A l'excel·lentíssim Ajuntament de Sant Llorenç Savall:

MOCIÓ PER LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA
PRECARIETAT LABORAL A SANT LLORENÇ SAVALL
L'Assemblea de la CUP de Sant Llorenç Savall, i en representació seva n'Albert Vicens Llauradó,
regidor de la CUP per l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall,
EXPOSA:
ATÈS QUE la precarietat laboral és aquella situació que es caracteritza pel predomini de modalitats
de contractació eventuals i temporals, mal remunerades, amb un nivell baix o inexistent de
protecció legal i sovint sense mesures de control de les condicions de treball.
ATÈS QUE en les últimes dècades, la precarietat laboral ha deixat de ser un fenomen focalitzat en
els sectors amb menys recursos de la població i amb menys formació reglada, sinó que s’ha estès a
tota la societat. Més enllà del fet que una ocupació precària dificulta un projecte de vida digna, la
precarietat en la ocupació és un determinant social de la salut i de la qualitat de vida dels i les
treballadores.
ATÈS QUE a Sant Llorenç Savall, la taxa d'atur assoleix el 15,38%. Tanmateix, aquesta dada no
reflecteixen el fet que la taxa de cobertura d’atur (percentatge de persones en situació d’atur que
reben prestació econòmica) ha disminuït de manera significativa els darrers anys.
ATÈS QUE, més enllà de les dades d’ocupació, ens trobem amb el fenomen de les noves
precarietats o “pobresa laboral”, situacions que pateixen persones que tenen feina i que, malgrat no
sortir a les llistes d’aturats, tenen greus problemes per assegurar-se la subsistència o una vida digna.
Aquestes situacions s’han vist agreujades especialment des de la reforma laboral de 2012, que
hauria propiciat un descens de l’atur al preu de fer créixer de manera important aquestes “noves
precarietats”
ATÈS QUE aquestes noves precarietats afecten especialment els joves.

EXPOSA:
PRIMER - L’elaboració d’un estudi sobre les condicions laborals a Sant Llorenç Savall, amb
l’objectiu d’identificar les principals problemàtiques i emprendre les mesures necessàries en el pla
de les polítiques públiques que depenen de l’Ajuntament.

Albert Vicens Llauradó
Regidor CUP Sant Llorenç Savall
Sant Llorenç Savall, 18 de febrer de 2016

