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Lluitem pel nostre futur
La reforma laboral del PP és: més acomiadaments, menys salari, pitjors condicions
de treball, i dóna un poder gairebé sense límit a l'empresari.
A partir d'ara, l'empresa queda sense Llei: l'empresari podrà reduir el teu salari,
canviar jornada i vacances i modificar les teves tasques en el treball. Els empleats
públics podran ser acomiadats.
Res d’això no crea ocupació, com ha reconegut Montoro i altres membres del
Govern. Al contrari, seguirà destruint llocs de treball.
La reforma laboral aprovada pel Partido Popular és una autèntica contrareforma que
desmantella la ja minvada protecció legal que fins ara teníem els treballadors i les
treballadores en les nostres relacions amb l'empresa.

La contrareforma també t'afecta encara que tenguis un contracte indefinit anterior
a l’entrada en vigor (12 de febrer de 2012). La indemnització, si t'acomiaden de
forma improcedent, serà de 45 dies per any fins a aquest dia, però de 33 dies a
partir del mateix. El període màxim d'indemnització serà de 720 dies i no de 42
mesos. Si, amb el temps treballat fins el 12 de febrer, et corresponen més de 720
dies, aquest serà el nombre de dies que comptarà, i no el que correspongui per tot
el període treballat.
Si treballes en una empresa petita, quedes sense la protecció de cap conveni
col·lectiu.
Si cobres atur i et surt un treball, pagaràs part del teu propi salari amb el que et
quedi d'atur.
Pots no estar d'acord amb les decisions unilaterals de l'empresa: deixes la feina i
et queda una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un màxim de nou
mesos.
Aquesta és la contrareforma dels grans empresaris, que fa pagar la crisi als qui
treballam.

Aquesta contrareforma significa:
↘ Que l'acomiadament serà més fàcil i barat. L’habitual serà una indemnització de
20 dies per any treballat, amb un màxim d’una anualitat.

↘ Que l'empresari podrà reduir el teu salari i els complements. També podrà
canviar-te l'horari i la jornada, modificar els torns i canviar les vacances.

↘ L'empresari podrà exigir-te altres funcions i tasques diferents a les reconegudes

en el Conveni o en el teu contracte. També podrà decidir el teu trasllat, fins i tot
de ciutat.

↘ L'empresari podrà acomiadar-te, simplement perquè hagi tengut menys ingressos

o vendes en els últims tres trimestres. Així, fins i tot els Bancs podran acomiadar
justificadament la seva plantilla.

↘ Si treballes amb un contracte laboral en l'Administració Pública, podràs trobar-te
afectat/a per un “Expediente de Regulación de Empleo” i ser acomiadat.

↘ Es podran fer “Expedientes de Regulación de Empleo” sense cap autorització
prèvia.

↘ Si no t'interessen les condicions que et dicta l'empresa, podràs trencar el

contracte. En aquest cas, tot el que et quedarà serà una indemnització de 20
dies per un màxim de nou mesos.

↘ Podràs ser acomiadat si faltes al treball 9 o més dies en dos mesos, o 13 o més

dies en 4 mesos, per malaltia comuna, encara que sigui justificada. Queda exclòs
l'accident de treball o una baixa oficial per malaltia de més de 20 dies.

No ho hem de permetre, no hi ha lloc per a la resignació:Aturem
aquesta reforma laboral!
Es pot crear ocupació, estable i de qualitat. Esquerra Unida ha fet nombroses
propostes concretes per: estimular l'economia real mitjançant el crèdit, per
ajudar a les petites empreses i autònoms a contracte, mesures d'increment del
consum i la inversió, per augmentar l'ocupació pública, per millorar l'educació,
la sanitat, l'atenció a la dependència i altres serveis públics.
Aquestes mesures es poden finançar: combatent el frau fiscal i l'economia
submergida (avui un 23% de l'economia espanyola) i amb una reforma fiscal
que faci que paguin més els qui més tenen i guanyen, especialment la banca
i les grans empreses, que són els principals responsables de la crisi.
Amb més atur i menys salaris no sortirem de la crisi. Hi ha una sortida social de la
crisi, que crea l'ocupació que es necessita.

En defensa dels nostres drets,
pel nostre futur, participa en les accions
i mobilitzacions que es convoquin!

