Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari
de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de setembre del 2010.
Moció:

Suport a la vaga general del 29 de setembre.

Atès que el Govern de l'Estat ha aprovat un decret de reforma laboral que abarateix els costos
d'acomiadament i que vulnera els drets i les condicions laborals dels treballadors i treballadores d’aquest país.
Atès que la crisis econòmica que ha comportat una elevada destrucció del teixit productiu i d’ocupació no és pot

imputar a la regulació de les condicions de treball, sinó que és conseqüència de les característiques del model
productiu, basat sobre unes bases tecnològiques de innovació i formació dèbils i per tant aposta
reiteradament per a una estratègia competitiva basada en la reducció de costos laborals.
Atès que la recuperació econòmica i l’ocupació, han d’orientar-se al que és una prioritat al nostre país:
canviar el model productiu.
Atès que considerem, per tant, que el govern ha prioritzat els interessos dels mercats i ha sucumbit davant les
recomanacions d'institucions financeres internacionals i les grans patronals de l’Estat, oblidant les prioritats
polítiques reals per a la sortida de la crisis.
Atès que hi ha una reforma molt més urgent com és una profunda reforma del sistema financer, especialment
en allò vinculat a l'accés al crèdit i les relacions entre consumidors/usuaris dels serveis i les entitats financeres
que donaria resposta al col·lapse del sistema financer i la manca de liquiditat i ajudaria a la reactivació
econòmica i a la creació d’ocupació.
Atès que considerem que la proposta de reforma laboral defensa els interessos de la patronal i de les
polítiques lliberals en definitiva és una reforma de dretes.
Atès que la prioritat és crear nous llocs de treball per als 4 milions de persones que estan a l’atur i no pas
abaratir l’acomiadament. Abaratint l'acomiadament no s'acaba amb la temporalitat ni es fomenta
l'ocupació, sinó que es perjudica l'economia i els treballadors i treballadores.
Atès que considerem que és injustificat que els treballadors i treballadores paguin la crisis.
Atès que el proper 29 de setembre els sindicats han convocat una vaga general en protesta a la reforma
laboral aprovada pel govern espanyol.
El grup municipal de l’Entesa proposa al Ple de la Corporació Municipal de St. Esteve Sesrovires l’adopció
dels següents Acords:
1. Demanar que en el tràmit parlamentari es retiri la proposta de reforma laboral perquè defensa els
interessos de la patronal i perjudica a treballadores i treballadors.
2. Reivindicar l'objectiu de lluitar contra l’inestabilitat i temporalitat incrementant les cotitzacions
empresarials per desocupació a la Seguretat Social per als contractes temporals, a la vegada que es
redueixen les cotitzacions empresarials als contractes de caràcter indefinit.
3. Instar el Govern, mitjançant el Ministeri de Treball a una major regulació del contracte de temps
parcial, establint amb exactitud la jornada laboral i ampliant el règim de protecció social.

4. Instar al Govern a que limiti els supòsits en que l'empresari pugui extingir la relació laboral de manera
unilateral, com a instrument eficaç de lluita contra la destrucció d’ocupació.
5. Proposar la millora de l'eficàcia dels serveis públics d'ocupació, i dotar de més recursos per a les
polítiques actives d'ocupació i la constitució d'una vertadera xarxa pública coordinada de serveis
d'orientació laboral i intermediació entre l’administració de l’Estat, les CCAA i els ajuntaments .
6. Donar suport a la vaga general de treballadors i treballadores, convocada pels sindicats pel proper 29
de setembre en protesta per la reforma laboral aprovada pel govern espanyol.
7. Traslladar aquest acord als sindicats, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de
Treball, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
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