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NO RECOLZA LA VAGA DEL 29 S 
 

La CSIF, com a sindicat més representatiu de les diferents administracions publiques, 

no recolza la vaga del 29 de setembre ja que entenem que: 

 

- Aquesta vaga té un gran component polític. 

- Està convocada fora de temps. 

- No té cap possibilitat de resoldre el problema social que amenaça els 

treballadors. 

- Aquesta reforma del “Gobierno” ha superat ja, pràcticament, la totalitat 

de tràmits legals. 

 

D’altra banda, la CSIF considera que arran la pèrdua econòmica patida pels Empleats 

Públics arrel del “Decretazo” i de la precària situació que pateixen els treballadors 

d’aquest país, no és procedent demanar un esforç addicional als assalariats. 

 

La CSIF, es reafirma en la injustícia social que ha suposat el “Decreto Ley 8/2010” i 

que suposarà sens dubte aquesta Reforma Laboral no negociada, involutiva i 

avantatgista, en la qual un govern d’esquerres es posa de part dels poderosos per a 

retallar drets i disminuir ingressos als treballadors. 

 

Per si fos poc, s’amenaça amb apujar –encara més- impostos per a continuar gastant 

en sous superflus de milers –sí, milers- d’assessors que no han servit per a res; es 

segueixen mantenint empreses públiques i organismes i fins i tot Ministeris, 

deficitaris, perfectament prescindibles i es conserven duplicitats i duplicacions tant 

en organismes com en funcions a totes i cadascuna de les administracions que només 

afavoreixen el nepotisme i el seguidisme polític. 
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La CSIF ha denunciat i seguirà denunciant de forma continuada i contundent aquest 

abús i aquesta política antilaboral, utilitzant tots els mitjans al seu abast i ho farà 

contant amb el recolzament dels seus afiliats, simpatitzants i treballadors en general, 

però evitant mesures que suposin una nova pèrdua econòmica per a aquests. 

 

La CSIF està absolutament convençuda que tots aquests canvis i aquest esforç 

imposat als treballadors, no servirà per a resoldre el problema de l’atur ni el del 

deute i que tan sols servirà per a generar més inestabilitat jurídica i laboral, que no 

política. I més precarietat i pobresa a les classes treballadores alhora que una gran 

pèrdua de la confiança general, sortint-ne beneficiades únicament la “casta política” i 

les classes privilegiades. 

 

La CSIF pensa que la societat està passant una crisi d’extrema gravetat, que si bé té el 

seu origen en els mercats financers, al nostre país es veu agreujada per la contínua 

negació de la realitat i l’erràtica política del “Gobierno” que ha impedit de prendre les 

mesures adequades per a afrontar la crisi, fent recaure els costos de la mateixa en els 

treballadors, tant els del sector públic com els del privat i, a més, sobre els 

pensionistes, que en cap cas –cap d’ells- en tenen la més mínima responsabilitat i, 

contràriament, els causants de la crisi no només en surten impunes sinó que reben 

tota mena d’ajudes públiques. 

És evident, doncs, que necessitem de forma urgent una Reforma Laboral profunda 

que possibiliti rellançar el mercat laboral i que, a més, modernitzi la nostra legislació i 

l’adapti a la nova realitat econòmica i faci viables les nostres empreses sense 

detriment dels treballadors. Encara que no ens agrada la reforma laboral aprovada, 

entre altres coses per haver-se fet tard, parcial i insuficient, no trobem en ella 

arguments objectius que veritablement justifiquin paralitzar el país un dia. 

L’Estatut dels Treballadors es del 1980 i ja llavors naixia amb errors. Però, en aquells 

moments era necessari regular les relacions empresari-treballador i potenciar un 

model de negociació col·lectiva lliure i obert a les parts i sense intervenció de tercers. 



La prova d’aquestes carències han estat les reformes parcials de 1984, 1994, 1997 i 

2006. 

Amb tot això, veiem la necessitat d’una reforma laboral de forma urgent i profunda 

que aconsegueixi de rellançar la feina, però una feina que trenqui les grans 

diferències entre uns i altres treballadors, alguns molt desprotegits, buscant alhora 

un creixement que faci viables les nostres empreses. Això era el que esperàvem ... . 

 

La reforma era necessària i planteja aspectes positius com la penalització de la 

contractació temporal, el foment de la contractació indefinida o la limitació dels 

contractes temporals per obra o servei. 

D’altra banda, són negatius aspectes com la facilitació de l’acomiadament objectiu, la 

reducció del període de declaració d’improcedència de l’acomiadament o les 

bonificacions i ajudes a empreses pel sol fet de contractar; nosaltres interpretem que 

són despeses per a la hisenda pública i que no potencien, de forma real, la 

contractació. 

Després de tant de temps de crisi i amb la situació que tenim ara mateix, els grans 

sindicats convoquen una vaga per a fer-se notar, però el bo del cas és que no ho fan 

directament contra aquest “Gobierno” que va negar la crisi i que després va 

reaccionar tard sinó que s’uneixen a la jornada de manifestacions –que no vagues- 

convocades a Europa. 

Des de la CSIF no podem combregar amb uns convocants que es mouen per raons 

que ja comencen a cansar tothom. 

 


