractar joves i aturats de llarga 

durada majors de 45 anys. A més, els treballadors 

podran continuar percebent el 25% de la prestació 

d’atur mentre l’empresari obtindrà la deducció 

fiscal del 50% de l’atur generat durant el 1er any.   

 

 

 

 Estem davant d’una RUPTURA LABORAL, que significa  la mort del dret  laboral  i dels 

drets dels treballadors. 

 Aquesta  reforma  DESEQUILIBRA  LA  BALANÇA  EN  FAVOR  DELS 

EMPRESARIS.  Els  treballadors  restaran  a  disposició  dels  balanços  econòmics  de 

l’empresa com a simple instrument d’ajust de comptes.  

 Aquesta  reforma NO SERVIRÀ PER A ESTIMULAR LA CONTRACTACIÓ  i, per 

tant, NO SERVIRÀ PER CREAR OCUPACIÓ NI REACTIVAR L’ECONOMIA. El 

què  s’ha  d’abaratir  és  la  contractació  i  no  l’acomiadament.  Es GENERA ATUR  i  no 

ocupació.  

 Aquesta  reforma  és  CONTRÀRIA  AL  CANVI  DE MODEL  PRODUCTIU  QUE 

DEFENSEM  ELS  SOCIALISTES,  basat  en  la  INNOVACIÓ  I  LA  COMPETÈNCIA  PEL 

VALOR AFEGIT,  i  donarà  carta  blanca  als  empresaris  perquè  puguin  competir  en  salaris 

(PELOTAZO PP).  

 Amb  aquesta  reforma  es  corre  el  risc  d’un  d’ACOMIADAMENT MASSIU  DELS 

VELLS CONTRACTES per tornar‐los a incorporar sota la legislació vigent.  

 Aquesta reforma suposa un GRAVÍSSIM COP ALS DRETS LABORALS.  

 És una reforma laboral ALLUNYADA DEL CONSENS SOCIAL. La primera que no ha 

comptat amb el coneixement previ dels agents socials i econòmics.  

 És una REFORMA REGRESSIVA que  implementa  les  tesis neoliberals del govern del 

PP i també fa contents els neoliberals europeus. 

EL NOSTRE POSCIONAMENT



 És  una  reforma  que  només  DÓNA  RESPOSTA  A  LES  EXIGÈNCIES  DE  LES 

PATRONALS.  En  un  context  de  crisi,  totes  les  empreses  podran  acollir‐se  a 

l’acomiadament  procedent  de  20  dies  per  any  treballat, MALGRAT  TENIR  BENEFICIS 

(caiguda dels ingressos o de les vendes).  

 

 

 

 

 

 

 CIU DÓNA LA BENVIGUDA a una  reforma que va en contra els  treballadors  i  les 

treballadores de Catalunya  i crearà més atur. Actituds com aquestes demostren que CiU 

fa temps que ha deixat de defensar els catalans i les catalanes.  

 

 Mentre Duran  Lleida  qualifica  la  reforma  de BEN ORIENTADA  i  defensa  que  calia 

trencar  amb  la  rigidesa de  la  legislació  laboral,  el president Mas  assegura que  aquesta 

reforma era NECESSÀRIA I S’HAVIA DE FER.  

 

 

 

 

 

 Artur Mas  insta els sindicats a deixar els clixés  ideològics per un altre moment davant  la 

conjuntura  econòmica,  mentre  RAJOY  AGRAEIX  PÚGBLICAMENT  LA 

DISPOSICIÓ DE CIU i Duran Lleida els insta a pensar en els cinc milions d’aturats.  

 

CIU DÓNA SUPORT ALS SEUS SOCIS (PP)

Els  socialistes  catalans  creiem que nomé  amb diàleg  social  i  reformes 
equilibrades  podem  sortir  de  la  crisi.  És  per  això  que  defensem 
polítiques  que  garanteixin  el  manteniment  de  l’estat  del  benestar, 
generin ocupació i reactivin la nostra economia.  

CiU  ha  triat  amb  qui  vol  tirar  el  país  endavant  i 

practica  la  SUBMISSIÓ  AL  PP  per mantenir‐se  al 

poder.  



 Ni  els  PRESSUPOSTOS  A  CATALUNYA,  que  CiU  ha  pactat  amb  el  PP,  ni  la 

REFORMA LABORAL,   que el PP pactarà amb CiU, ens ajudaran a  sortir de  la crisi 

perquè no contemplen cap mesura de reactivació econòmica  i NOMÉS PENSEN EN 

SATISFER LES EXIGÈNCIES D’UNS QUANTS.    

 
 

 
LA CONNVIÈNCIA I EL BENEPLÀCIT DE CIU PERMETEN 
AL PP MÉS REGRESSIU I CENTRALSITA MINAR I FER 

MARXA ENRERE EN ELS DRETS DELS TREBALLADORS I 
LES TREBALLADORES DEL PAÍS. 


