
PROPOSTA DE DECLARACIÓ QUE PRESENTA  LA CANDIDATURA  
D'UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE REUS 

ES POSICIONI RESPECTE LA REFORMA LABORAL 
 

 
 
 
 
DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular de Reus (CUP), 
 
 
 
 
EXPOSA: 
 
 
 
El passat diumenge 12 de febrer va entrar en vigor una nova reforma laboral –cal 
recordar que la darrera va ser aprovada el 2010- que té greus conseqüències pel que 
fa als drets dels treballadors i treballadores d’arreu de l’estat espanyol. 
 
Aquesta reforma que compte amb el suport de les organitzacions empresarials 
espanyoles i el rebuig dels sindicats de treballadors i treballadores, representa entre 
d’altres mesures: 
 

- La reducció de la indemnització per acomiadament dels treballadors i 
treballadores amb contracte indefinit. 

- L’ampliació de les causes d’acomiadament objectiu amb indemnització de 20 
dies per any treballat. 

- L’establiment per a les empreses amb menys de 50 treballadors i treballadores, 
de la possibilitat de realitzar contractes indefinits que tenen un període de 
prova de fins a un any. 

- La desregularitzaació de la contractació a temps parcial. 
- L’oferiment de majors facilitats per als acomiadaments col·lectius, eliminant 

l’autorització prèvia de l’administració per a realitzar EROs. 
- La modificació del sistema de formació per a l’ocupació. 
- L’aprovació de noves bonificacions per a la contractació. 
- La incentivació dels contractes a temps parcial i el teletreball. 
- L’oferiment de majors facilitats a l’empresariat per a modificar les condicions 

laborals. 
 
 
I, per si no fos prou, ara les organitzacions empresarials espanyoles estan pressionant 
al govern perquè modifiqui la Llei de Vaga. 
 
Un seguit de mesures que de nou, no aporten cap solució a la situació de crisi 
econòmica, social i laboral que estem vivint, sinó que aprofundeixen en la precarietat 
laboral i en l’augment de l’explotació. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa a la Junta de 
Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present declaració: 

 



1.  Mostrar públicament el rebuig a la reforma laboral decretada pel govern espanyol. 

 

2. Donar suport a les mobilitzacions socials i ciutadanes en defensa dels drets laborals 
i els serveis públics que s’organitzin a la ciutat de Reus. 

 

3. Fer arribar aquesta declaració al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern 
de l’Estat espanyol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS 
Reus, 24 de febrer de 2012 

 
 

 
 

 
 
 
 

David Vidal Caballé 
Portaveu GM CUP 


