2

opinió

2 de
19
denovembre
març del del
2012
2010
DIARI
DIARI
DE DE
L’HOSPITALET
L’HOSPITALET

Reforma laboral, sí, però amb consens

E

l Ple de l’Ajuntament, a petició d’UGT i de
CCOO, s’ha posicionat en contra de la reforma laboral aprovada per decret pel Go
vern central, poques setmanes abans que
els sindicats majoritaris convoquessin una jornada
de vaga general per al pròxim 29 de març. La si
tuació econòmica del país segurament necessita
canvis i un nou sistema laboral més flexible per
augmentar la competitivitat del sector productiu.
Ara bé, qualsevol reforma d’aquesta magnitud
ne
cessita també el consens per tenir garanties
d’èxit, l’acord dels agents socials, sindicats i patro
nal, i de les institucions que ens governen i que ens
han de fer sortir de la complicada situació econò
mica en què ens trobem. Sense aquest acord és
molt difícil superar la crisi i, per tant, també és molt
dubtós que prosperi qualsevol reforma laboral.
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Un dels primers obstacles del text que ha apro
vat el Govern i que ara ha iniciat el tràmit parlamen
tari és la marginació de la negociació col·lectiva i
la potestat que ara té l’empresa per imposar les
condicions laborals al marge de la discussió i el
pacte amb els representants dels treballadors.
Aquesta circumstància deixa desprotegits els tre
balladors davant altres continguts de la reforma
com l’acomiadament col·lectiu sense vistiplau de
les administracions, la modificació unilateral del
sou i les condicions laborals, i l’abaratiment del
comiat.
Els sindicats qualifiquen la reforma laboral d’in
justa, insolidària i inútil, i consideren que afavo
reix l’acomiadament. De fet, els agents socials de
L’Hospitalet afirmen que hi ha empreses que han
retirat els expedients de regulació d’ocupació que
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tenien previstos per aplicar les condicions de la
nova reforma quan aquesta es va publicar al But
lletí Oficial de l’Estat. Primer resultat, afavorir l’a
comiadament.
Per evitar que aquest sigui el camí cal que es re
prengui la negociació, l’única solució per aconse
guir millorar el nostre sistema laboral, augmentar la
competitivitat de les nostres empreses i crear llocs
de treball, una fita urgent per aturar la destrucció
d’ocupació que pateix el nostre país. Els sindicats
majoritaris han convocat una jornada de vaga gene
ral, la setena de la democràcia, amb aquest objectiu, tornar a convocar la taula de negociació i acon
seguir un acord que faci que empreses i treballa
dors uneixin esforços perquè unes siguin rendibles
i els altres gaudeixin de llocs de treball de qualitat.
Només amb l’acord ho aconseguirem.
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Mujeres con
menos derechos

Huelga general:
qué hay detrás

Simplifiquem
l’Ajuntament

29 de març,
vaga general

Diferencias para
afrontar la crisis

Las mujeres tienen hoy una ma
yor presencia en la vida econó
mica, social y política, gracias a
su esfuerzo individual y colectivo
que ha sido comparti
do por la
sociedad y acompañado por el
desarrollo de políticas públicas.
Sin embargo, este 8 de mar
zo, por primera vez en años, no
podemos celebrarlo con avances
en el camino hacia la igualdad
real y efectiva, sino asistiendo a
una batalla de los go
biernos y
partidos de derechas contra los
derechos de las mujeres.
Una batalla que se concreta
en el anuncio de la eliminación
del derecho de las mujeres a
decidir sobre su salud sexual y
reproductiva y en el ataque que
supone la reforma laboral. Una
batalla que sufren miles de fami
lias con los recortes del Estado
del Bienestar, en educación, sa
lud y cuidado de personas de
pendientes.
Son las mujeres quienes se
siguen ocupando, en mayor me
dida, de la atención de nuestros
mayores, de los niños y niñas, y
por tanto sufrirán con mayor in
tensidad las consecuencias de
estas reformas y recortes.
Desde el PSC de L’Hospita
let, reclamamos soluciones dife
rentes a las que están tomando
los gobiernos de derechas, que
no son otras que hacer pagar
la crisis a quienes más necesi
tan de esos derechos, que es la
mayoría de la población y la in
mensa mayoría de las mujeres.

¿Cuáles son los motivos reales
de los sindicatos para convocar
la huelga general contra el PP?
Intentaré explicar lo que ha ido
apareciendo en los medios de comunicación y que cada uno sa
que sus conclusiones.
Primer motivo: el PP al llegar
al Gobierno redujo un 20% las
subvenciones que reciben los
sindicatos.
Segundo motivo: los sindica
tos mayoritarios cobran por cada ERE entre un 10 y un 15% de
la indemnización que le corres
pondería al trabajador despedi
do. Ahora con la reforma laboral
se reducirán los ERE ya que se
podrá acordar la reducción de
jornada o salario y así mantener
el puesto de trabajo y por ello los
sindicatos dejarán de percibir
ese dinero.
Tercer motivo: hasta ahora los
sindicatos realizaban cursos de
formación para trabajadores y
recibían subvenciones por ello.
Pero ahora también esos cur
sos los podrán hacer empresas
externas y los sindicatos ya no
recibirán ese dinero.
Cuarto motivo: los sindicatos
sólo representan al 17% de los
trabajadores pero hay 250.000
delegados sindicales en España de los que 57.112 son libera
dos a tiempo completo y cues
tan 1.664 millones de euros al
año. Y el PP quiere poner orden.
¿Entiendes ahora porque los
sindicatos han convocado la
huelga general?

Davant de la crisi econòmica
que vivim, l’administració no es
pot permetre el luxe de no adap
tar-se a la nova situació i de no
fer l’impossible per facilitar la
reactivació econòmica. El país,
i la seva gent necessiten que
s’abordin iniciatives que ajudin
a superar la difícil situació en la
qual ens trobem.
L’aplicació de mesures de
contenció i priorització de la des
pesa ja no són suficients. Cal fer
un pas més enllà.
És per aquest motiu que des
de CiU presentem al proper
Ple una moció per endegar un
procés per elaborar un pla de
simplificació i agilització de l’Ad
ministració local tot recollint els
objectius marcats per les lleis
Òmnibus aplicades pel Govern
de la Generalitat.
Si l’equip de govern de L’Hos
pitalet pren com a pròpia aques
ta iniciativa, es millorarà el rendi
ment dels mitjans de què disposa
l’Ajuntament i aconseguirem, així,
una gestió més econòmica, efi
cient i eficaç. D’aquesta manera,
podrem oferir millor servei als
ciutadans amb menys cost.
Tot això permetrà la simplifi
cació de la vida administrativa
de la ciutat i una major agilització
dels tràmits. Aconseguirem que
L’Hospitalet sigui més atractiu
per a les persones i les empre
ses que vulguin fer créixer el seu
projecte o en vulguin encetar un
de nou i, en conseqüència, es
crearan nous llocs de feina.

El proper 29 de març els sindi
cats han convocat vaga general
per demanar que es retiri el pro
jecte de reforma laboral que el
Congrés ha admès a tràmit amb
els vots del PP i CIU, que suposa
el més greu atemptat d’un govern
contra els drets laborals des de la
democràcia.
Abaratiment de l’acomia
da
ment, flexibilització de les rela
cions laborals, pèrdua del paper
de mediació de l’administració
en l’aprovació dels ERO són me
sures que desequilibraran encara
més la balança a favor del més
fort contravenint tot el dret labo
ral, sempre desigual entre patró i
assalariat.
La reforma és innecessària,
perquè hi ha hagut 52 reformes
laborals des de 1980, inútil i inefi
caç per generar ocupació, el gran
problema de la nostra economia.
Tindrem més atur, més precarie
tat i pitjors condicions laborals
que afectaran encara més el con
sum intern com ja va passar amb
la darrera reforma del PSOE, la
qual va demostrar-se incapaç per
solucionar el problema de l’atur
i, lluny de detenir la destrucció
d’ocupació, va contribuïr a incre
mentar l’atur.
Per tot això, el 29 de març,
ICV-EUA dóna suport a la vaga
general. Ens juguem el nostre
present i el futur dels nostres fills.
Cal dir prou a aquestes mesures
que estan destruint el nostre es
tat del benestar i el nostre model
de convivència.

1. Ante la crisis PSC, ICV-EUiA
y PP optan por subir los impues
tos a todos los ciudadanos. En
Plataforma per Catalunya pensamos que la crisis la deben pagar sus auténticos responsa
bles, subiendo los impuestos a
la banca y a las grandes finanzas
y no a los hospitalenses.
2. Ante la crisis, CIU propone
recortar en Sanidad y Educa
ción. En PxC no aceptaremos
ningún recorte en servicios pú
blicos y nos opondremos al ci
erre de los ambulatorios de la
ciudad.
3. PSC e ICV-EUiA optan por
cerrar TV L’Hospitalet y dejar a
40 personas en la calle y el PP
opta por una reforma laboral in
justa. Nosotros apostamos por
una defensa total de los trabaja
dores y sus derechos.
4. En plena crisis todos los
partidos votan a favor de autoadjudicarse unos sueldos de
sorbitados. En PxC pensamos
que los políticos también han
de arrimar el hombro en estos
tiempos difíciles y recortarse el
sueldo.
5. Los otros partidos piensan
que el dinero público no es de na
die y siguen despilfarrándolo en
coches oficiales, actos de protocolo, proyectos en el extranje
ro o de integración, asignacio
nes a partidos y sindicatos... Nosotros apostamos por reducir al
máximo todo despilfarro y prio
rizar el gasto y las ayudas en la
gente de L’Hospitalet.
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