El PSC de La Llagosta se comprometió hacer un documento con todas las actuaciones hechas
hasta la fecha y los planes de actuación futuros en relación con las peticiones que las y los
llagostenses hicieron el pasado 16 de Marzo en la jornada de participación en el Centro
Cultural de La Llagosta
Tema 1: El estado de la Sanidad, recortes, copago y los servicios que se han dejado de dar en
el CAP de La Llagosta como ginecología.
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
1) El PSC de La Llagosta siempre ha mantenido una postura contraria a cualquier recorte que
ponga en peligro la Sanidad Pública.
2) El PSC de La Llagosta se adhirió y manifestó en la concentración el 15 de Diciembre que se
hizo contra el recorte de una hora del servicio de Urgencias en el Ambulatorio de La Llagosta.
Además de asistir a diversas manifestaciones contra los recortes en Sanidad en Barcelona.
3) El PSC de la Llagosta presentó una moción en el ayuntamiento en defensa de La Sanidad y la
Educación públicas y en contra de los recortes. Esta moción fue rechazada con los votos en
contra de ICV-EUiA, CIU y PP. (Anexo1: Moción defensa Sanidad pública)
4) El PSC de La Llagosta ha denunciado en todos y cada uno de los plenos y boletines la actitud
pasiva del ayuntamiento ante los recortes en sanidad, además de sacar a la luz las mentiras del
alcalde Alberto López referente a estos temas.
¿Qué vamos a seguir haciendo?
1) Seguir defendiendo a todos y cada uno de los ciudadanos de La Llagosta ante estos recortes
salvajes en sanidad.
2) Presentar una nueva moción en el pleno en contra del copago sanitario que la Generalitat
(CiU) ha puesto en marcha con el beneplácito del PP.
3) Seguir atentos a todos y cada uno de los recortes en sanidad e informar a las y los
llagostenses para que cada vez que se cierre un servicio, los ciudadanos sean debidamente
informados a pesar de las mentiras del actual alcalde.
4) Pedir por activa y por pasiva que el ayuntamiento haga todo lo posible para que no haya
ningún recorte más en Sanidad en La Llagosta.
5) Apoyaremos y asistiremos a todas y cada una de las manifestaciones que se hagan en contra
de los recortes en Sanidad para defender la sanidad pública.
Tema2: El servicio de bus al hospital de Mollet y las subidas de las tarifas del transporte
público.
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
1) El PSC de La Llagosta presentó una moción en el pleno de La Llagosta en defensa del
transporte público y contra las subidas abusivas de las tarifas. (Anexo 2: Moción defensa
Transporte Público)
¿Qué vamos hacer seguir haciendo?
1) El PSC de La Llagosta seguirá pidiendo al gobierno de La Llagosta por activa y por pasiva para
que exija al ente competente que el autobús que va al hospital deje de dar tanto rodeo y

mejore el servicio para los ciudadanos de La Llagosta.
2) El PSC de La Llagosta mantendrá una actitud vigilante con el gobierno de La Llagosta para
que cumpla con las exigencias de sus ciudadanos referentes a los temas de mejoras de los
servicios de transporte público.
TEMA 3 La desaparición de la Concejalía de la Gent Gran y diversos servicios sociales.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?
1) Desde el minuto 1 en que fue informado el PSC de La Llagosta sobre la configuración del
gobierno tutifruti de La Llagosta, mostró su total disconformidad con la desaparición de la
concejalía de la Gent Gran. El PSC de La Llagosta se ha mostrado siempre en contra de la
eliminación de esta concejalía, presentando su disconformidad ante el actual gobierno, a la vez
que ha ido informando a los ciudadanos mediante boletines.
¿Qué vamos hacer seguir haciendo?
1) El PSC de La Llagosta va a seguir manifestando por activa y por pasiva al actual gobierno la
falta de una concejalía específica de Gent Gran.
2)Mantener una actitud vigilante e informar adecuadamente a las y los llagostenses sobre los
servicios sociales que se dejan de prestar o que se deberían prestar por parte del
ayuntamiento. A la vez que se le exigirá al ayuntamiento que vuelva a recuperar cualquier
servicio social que se deje de prestar o que se debería prestar.
Tema 4 Impuestos, tasas y precios públicos.
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
1) Desde un primer momento el PSC de La Llagosta se ha mostrado contrario a los impuestos,
tasas y precios públicos que ha presentado al actual gobierno de La Llagosta las alegaciones
correspondientes. (Anexo3: Alegaciones a los impuestos, tasas y precios públicos)
2) Denunciar por activa y por pasiva que estos impuestos son injustos y desproporcionados y
solo tienen el afán de recaudar, mediante boletines y artículos de prensa.
3)El PSC de La Llagosta ha pedido al actual gobierno que deje de mentir y engañar a los
ciudadanos de La Llagosta diciendo que no han subido los impuestos cuando es totalmente
cierto.
4) El PSC de La Llagosta ha pedido al actual gobierno que las terrazas de los bares puedan
acogerse a la anterior tarificación para que no suponga un incremento tan elevado esta nueva
tasa si deciden montar solo la temporada de verano con fiesta mayor.
5) Mostrar el total desacuerdo con el lugar y la forma donde se está poniendo el radar de La
Llagosta, que solo sirve para recaudar.
¿Qué vamos hacer seguir haciendo?
1) El PSC de la Llagosta como partido de izquierdas y progresista va a seguir manteniendo una
línea política para intentar que los azotes de la crisis económica no los tengan que pagar los
más desfavorecidos e intentar que repercuta en lo mínimo posible a las familias numerosas o
con rentas más bajas.

2) Seguir denunciando por activa y pasiva los impuestos injustos que se han implantado en La
Llagosta en una situación de crisis donde tanto las familias como los pequeños comerciales ya
están sufriendo.
3) Seguir informando a todos los ciudadanos y ciudadanas y comercios de La Llagosta de
cualquier tipo de subida injusta por parte del actual gobierno, evitando así la opacidad
informativa y las mentiras que están promulgando el actual gobierno de La Llagosta para
mantener desinformado al pueblo en estos aspectos.
4) Exigir que pongan el radar en zonas de más afluencia de peatones para evitar un posible
accidente y no ponerlo en zonas sin peligro de accidente pero con afán de recaudar.
TEMA 5 El actual estado de limpieza de las calles.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?
1) Desde el PSC de La Llagosta siempre se ha mostrado un gran interés por la buena imagen y
buena salubridad e higiene de las calles de La Llagosta desde siempre, por eso hemos
denunciado por activa y pasiva al actual gobierno de La Llagosta el empeoramiento del estado
de limpieza de las calles.
2) También hemos denunciado en diversas ocasiones nuestro malestar por la dejadez del
nuevo gobierno en este tema e informado de ello a la ciudadanía mediante boletines.

¿Qué vamos hacer seguir haciendo?
1) Seguiremos exigiendo al actual gobierno que priorice e intente que las calles de La Llagosta
intenten mantenerse lo más limpias posibles.
2) Exigiremos al ayuntamiento campañas de concienciación y una mayor y mejor actuación
sobre la limpieza de las calles a todos los niveles.
Temas Varios: Educación y Reforma Laboral
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
1) El PSC de La Llagosta siempre se ha mostrado contrario a cualquier recorte que ponga en
peligro el sistema público de educación acudiendo y dando apoyo a todas y cada una de las
manifestaciones que el sector de la educación ha hecho.
2) Hemos presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento en defensa de la educación
pública y contra los recortes Esta moción fue rechazada con los votos en contra de ICV-EUiA,
CiU y PP. (Anexo1: Moción a favor de la educación pública y en contra de los recortes)
3) Hemos exigido por activa y por pasiva al actual gobierno de la Llagosta que mantenga una
postura contraria y contundente frente a los recortes que CIU está haciendo en Educación.
4) Mostrar nuestro total desacuerdo e informar a la ciudadanía sobre la paralización indefinida
de las obras del nuevo colegio SAFA.
5) Exigir al nuevo gobierno que explique porqué en LA Llagosta el nivel de inversión por parte
de la Generalitat va a ser de 0€ mientras que en otros pueblos del Vallés Oriental se están
construyendo equipamientos educativos y de otros ámbitos.

6) El PSC de La Llagosta se ha posicionado rotundamente en contra de esta reforma laboral
asistiendo a todas y cada una de las manifestaciones en contra de ella, para defender los
derechos de los trabajadores y apoyando a los sindicatos. (Anexo4: posicionamiento contra la
reforma laboral)
7) El PSC de La Llagosta presentó una moción en el pleno en contra de la reforma laboral por
injusta, inútil e ineficaz que solo pretende lapidar los derechos de los trabajadores
conquistados desde hace años. (Anexo5: moción contra la reforma laboral)

¿Qué vamos hacer seguir haciendo?
1) El PSC de La Llagosta alto y claro seguirá defendiendo siempre una escuela pública y de
calidad y hará todo lo que haga falta para que esto siga siendo así.
2)Exigiremos al actual gobierno de La Llagosta que actúe de una forma más contundente
contra los recortes en educación pública y exija a la Generalitat la construcción del nuevo
SAFA, así como seguir pidiendo al ayuntamiento que exija contundentemente a la Generalitat
que pague lo que debe a las arcas municipales.
3) El PSC de La Llagosta secundará la Huelga General del 29 de Marzo contra la reforma
laboral, paralizando toda su actividad y asistiendo a las concentraciones específicas para
manifestarse en contra de la reforma laboral. (Anexo6: Carta abierta del PSC de La Llagosta
informando al actual alcalde del cese de todas sus actividades para el 29 de Marzo)

(Anexo1: Moción en defensa Sanidad y Educación pública y en contra de los recortes)
“Moción que fue presentada por el grupo municipal Socialista de La Llagosta (PSC) en defensa de la educación y sanidad
públicas y que fue rechazada con los votos en contra de ICV-EUiA, CiU i PP”
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM) AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA,
EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC SANITARI DE LA LLAGOSTA I DEL NOSTRE PAÍS
L’actual sistema sanitari públic de Catalunya, que persegueix l’excel•lència en l’atenció a tota la població, és reconegut com
un dels millors del món. S’ha aconseguit amb el consens i l’esforç continuat de tota la societat durant molts anys.
El nou Govern de Catalunya anuncia cada dia noves retallades que més enllà de solucions per sortir de la crisi, ens situen
davant d’un canvi de model sanitari i de la transició d’una gestió pública i pública concertada a una de privada i
mercantilitzada.
Ja fa molts mesos que els metges de Catalunya estan informant i advertint que no es podrà mantenir una assistència sanitària
de qualitat als hospitals de l’ ICS amb les dures retallades imposades.
Una situació semblant estan patint els centres d’assistència primària (CAPS) en que es veuen retallades dràsticament les
despeses tant en personal com en recursos materials, deixant en una delicada situació a l’atenció que rebem els catalans i
els llagostencs, al nostre ambulatori.
Representants de Metges de Catalunya (MC) i representants de les juntes clíniques dels vuit hospitals públics de l’Institut
Català de la Salut (ICS) han fet front comú per demanar públicament al Govern de la Generalitat que aturi totes les mesures
que minven la qualitat i busqui alternatives de finançament que siguin viables i garanteixin la sostenibilitat del sistema en el
futur.
Tanmateix han denunciat que, des de maig de 2011, l’ICS ha tancat un 30% dels llits de plantes d’hospitalització i un 40% dels
quiròfans, una circumstància que aboca als hospitals a una situació insostenible.
L’ICS ha plantejat també una forta reducció d’un 25% la jornada laboral a 6.000 professionals eventuals i interins, o
acomiadar temporalment 1.500 treballadors fins a finals d’any.
Coincidint amb Metges de Catalunya (MC), considerem que el Govern s’està acarnissant amb la sanitat, fet que qualifiquem
d’inassumible.
L’augment en les llistes d’espera de patologies que no poden esperar més de 30-45 dies obliga a sortir en defensa dels
pacients i dels professionals que estan denunciant, dia si dia també, aquests fets.
La Llagosta no pot romandre impassible davant d’aquesta situació que ens afecta de manera molt directa:
● S’ha reduït el nombre de metges de guàrdia amb l’objectiu d’abaratir les despeses de personal. Això ha provocat el
tancament de molts serveis d’urgències a Catalunya, al Vallès Oriental, i a d’altres municipis del nostre entorn més immediat
com ara Santa Perpètua de la Mogoda que s’han desviat cap a la Llagosta i Mollet.
● El tancament de serveis d’urgències de municipis propers i la derivació dels usuaris ja està provocant problemes als usuaris
del nostre CAP i del nostre Hospital de referència a Mollet.
● Diverses veus que anuncien propers tancaments al CAP de la LLagosta, esperem fermament que aquest fet no es produeixi
mai al nostre poble.
Els i les llagostencs no estem disposats a ser còmplices d’un seguit de mesures improvisades i mal planificades que el govern
de CIU està implantant al sistema públic sanitari de Catalunya, adreçades a aconseguir un estalvi immediat, sense tenir en
compte les seves terribles conseqüències a mig i a llarg termini en la qualitat de l’assistència.
Per sortir de la crisi no tolerarem les retallades, ni la liquidació d’un sistema nacional de salut eficient. No permetrem la
fractura social ni l’exclusió de les persones més febles de la societat. Exigim i exigirem que es preservi el sistema de salut
públic, universal i de qualitat.

Per això refusem i refusarem tot el que signifiqui debilitar aquest sistema públic: mesures com el copagament, la retallada
indiscriminada de la despesa, la retallada de prestacions o dels serveis necessaris per a la cohesió social.
Per aquests motius volem elevar aquesta moció al Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, per a que sigui presa en consideració,
amb els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el nostre més contundent rebuig a qualsevol intent de tancament, ni que sigui parcial, del servei
d’urgències al nostre CAP.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que garanteixi el manteniment dels recursos personals i materials, així com els
serveis de que disposem actualment, al CAP de la Llagosta.
Tercer.- Convidar als llagostencs a manifestar el nostre rebuig en contra de les retallades sanitàries que volen imposar-nos
des del Govern de la Generalitat.
Quart.- Demanar una reunió urgent de tots els portaveus dels grups municipals de l’ajuntament de la Llagosta amb
responsables de l’Institut Català de la salut per conèixer de primera mà les intencions pel nostre municipi dels responsables
de salut i defensar de manera unitària els interessos del poble de la Llagosta.
Cinquè.- Oposar-nos frontalment al sistema de copagament, que voldria instaurar el Govern de la Generalitat, per tal que la
sanitat segueixi essent un dret universal, el qual els ciutadans ja paguem amb els nostres impostos i a través dels
pressupostos.
Sisè.- Reclamar als gestors de l’ICS que aturin totes les mesures que minven la qualitat i l’excel·lència dels nostres centres i
busquin alternatives de finançament que siguin viables i garanteixin la sostenibilitat del sistema en el futur.
Setè.- Manifestar que és inacceptable que amb motiu de l’augment de població que en farà ús de l’Hospital de Mollet, un
cop incorporats a la seva àrea d’influència els municipis de Santa Perpètua de la Mogoda i de Palau-Solità i Plegamans, ara
que hi ha més usuaris que abans hi hagi menys personal sanitari.
Vuitè.- Donar ple suport a les reivindicacions i mobilitzacions dels professionals de la nostra sanitat pública perquè són els
que més i millor coneixen aquest servei bàsic per a la població en general, així com la dels sectors privats i l’economia social
que hi estan directament relacionats.
Novè.- Traslladar la següent moció al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a
l’Institut Català de la Salut, al Govern Territorial de Salut del Baix Vallès, a la Consellera Comarcal de Salut, als responsables
de l’Hospital de Mollet i del CAP de la Llagosta i als seus comitès d’empresa, així com a tots els llagostencs a través dels
mitjans públics i privats de que es disposin per ser coneixedors de la greu situació en la queens podem trobar.

(Anexo 2: Moción defensa Transporte Público)
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA A PETICIÓ DE LES JOVENTUTS SOCIALISTES DE LA
LLAGOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA, EN DEFENSA DEL TRANSPOR PÚBLIC DE LA LLAGOSTA I DEL NOSTRE
PAÍS
L’actual sistema de Transport Públic de Catalunya, que persegueix el foment de la mobilitat sostenible i el servei a tota la
població s’ha aconseguit amb el consens, treball i esforç continuat de tota la societat durant molts anys.
El nou Govern de Catalunya anuncia cada dia noves retallades que més enllà de solucions per sortir de la crisi, ens situen
davant d’un canvi de la transició cada cop més mercantilitzada, amb uns serveis que cada cop són menys públics.
El Govern de la Generalitat ha donat amb aquest nou pas més en la seva política de restricció de drets. Primer han estat la
sanitat i l’educació. Ara el torn li ha arribat al transport públic. L’increment en les tarifes que s’ha produït les darreres
setmanes al país suposa un dels abusos més flagrants de l’administració de CIU.
El Govern ha incrementat en un 12% la T‐10, el títol de transport més utilitzat i ha pujat fins a dos euros (38%) el bitllet
senzill i no integrat. Si bé ha mantingut i fins i tot proposat reduccions en altres modalitats tarifàries, com és el cas de la
T‐Jove, aquestes mesures resulten fins i tot ofensives per minves i per aplicar‐se en aquells títols més cars i infrautilitzats.
A més d’aquests canvis en la política tarifària, el Govern de la Generalitat també ha decidit suprimir el servei nocturn dels
dissabtes de FGC així com línies de bus i disminuir la freqüència de pas del transport públic.
La Llagosta no pot romandre impassible davant d’aquesta situació que ens afecta de manera molt directa:
Els i les llagostencs no estem disposats a ser còmplices d’un seguit de mesures improvisades i mal planificades que el govern
de CIU està implantant a Catalunya, adreçades a aconseguir un estalvi immediat, sense tenir en compte les seves terribles

conseqüències, tant en les persones a qui més afecta aquesta pujada de tarifes que recau directament sobre la classe
treballadora , com per la manca de foment del transport públic i per tant de la mobilitat sostenible.
Per sortir de la crisi no tolerarem les retallades indiscriminades. No permetrem la fractura social ni l’exclusió de les persones
més febles de la societat. Exigim i exigirem que es preservi el sistema de transport públic.
Des de el Govern de la Generalitat es diu que no pot pagar la paga extra de Nadal als funcionaris i fer totes aquestes
retallades en drets públics bàsics per la situació de crisi econòmica i perquè l’Estat no ha realitzat la transferència de 759
milions d’euros prevista a la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia. El que no diu és que aquests diners han
d’anar destinats a infraestructures. Per tant, ni les retallades en sanitat, ni en educació, ni als funcionaris, ni l’augment de
tarifes del transport públic es veuen justificades per aquesta manca de transferència de l’Estat que des de la JSC igualment
denunciem.
Per això refusem i refusarem tot el que signifiqui retallar en drets, mesures com el copagament, la retallada indiscriminada
de la despesa, la retallada dels serveis necessaris per a la cohesió social i la mobilitat sostenible.
Per aquests motius volem elevar aquesta moció al Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, per a que sigui presa en consideració,
amb els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el nostre més contundent rebuig aquesta pujada indiscriminada de tarifes del Servei de Tranport Públic,
la supressió de línies de servei nocturn de bus i disminuir la freqüència de pas del transport públic.
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat un transport públic que garanteixi la cobertura total de les necessitats de
mobilitat de les persones de la Llagosta, com el que hem tingut fins ara.
Tercer.- Convidar als llagostencs a manifestar el nostre rebuig en contra de la pujada de les tarifes i les retallades dels
serveis de pas de la línia diürna i nocturna del serveis d’autobús.
Quart.- Demanar una reunió urgent de tots els portaveus dels grups municipals de l’ajuntament de la Llagosta amb
responsables de la Generalitat per conèixer de primera mà les intencions pel nostre municipi dels responsables i defensar
de manera unitària els interessos del poble de la Llagosta.
Cinquè.- Oposar-nos frontalment aquesta retallada de serveis de transport públic i mobilitat sostenible que està instaurant el
Govern de la Generalitat, per tal que el transport públic segueixi essent un dret dels ciutadans a la vegada que fomenta la
mobilitat sostenible.
Sisè.- Reclamar als gestors del Transport Públic que aturin totes les mesures que minven la qualitat dels nostres serveis i
busquin alternatives de finançament que siguin viables i garanteixin la sostenibilitat del sistema en el futur.
Setè.- Donar ple suport a les reivindicacions i mobilitzacions del professionals i d’usuaris en defensa del transport públic de
la nostra societat perquè són els que més i millor coneixen aquest servei bàsic per a la població en general, així com la dels
sectors privats i l’economia social que hi estan directament relacionats.
Vuitè.- Traslladar la següent moció al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Gneralitat de Catalunya, així com a tots els llagostencs a través dels mitjans
públics i privats de que es disposin per ser coneixedors situació en que han quedat els nostres serveis de transport públic.

(Anexo3: Alegaciones a los impuestos, tasas y precios públicos)
El grup municipal socialista de la Llagosta hem presentat al·legacions als impostos, les taxes i el preus públics per al
2012, davant d’una proposta d’ordenances fiscals inicialment aprovada per l’equip de govern tripartit municipal (ICV,
CiU, CpLL) amb la complicitat del PP que carrega un important afany de recaptació amb els que menys tenen i que està
exempta de cap sensibilitat davant la greu situació econòmica que pateixen les famílies, els comerços i les empreses.
Les al·legacions que hem presentat pretenen evitar que l’Ajuntament pugi els impostos locals de manera desmesurada i
desproporcionada, fins i tot arribant en algun cas a un 650% d’increment.
Moltes de les propostes que planteja l’equip de govern tenen l’objectiu de recaptar més diners que la despesa real dels
serveis.
A les al·legacions presentades denunciem que l’Equip de govern local vol:



Fer negoci amb les escombraries pujant el rebut als veïns/es i comerços, malgrat que els preus que pagarà
l’Ajuntament pel servei es rebaixaran fins a un 11,71% en algun cas.



Incrementar el preu de l’aigua el 4,65%. Hi ha un estudi de 2010 fet pel PSC que ens permetria comprar l’aigua més
barata a partir de 2012. No ho han tingut en compte.



Pujar la taxa de la Grua un 17,65% i el dipòsit municipal un 650% a partir del 3er dia, sense cap estudi econòmic que
ho avali.




Canviar el model de tarifa per les terrasses dels bars. L’increment arriba fins al 54,74% i fins a 726€ l’any.
Escanyar als bars que ampliïn les terrasses per la festa Major. Pagarán 10€ per m2 al dia. Per exemple, un bar que
demani 4-5 taules petites (10 m2 aprox.) pagarà 400€ com a mínim.

 I retirar bonificacions a famílies nombroses que patiran increments abusius de l’IBI fins al 26,66%.
Exigim que l’equip de govern sigui just i moderat amb els impostos, i que deixi de banda el seu afany per recaptar de
qualsevol manera.
Per això hem proposat que:





Es congelin les taxes d’escombreries, de l’aigua, de les terrasses dels bars, de la grua i del dipòsit municipal.
Que es mantinguin a un mínim del 25% les bonificacions a l’IBI de les famílies nombroses.

Que les famílies amb aturats de llarga durada i amb hipoteca tinguin bonificacions a l’IBI.
L’Ajuntament pagarà al 2012 menys o igual quantitat que a 2011 per alguns serveis. No existeix cap argument que justifiqui
la seva pujada ESCURABUTXAQUES, INJUSTA I ABUSIVA.
El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de la Llagosta

(Anexo4: posicionamiento contra la reforma laboral)
Els i les socialistes de La Llagosta, davant la Reforma del mercat de treball acordada pel Consell de Ministres del passat
divendres, manifestem que:
El Govern del PP només ofereix l’acomiadament com a eina per combatre l’atur. Amb més de cinc milions d’aturats, és
evident que el problema d’Espanya no són les dificultats a l’hora d’acomiadar treballadors, sinó la generació d’ocupació. En
aquest sentit, la reforma laboral no només no millorarà les condicions de qui no té feina, sinó que, a més, precaritzarà les
condicions de qui sí en té.
Aquesta reforma suposa un gravíssim atac als drets dels treballadors, ja que reforça el poder de decisió unilateral dels
empresaris sobre les condicions laborals i debilita jurídicament la posició dels assalariats davant l’empresa. Per exemple, se
suprimeixen els convenis col·lectius com a principal coixí de seguretat i es permet l’acomiadament lliure dels i les joves, així
com la baixada de salaris sense una negociació suficient.
Fem una crida a tots els llagostencs i llagostenques perquè se sumin a les manifestacions ciutadanes d’aquest diumenge, 19
de febrer, contra la Reforma laboral del PP i recolzada per CiU.
Militants i simpatitzants del PSC de La Llagosta han quedat el diumenge a les 11 del matí a l’estació de tren per anar tots
plegats. Sumat-hi !

(Anexo5: moción contra la reforma laboral)
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA, CONTRA LA
REFORMA LABORAL.
Els i les socialistes de La Llagosta, davant la Reforma del mercat de treball acordada pel Consell de Ministres del passat
divendres, manifestem que:
El Govern del PP només ofereix l’acomiadament com a eina per combatre l’atur. Amb més de cinc milions d’aturats, és
evident que el problema d’Espanya no són les dificultats a l’hora d’acomiadar treballadors, sinó la generació d’ocupació. En
aquest sentit, la reforma laboral no només no millorarà les condicions de qui no té feina, sinó que, a més, precaritzarà les
condicions de qui sí en té.
Aquesta serà la primera reforma laboral de la història que no ha comptat amb el coneixement previ dels agents socials i
econòmics. Suposa un nou i gravíssim cop als drets laborals en aquest país. A part de desequilibrar la balança de forma
descarada a favor dels empresaris en detriment dels treballadors, que resten a disposició dels balanços econòmics de
l’empresa com a simple instrument d’ajust de comptes.
A més de l’abaratiment generalitzat de l’acomiadament a 33 dies en cas improcedent i a 20 dies els precedents -que amb
l’ampliació màxima de les causes objectives seran la immensa majoria, durant el primer any els podran acomiadar
gratuïtament i a partir del següent any amb una indemnització de només 20 dies, fent un efecte d’acomiadament massiu dels
vells contractats per tornar-los a incorporar sota la regressiva legislació vigent.
Aquesta reforma que vol portar a terme el PP i que CIU avala, suposa un gravíssim atac als drets dels treballadors, ja que
reforça el poder de decisió unilateral dels empresaris sobre les condicions laborals i debilita jurídicament la posició dels
assalariats davant l’empresa. Per exemple, se suprimeixen els convenis col·lectius com a principal coixí de seguretat i es
permet l’acomiadament lliure dels i les joves, així com la baixada de salaris sense una negociació suficient.
Per aquests motius volem elevar aquesta moció al Ple de l’Ajuntament de la Llagosta, per a que sigui presa en consideració,
amb els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el nostre més contundent rebuig aquesta reforma laboral.
Segon.- Convidar als llagostencs a manifestar el nostre rebuig en contra de la reforma laboral
Tercer.- Oposar-nos frontalment aquesta retallada de drets laborals que significa aquesta reforma laboral
Quart.- Donar ple suport a les reivindicacions i mobilitzacions de ciutadans i sindicats en defensa dels drets laborals i en
contra de la reforma laboral.
Cinquè.- Fem una crida a tots els llagostencs i llagostenques perquè se sumin a les manifestacions ciutadanes la Reforma
laboral del PP i recolzada per CiU

(Anexo6: Carta abierta del PSC de La Llagosta informando al actual alcalde el cese de todas sus
actividades para el 29 de Marzo)
Carta oberta dels regidors del Grup Municipal Socialista a l’alcalde Sr. Alberto López en referència al recolzament del
PSC de La Llagosta a la Vaga General del 29 de Març del 2012.
“A l’atenció del Sr. Alberto López,
Els sindicats amb major representació a l’Estat espanyol han convocat conjuntament una vaga general per al proper
29 de març contra la reforma laboral aprovada pel PP amb el recolzament de CiU.
Les vagues generals sempre impliquen un esforç per part de l’administració en la conjugació i respecte de diferents
drets que entren en conflicte. A més, el municipi és l’espai on es desenvolupen totes les activitats i on s’exerceixen
tots els drets.
Donades aquestes circumstàncies, el Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de la Llagosta demanem a l’alcalde Sr.
Alberto López el trasllat a un altra dia del Ple Ordinari del mes de març que a priori correspondria celebrar en
aquesta data
Des del Grup Municipal Socialista volem expressar d’entrada el nostre respecte per la competència de l’alcalde en la
convocatòria del plenari, però també volem anunciar el nostre posicionament de que donat el cas, si l’alcalde

decideix convocar el Ple, el Grup Municipal Socialista valorarem la no assistència a dita convocatòria com a
recolzament a la convocatòria de vaga
Per últim volem reafirmar el nostre respecte cap al lliure exercici dels drets de tots els ciutadans i ciutadanes, i cap
al principi de responsabilitat de l’ajuntament pel que fa a l’exercici de les seves funcions en el municipi. Confiem que
el nostre ajuntament actuarà, com sempre, amb encert en la conjugació d’ambdós drets.
Atentament,
Els regidors del Grup Municipal Socialista a l’ajuntament de la Llagosta”
Aquesta carta també ha estat enviada al correu institucional d’alcaldia de La Llagosta, al Sr. Alberto López.

