
DESPRÉS DE 7 ANYS DE PACTES 
CONSTANTS AMB EL GOVERN DEL 
PP I LA PATRONAL, QUE HAN 
SUPOSAT UNA PÈRDUA REITERADA 
DE DRETS LABORALS DELS 

TREBALLADORS I LES TREBALLADORES, ARA CCOO I UGT 
CONVOQUEN UNA VAGA GENERAL EL 20 J 
 
Companyes i companys, 
 
És evident que hi ha motius més que sobrats per una vaga general, ja que la pèrdua de 
drets i de poder 
adquisitiu del conjunt dels treballadors i les treballadores durant aquests últims anys ha 
estat constant. 
El problema és que l’últim decretazo és només un dels molts motius per una vaga 
general; per contra, 
molts altres motius han estat pactats o consentits descaradament per CCOO i UGT. 
 
Vegem-ne unes quantes mostres: 
 
Les reformes laborals (94, 97 i 2001) han contribuït poderosament a 
desregularitzar el mercat laboral: 
- L’abaratiment dels acomiadaments, la implantació dels contractes escombraries i la 
consolidació 
de les Empreses de Treball Temporal 
- L’increment de la precarietat i la rotació en el treball 
- La imposició de la mobilitat funcional i geogràfica 
- La caiguda dels salaris lligats a la contractació precària i a la subcontractació i la 
moderació salarial 
generalitzada 
- Les rebaixes en les cotitzacions dels empresaris a la SS. 
Aquestes reformes laborals han estat complementades amb mesures paral·leles 
encaminades així 
mateix a provocar un transvasament de les rendes públiques i del treball al capital: 
- La regressivitat fiscal imposada pel PP 
- Les privatitzacions d’empreses i serveis públics 
- Les retallades de les prestacions socials, via pressupostària, i dels subsidis d’atur 
- La moderació salarial garantida a la negociació col·lectiva per aquest any 
- La desregularització social i laboral de milers de treballadors i treballadores 
procedents d’altres països. 

 

Així mateix s’han de significar les passes dutes a terme envers el desmantellament del 
sistema 
públic de pensions: 

- Ampliació del període de càlcul de la base reguladora 
- Contribució en un futur a la reducció del nombre de pensionistes amb dret a pensió 
contributiva i 



de les quantitats a percebre 
- Foment del treball a partir dels 65 anys 
- Bonificació de les cotitzacions empresarials reduint els ingressos de la SS 
- Estimulació dels fons de pensions privats 
- Continuades congelacions salarials dels treballadors i les treballadores de 
l’administració pública. 

 
Tots aquests acords s’han tirat endavant amb el rerefons del finançament d’aquests 
sindicats via 
pressupostos generals de l’Estat o via cursos de formació continuada (FORCEM), 
sense els quals 
CCOO i UGT faria temps que haurien fet SUSPENSIÓ DE PAGAMENTS. 
Per tots aquests motius i per molts altres, perquè la política del PP és cada cop més 
“dretana” i prepotent, 
podem entendre que el 20 J molts treballadors i treballadores facin vaga i participin 
activament en les 
mobilitzacions. 
Però també, pels mateixos motius, entenem els treballadors i les treballadores que 
pensen que aquesta 
vaga hauria d’haver estat convocada contra del govern i contra els mateixos sindicats 
a parts iguals. 
Desgraciadament tot ens fa pensar que darrere d’aquesta vaga el menys important són 
els drets i les 
reivindicacions del conjunt dels treballadors i de les treballadores i, sobretot, esperem 
que no serveixi 
perquè aquests sindicats continuïn pactant lleis com la FUTURA LLEI DE 
RELACIONS LABORALS (que 
pot acabar amb la negociació col·lectiva), la LLEI DE VAGA o el desmantellament 
definitiu de les 
conquestes socials que tanta sang i tants anys han costat d’aconseguir. 

 

Per una veritable política de defensa de les reivindicacions i els drets  
dels treballadors i les treballadores, 

FARIA FALTA JA UNA VERITABLE VAGA 
GENERAL. 
 
Barcelona, 11 de juny de 2002 


