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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) DE SUPORT A LA LLUITA DELS 

TREBALLADORS I TREBALLADORES ACOMIADATS DE L’EMPRESA 

“REVERTÉ. CARBONATOS DE CALCIO”. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

En els darrers mesos s’està produint un degoteig d’acomiadaments a l’empresa “Reverté. 

Carbonatos de Calcio”. Entre els acomiadats, el candidat a les eleccions sindicals passades 

per CCOO. Un acomiadament que, entenem, ha estat motivat pel seu paper com a 

organitzador sindical de CCOO. 

 

Des de Decideix Llorenç creiem que aquest és un intent de neutralitzar el dret fonamental 

dels treballadors a organitzar-se de la manera que els sigui convenient. 

 

La realitat és que amb aquest acomiadament, Reverté vol acabar amb la capacitat 

organitzativa dels treballadors. Des de fa temps, els treballadors d’aquesta empresa pateixen 

atacs i condicions més pròpies de temps pretèrits. No només han sofert retallades, sinó que 

se’ls canvien horaris i han convertit els dies festius en feiners, a més de l’exigència de major 

producció. 

 

Pensem que aquesta situació d’indefensió no es pot permetre, ja que vulnera el dret de 

defensa dels drets laborals. Ara són aquests companys i demà hi haurà més acomiadaments, 

sancions o vexacions. La secció sindical de CCOO pretén fer una crida a l’oposició ferma 

contra els acomiadaments, no només als tribunals, sinó també als carrers, per tal d’obtenir el 

suport dels moviments socials i dels treballadors de plantilles d’altres empreses. 

 

Pensem que aquest atac contra el dret fonamental dels treballadors a defensar-se per les 

vies que creguin convenients, no és tolerable. 

 

Per  a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:  

 

PRIMER. Que l’Ajuntament de Llorenç del Penedès mostri la seva solidaritat amb els 

treballadors de Reverté i que doni suport a les mobilitzacions que s’estan duent a terme en 

la lluita per la defensa dels seus drets. 

 

SEGON. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès en la defensa legal 

del dret a la llibertat sindical com a dret fonamental, tal com recull l’Estatut dels Treballadors, 

sense que el seu exercici suposi represàlies per aquells qui el volen exercir. 

 

TERCER. Comunicar l’acord present a la ciutadania pels mitjans de comunicació habituals del 

municipi. 

 

Llorenç del Penedès, 11 de febrer de 2016 
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