PROPOSTA D’ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER UNA MILLOR
REGULACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL I CONTRA LA PRECARITZACIÓ

APROVADA
Atès que des del 2012 la Reforma Laboral del govern del Partit Popular- PP ha
suposat un profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans
companyies i corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar
els llocs de treball i devaluar salaris, utilitzant societats que amb palmari abús
de dret contribueixen a un empobriment de les treballadores i els treballadors.

Atès que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les
anomenades “Empreses Multiserveis” que estableixen convenis per sota de les
condicions establertes en els sectorials fins a límits insostenibles, límits que
provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que estableixen
competències deslleials fruits d’aquesta maquinación que altera de forma més
que premeditada la lliure competència basada en la sostenibilitat social, lleialtat
i seguretat.

Atès que el Vallès Occidental és la primera Comarca de Catalunya quant a
nombre de treballadors contractats per aquest tipus d’empreses multiserveis,
entorn de 5.000 treballadors i treballadores que estan veient vulnerats un dels
drets fonamentals “igual treball, igual sou”.

Atès que les administracions públiques atorguen concessions per uns
determinats serveis, produint-se ofertes sorprenents a la baixa de grans
companyies que ja preveuen la utilització de mà d’obra provinent d’aquest
model d’empresa i que redueix substancialment els salaris d’aquestes persones
treballadores i fan que indirectamente aquesta administració sigui còmplice de
nefastes pràctiques.

Atès que l’informe presentat per la UGT de Catalunya mostra una “curiosa”
coincidència a la Regió Metropolitana de Barcelona entre les persones
treballadores afectades per EROs d’extinció i les persones treballadores d’alta

a les Empreses Multiserveis des del 2012, i això resulta exemplar de l’enorme
estafa que la Reforma Laboral ha portat a tota la ciutadania, condemnant a la
pobresa a milers de treballadores i treballadors.
És per això que, a instàncies de la UGT del Vallès Occidental, es proposa a
la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials
incorporades als plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de
referència segons l’activitat del treballador i/o treballadora, per evitar la
utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública,
respectant-se sempre el conveni sectorial per a qualsevol treballadora o
treballador que efectuï el servei atorgat.

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el
nombre d’inspectors de Treball i crear un òrgan d’actuació específic que
persegueixin el que és un frau encobert a la seguretat social o per defecte
aquesta actuï d’ofici.

Tercer.- Convocar una mesa de negociació per a crear un pacte entre
sindicats, patronal i administració que estableixi els criteris per regular les
subcontractacions i eradicar del territori pràctiques espúries en la contractació.

Quart.- El Ple insta al Congrés dels diputats a la derogació immediata de la
Reforma Laboral, origen d’una exclusió social sense precedents.

Cinquè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al President del Congrés dels
Diputats, el President de la Generalitat de Catalunya, la Ministra de Empleo i la
Consellera de Treball.

