CCOO i UGT inicien la campanya de recollida de firmes
per a modificar la Reforma Laboral
A Balears esperen recollir 17.000 firmes del mig milió que es necessita per dur al
Congrés la proposició de llei ILP per una ocupació estable i amb drets

CCOO i UGT ja han començat a recollir les primeres firmes per dur endavant la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una ocupació estable i amb drets, amb l’objectiu
de modificar els aspectes més lesius de la Reforma Laboral aprovada pel Govern al
juny de 2010. A les Balears s’espera aconseguir 17.000 firmes del mig milió que són
necessàries per dur la ILP al Congrés.
Després de quasi deu mesos de vigència de la reforma, ha quedat demostrat que no
ha servit ni per crear ocupació, ni per afavorir la contractació estable perquè ha
incrementat el nombre de contractes temporals, i ha fet l’acomiadament més barat. En
aquest sentit, han augmentat els acomiadaments per causes objectives i els ERO per
extinció de contractes, i han davallat els ERO per suspensió temporal i els
acomiadaments exprés.
La secretària general de CCOO, Katiana Vicens, ha assenyalat que la reforma ha
incrementat la dualitat del mercat de treball entre treballadors fixos i eventuals, i per
això és imprescindible la modificació d’aspectes tals com l’abaratiment de
l’acomiadament, la contractació indefinida i els contractes temporals injustificats. “S’ha
de fer un replantejament perquè la reforma incrementa la precarietat i desprotegeix el
treballador”, ha manifestat.
Per la seva part, el secretari general de la UGT, Lorenzo Bravo, ha destacat que a
Balears la reforma laboral està provocant que molts treballadors fixos passin a ser
treballadors fixos discontinus.“S’està deteriorant cada vegada més el dret del ciutadà a
tenir una ocupació estable i de qualitat”, ha dit Bravo, qui ha afegit que si no
aconseguim canviar la reforma laboral, els efectes més greus d’aquesta norma es
patiran en un parell d’anys.
Katiana Vicens ha insistit que l’ajust de l’ocupació es fa ben igual que abans de la
Reforma Laboral, amb més contractes temporals a temps parcial i menys contractes
indefinits. “Amb aquesta reforma laboral els treballadors no sortiran de la crisi i quan
s’acabi hauran perdut molts dels seus drets”, ha declarat Vicens.
Així mateix, Lorenzo Bravo ha remarcat que la recollida de firmes suposa un repte en
molt poc temps, però que els sindicats posaran tot el seu esforç en recollir les firmes
necessàries per modifcar una reforma injusta i intolerable per al treballador.
.

