
MOCIO PRIMER DE MAIG

La  crisi  sanitària  provocada per  la  Covid-19 ha colpejat  de manera molt  severa  la  vida  de
moltes  persones,  amb  afectacions  principalment  sobre  la  salut,  però  amb  conseqüències
devastadores també sobre l’ocupació, el treball i l’economia en general. Hem estat testimonis
de pèrdues de moltes vides humanes, principalment entre la gent gran, aquesta gent que amb
la  seva  lluita  i  compromís  social  van  aconseguir  al  llarg  d’anys  de  reivindicacions,  millors
condicions pels treballadors i treballadores en els àmbits laborals, socials i lluitant per millorar
les condicions de vida als barris i ciutat. 

Aquesta crisi està afectant especialment des del punt de vista laboral a la classe treballadora,
amb expedients de regulacions temporals d’ocupació i acomiadaments, així com a autònoms i
empreses que s’han vist abocats a restringir la seva activitat o tancar la seva activitat, i ha
aprofundit més en les ja precàries condicions laborals dels joves. L’economia de la ciutat, s’ha
vist  greument  afectada,  en  sectors  com  l’hostaleria  o  el  comerç  reflectint-se  en  la  gran
quantitat de persones que han perdut la seva feina. Calen en aquest sentit, impulsar noves
polítiques que permetin donar pas a la generació d’ocupació estable i de qualitat, la millora de
la qualificació professional de la població i la lluita contra l’exclusió social, així com millores en
matèria de protecció social, que atenguin i doni resposta a les necessitats de la població. 

Les mesures adoptades tant des del govern central amb els ERTO’s, per pal·liar els efectes de la
crisi, les impulsades en el marc del Pacte de Ciutat així com la perspectiva de l’arribada de nous
fons europeus a partir del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, han de permetre
dissenyar un nou escenari en el qual la classe treballadora recuperi el terreny perdut en els
darrers anys en àmbits laborals i avançar en l’enfortiment del sistema de protecció social.

Les restriccions encara vigents per la situació sanitària, no ens han permès poder viure un 1 de
maig com estem acostumat, tot i això, des del sindicalisme de classe majoritari, representat
per CCOO i UGT, reivindiquen:

a) La derogació de la Reforma Laboral i la de pensions del 2013

b) La millora de les condicions salarials i socials en la contractació de joves, que els hi
permeti planificar un futur digne.

c) La lluita contra les desigualtats de gènere en el món del treball.

d) L’ increment del Salari mínim Interprofessional

e) Una correcta implementació, gestió i dotació de la Renta Garantida de Ciutadania i del
Ingrés Mínim Vital.

f) El compromís de la ciutat pel respecte cap al seu històric marc sociolaboral, on els
drets de les seves treballadores i treballadors sigui prioritari.

Vist l’ anterior, el Ple de l’Ajuntament, a proposta dels grups PSC, ERC i LHECP-ECG acorda



PRIMER.-  Sol·licitar  al  Govern d’  Espanya que estableixi  mecanismes que assegurin  que la
arribada  dels  Fons  Europeus  permetin  impulsar  més  polítiques  actives  per  la  creació
d’ocupació de qualitat en sectors de futur, potenciant els elements formatius, mitjançant la
formació professional ocupacional.

SEGON.-  Instar a la Generalitat de Catalunya a través del SOC que tingui en compte al món
local, i  la concertació social amb el agents socials a l’ hora de definir les polítiques d’ ocupació
que s’ han d’ implementar amb aquest Fons Europeus.

TERCER.- Continuar potenciar el Bio-clúster sanitari, que ha de ser un element emblemàtic de
la ciutat, en els quals la recerca, la innovació, el coneixement i l’atenció sanitària esdevinguin
referents i  amb capacitat de creació de nous llocs de treball  de qualitat,  i  de retenció de
talent, dins d’un espai urbanístic i de mobilitat sostenible, integrador i socialment responsable.

QUART.- Seguir implementant i reforçar accions de formació i foment de l’ ocupació en el 
sector sanitari i biomèdic, a fi d’ aprofitar la creació d’ aquest clúster com a font d’ ocupació de
qualitat pels nostres veïns.

CINQUÈ.- Enfortir i consolidar la presencia i el desenvolupament del teixit productiu tradicional
en els nostres polígons industrials, a traves de programes de Reindustrialització i 
modernització, d’acord al context i necessitats presents i futures.

SISÈ.- Donar trasllat a Comisions Obreres (CCOO) d’Hospitalet, Unió General dels Treballadors 
(UGT) de l’Hospitalet, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya,  Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Ministeri de Trabajo y Economia Social i 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).


