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Les mesures en matèria laboral proposades pel Govern ens semblen, si més no, insuficients, per
la qual cosa exigim una sèrie de mesures que estiguin certament destinades a pal·liar els efectes que aquesta crisi té sobre les famílies obreres.

ANUL·LACIÓ DE TOTS ELS ERTOS REALITZATS FINS ARA PER PART DE LES EMPRESES QUE HAGIN TINGUT BENEFICIS ANUALS I PROHIBICIÓ DE REALITZAR-NE MÉS:
Les treballadores què hagin estat afectades per aquesta mesura hauran de seguir cobrant el
mateix que cobraven quan existia activitat normal, tot plegat a càrrec exclusiu de l’empresari.
La Seguretat Social no haurà de fer front aquesta despesa. De la mateixa manera que no es
reparteixen els beneficis de les empreses, tampoc han de repartir-se les pèrdues.
Les úniques que podran acollir-se als ERTOs són els petits comerços locals. Els treballadors
que es trobin afectats per ERTOs hauràn de percebre el 100% del seu sou per part de la Seguretat Social.

PROHIBICIÓ REAL I AMB CARÀCTER RETROACTIU DELS ACOMIADAMENTS
FORMALITZATS:
La prohibició d’acomiadament que anunciava el Govern és falsa. Té molta lletra petita que la
fa una mesura pràcticament buida de contingut. Per la qual cosa, exigim que això es porti a la
pràctica de forma efectiva i sense paranys. Tots els acomiadaments hauran de quedar prohibits. Si algun empresari acomiada alguna treballadora, aquest acomiadament haurà de qualificar-se com NUL, per la qual cosa l’empresari estarà obligat a readmetre a la treballadora.

LES TREBALLADORS D’ETTS QUE HAGIN VIST SUSPESOS ELS SEUS CONTRACTES
CONTINUARAN REBENT LA SEVA REMUNERACIÓ A CÀRREC DE LES ETTS
ESTABLIMENT D’UNA RENDA BÀSICA DE QUARANTENA UNIVERSAL I
INCONDICIONAL:
Aquesta mesura tracta d’assegurar un nivell mínim d’ingressos a aquelles persones que per
haver treballat sense contracte no puguin beneficiar-se de cap règim d’ajudes contributiva de
la Seguretat Social.
Per les treballadores en situació d’atur iniciada amb anterioritat, el temps que es mantingui
restringida l’activitat dels serveis essencials no comptarà a efectes d’esgotament del temps
de la prestació d’atur. Les aturades també tindran garantit, si més no, l’SMI.
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TANCAMENT REAL DE L’ACTIVITAT NO ESSENCIAL:
Una altra de les grans mentides abocades des del Govern és la referent a la suspensió de
tota l’activitat no essencial des del 30 de març. El RD que regula aquesta mesura enumera
una llarga llista que conté fins a 40 tipus d’empreses que no veuran suspesa la seva activitat.
El Govern considera activitat essencial les empreses de menjar ràpid que mantinguin lliuraments a domicili o les empreses logístiques que gestionin compres on-line de productes
no essencials (com el tèxtil), així com aquelles encarregades al cobrament de peatges. Per
la qual cosa, exigim que aquestes tres activitats siguin paralitzades d’immediat. En cas
que el Govern no cedeixi davant d’aquestes exigències, fem una crida a les treballadores
d’aquestes empreses a exercir la desobediència i iniciar una vaga per la seva salut i la de
totes. Animem a la resta de classe obrera a no consumir menjar ràpid ni realitzar compres
de productes no essencials on-line, així com a no pagar peatges.

NO DEVOLUCIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT NO CONCEDIT A LES TREBALLADORES DELS
SERVEIS NO ESSENCIALS:
En aquest sentit, no només estem a favor de l’augment de la jornada laboral, encara que
sigui de manera temporal, sinó que hem d’espitjar per aconseguir una reducció de la mateixa, mantenint les mateixes condicions laborals, amb la finalitat de poder donar feina a
tothom.
Per això, de nou, hem de practicar la desobediència per aconseguir el nostre dret a negar-nos a treballar uns minuts més de la nostra jornada normal.

PROPORCIONAR EPIS A TOTES LES TREBALLADORES DE SERVEIS ESSENCIALS QUE
ES TROBIN OBLIDADES A CONTINUAR PRESTANT SERVEI.:
L’empresari és el responsable de la salut i higiene de les treballadores, per tant, els costos
que comportin les mesures necessàries per mantenir unes condiciones òptimes de treball
han de recaure al seu càrrec.
En cas contrari, les treballadores hauran d’exercir el seu dret a la resistència i negar-se a
treballar sense les mesures de seguretat i higiene adequades.

EL DRET A ADAPTAR O REDUIR LA JORNADA DE TREBALL PER A LES CURES (34.8 ET)
SERÀ REMUNERAT AL 100% PER L’EMPRESA.
Es suprimeix el període de negociació. La treballadora és qui decideix l’abast d’aquest dret.
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ES CONCEDIRAN DE MANERA AUTOMÀTICA TOTES LES SOL·LICITUDS DE PERMÍS DE
TREBALL QUE ESTIGUIN EN TRÀMIT PER A LES PERSONES MIGRANTS

EXPROPIACIÓ I NACIONALITZACIÓ DELS SECTORS ESTRATÈGICS COM SÓN LA
INDÚSTRIA, LES ELÈCTRIQUES, LES TELECOMUNICACIONS, ELS TRANSPORTS I LA
SANITAT PRIVADA PER A POSAR AL SERVEI DEL POBLE.

LES EMPRESES QUE INCOMPLEIXIN LES MESURES ANTERIORS SERAN SANCIONADES DE FORMA EXEMPLAR, AMB SANCIONS DUPLICADES A LES ESTABLER-TES EN
LA LEGISLACIÓ VIGENT I ESTABLIMENT D’UNA INSPECCIÓ DE TREBALL OPERATIVA I
AMPLIADA.

Fem una crida a preparar-nos per a defensar als carrers quan això finalitzi. Moltes de les
treballadores que han patit ERTOs no recuperen el seu lloc de treball, tot plegat per no parlar del milió de treballadores que han perdut el seu lloc de treball. Hem de preparar-nos per
a defensar als carrers, per mitjà de la desobediència i la paralització de la producció que
readmetin fins a l’últim dels nostres companys i companyes..

Aquesta crisi la pagaran ells!
No tornem ni una sola de les hores de permís retribuït!
Readmissió immediata de tots els acomiadats!

#PlaDeXocLaboral

Laboral
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