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Tancades als ajuntaments contra la reforma laboral 
Els sindicats lliuren una proposta de moció de rebuig a la llei perquè els consistoris l'aprovin als seus plens 

Demanen que els municipis no aprofitin el decret per acomiadar personal laboral 

Desenes de delegats sindicats es concentren a aquesta hora davant diversos ajuntaments catalans on aquest di jous començaran tancades simbòliques 
en protesta contr a la reforma laboral  aprovada di vendres p el govern espanyol. Asseguren en  un manifest que aquesta és una llei “injusta pels  
treballadors, ineficaç per l'economia i inútil per a l'ocupació”. 

CCOO i UGT volen lliurar als alcaldes de cada municipi una proposta de moció en contra de la reforma per tal que els consistoris aprovin el text als seus 
plens. 

El document emplaça l'executiu estatal a interpretar “el rebuig social” a la reforma; convocar una mesa de diàleg social; enfortir els serveis públics com a 
garants de drets i c ohesió social en un mom ent en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap m ena de prestaci ó ni subsidi per  
desocupació”, i  a complir els comprom isos e ntre l 'Estat i la Generalitat en matèria de finançam ent. Al seu p arer, aquest últim punt permetria “e vitar 
l'ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes”. 

La moció assegura que les mesures que “introdueixen encara més incertesa en l'economia i precaritza al límit les relacions laborals”. 

En aquest sentit, els sindicats també han demanat als alcaldes que no aprofitin la reforma per acomiadar personal laboral. 

Mobilització a tot el territori 

La majoria de concentracions han començat cap a les 10 del matí i s'allargaran fins al migdia. 

L'Ajuntament de  Barc elona només ha permès l'entrada dels secretaris generals de CCOO i UGT, J oan Carles Gall ego i Josep Maria Á lvarez, 
respectivament, acompanyats d'un grup reduï t de sindicalistes que s'estan entrevistant  amb la segona tinenta d'alcalde Sònia Re casens. La res ta del  
centenar de delegats sindicals s'està a la plaça Sant Jaume a l'espera de poder entrar al consistori. 

Álvarez ha assegurat que les tancades d'avui serviran per convèncer al màxim possible de ciutadans perquè participin diumenge que ve en les diverses 
manifestacions convocades al territori. 
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Notícies relacionades 

Els autònoms prometen 
crear 1,5 milions de llocs 
de treball gràcies a la 
reforma   

Notícies de ... 

Barcelona Santa Margarida de 
Montbui Santa Coloma de 
Gramenet Vilanova del Camí Móra 
d'Ebre Mollerussa Granollers 
Balaguer Terrassa Sabadell 
Igualada Cervelló Badalona 
Tortosa Amposta Tàrrega 
Palamós Ripoll Girona Mataró 
Piera Calaf Olot Vic  

Recomendar 

Un grup de delegats sindicals, 
concentrats aquest matí davant 
l'Ajuntament de Barcelona Foto: 
ACN.
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A Tarragona els concentrats ja han lliurat el document a l'alcalde, Josep Félix Ballesteros, i han iniciat la tancada. 

Així mateix, el ple municipal de Lleida ha acollit la reivindicació dels sindicats, segons ha informat l'alcalde, Àngel Ros. 

Hi ha mobil itzacions previstes a ciutats com Badalona, L'Hosp italet de Llobregat, Santa Coloma de Gram enet, Mataró, Sabadell, T errassa, Granollers, 
Vic, Igualada, V ilanova del Cam í, Calaf, Santa Margarida de Montbui i Piera. A la demarcació gironina, es  concentraran en ciuta ts com Girona, Olot, 
Ripoll, Lloret i Palamós. A les com arques de Ponent se'n faran a la capital del Segrià, Mollerussa, Les B orges Blanques, Cerv elló, Balaguer i Tàrrega. 
També n'hi ha convocades a Tortosa, Amposta i Móra d'Ebre. 

Darrera actualització ( Dijous, 16 de febrer del 2012 11:13 )  
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