14 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS EN COMÚ PODEM I PARTIT
SOCIALISTA DE CATALUNYA EN SUPORT DE LES MOBILITZACIONS DEL PRIMER DE
MAIG, DIA INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 23 vots a favor [PSC, ECP i ERC] i 4 abstencions
[C’s] dels/de les 27 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“El Primer de Maig és el Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, instaurat com a tal
el 1889, en homenatge als coneguts com “Màrtirs de Chicago”, els cinc treballadors
condemnats a mort per haver participat a les jornades de vaga del primer de maig de 1886 a
Chicago, on es reclamava l’aplicació efectiva de la jornada laboral de 8 hores i altres
reivindicacions socials, que van desembocar en l’anomenada “Revolta de Haymarket”,
reprimida durament.
En aquesta jornada, festiva i reivindicativa, sempre hi son presents les principals demandes
laborals i socials de les classes treballadores, representades per les organitzacions sindicals
que convoquen a mobilitzacions massives en suport d’aquestes reivindicacions.
Enguany, les respostes a la crisi social, econòmica, i laboral provocada per la pandèmia de la
COVID-19 ocupen el centre de les preocupacions socials i laborals, així com d’altres més
estructurals, com la precarietat del treball, els problemes d’accés a l’habitatge o per pagar els
lloguers, o la manca d’ingressos mínims d’una part important de la població que viu en el
llindar de la pobresa.
Segons l’informe “Impacte de la COVID-19 en el mercat de treball”, elaborat per CCOO
Catalunya, durant 2020 més de 900.000 treballadors i treballadores van estar afectats en algun
moment per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, i més de 144.000 afectats per
reduccions de jornada, situació que, en termes generals, s’ha prolongat durant aquest 2021
mentre continuen les restriccions d’activitats i mobilitat en el marc de la declaració d’Estat
d’Alarma.
Segons el mateix informe, ha augmentat l’atur de curta durada, ja que les persones que porten
menys de 6 mesos en atur han augmentat en un 57,9%, i les que porten entre 6 mesos i un
any en atur han incrementat en un 15,1%, i les llars catalanes sense cap ingrés de caràcter
laboral han augmentat, entre el segon trimestre de 2019 i el mateix període del 2020, en
21.871 llars, en el cas de Catalunya (24,2% d’augment).
Les dades del IDESCAT indiquen que la taxa d’atur es va incrementar durant 2020 en més de
tres punts, situant-se a prop del 14% durant el quart trimestre de 2020. A Santa Coloma de
Gramenet ens hi trobem de 20.843 estan en situació d’atur, afectant majoritàriament a les
dones.
Cal recordar, que segons la taxa AROPE, Catalunya en 2019 tenia el 24,2% de persones en
edat laboral en risc de pobresa i exclusió social.
En definitiva, ens enfrontem a una crisi social i laboral greu, amb dades no vistes des de la
darrera gran crisi de 2008.
En aquest context, les administracions públiques han de posar recursos i polítiques públiques
a l’alçada dels reptes plantejats. El govern de coalició progressista format per PSOE i Unidas
Podemos ha posat en marxa mesures com l’Ingrés Mínim Vital o el mecanisme de cobertura a
través dels ERTO per protegir l’ocupació, amb l’objectiu de crear un Escut Social per fer front a
aquests reptes socials, però calen més mesures i materialitzar alguns compromisos, com tirar
endavant la derogació de les reformes laborals que ha precaritzat el mercat de treball, assolir

un SMI al nivell del 60% del salari mitjà, o la defensa d’un sistema públic de pensions dignes,
entre altres mesures.
Per altra banda, el Govern de la Generalitat ha tingut una actuació insuficient en l’adopció de
mesures socials per pal·liar els efectes de la pandèmia, calen, i estan avalades per les
institucions europees, polítiques fiscals expansives per donar àmplies respostes a la crisi
social. Una situació que s’està agreujant davant la impossibilitat de posar en marxa un Govern
de la Generalitat, a pesar de que ja fa més de dos mesos que es van celebrar les eleccions
catalanes del 14 de Febrer de 2021. Necessitem un Govern de la Generalitat que continuï
desenvolupant mesures per combatre la situació creada per la pandèmia i continuar aplicant
d'altres com les ajudes a la restauració i al comerç, les ajudes als autònoms i empreses o les
reduccions dels lloguers d'immobles.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Donar suport a les mobilitzacions i reivindicacions de les organitzacions sindicals
convocants d’aquestes activitats per Primer de Maig.
Segon - Instar al Govern de l’Estat a que derogui les reformes laborals regressives, i acordi
amb els agents socials la pujada del SMI en els termes ja esmentats, tal i com es va
comprometre en els acords de govern signats per obrir la present legislatura.
Tercer - Instar al Parlament de Catalunya a que, amb la major celeritat, es trobin els acords
que possibilitin la conformació d’un Govern de la Generalitat de Catalunya que pugui fer front a
la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19.
Quart - Traslladar aquests acords a CCOO de Catalunya, a UGT de Catalunya, a USOC, IAC,
CGT Catalunya, Solidaritat Obrera ,a les seccions sindicals de l’Ajuntament, al Govern de
l’Estat, al Parlament de Catalunya, així com a les entitats municipalistes FMC i ACM, a
l’Assemblea d’aturats de Santa Coloma de Gramenet i a la PAHV de Gramenet.”

