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El PSC tarragoní assenyala que la
reforma laboral té l'objectiu de
«dignificar el treball»
Els diputats Guaita i Ruiz i el senador Castellà defensen "l'acció positiva" de govern
central, en comparació amb la "inacció" de Ricomà a la capital de la demarcació

Els tres socialistes, aquest divendres | Cedida

?Volem tornar a dignificar el treball, garantir el creixement econòmic i fomentar la creació de nous
llocs de treball, aquests són els objectius de la reforma laboral impulsada pel govern de Pedro
Sánchez". Són paraules diputada reusenca del PSC al Congrés, Sandra Guaita, qui ha destacat
que el nou text "és fruït de l'acord entre els representants dels treballadors i l'empresariat".
En el mateix sentit s'ha manifestat el diputat Joan Ruiz, qui ha subratllat que ?quan es voti al
Congrés tothom s'haurà de retratar: o al costat de la reforma laboral pactada per empresaris i
treballadors i avalada per Europa o amb la reforma laboral que el PP va imposar el 2012, no hi
ha volta de full.?
Tots dos han manifestat que el "govern progressista" al qual pertanyen "ha recuperat els nivells
d'ocupació que hi havia abans de la pandèmia, aconseguint que més de 20 milions de
treballadors estiguin cotitzant a la Seguretat Social i reduint l'atur de forma continua en els
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darrers 10 mesos". A nivell de les comarques tarragonines, han volgut subratllar que 75.725
tarragonins han optat als ERTE impulsats pel govern central amb una inversió territorial superior
als 239 milions d'euros.
Finalment, el senador Santi Castellà ha posat de manifest que ?mai s'havia invertit tant en
polítiques socials com ara al nostre país, mai". Per a ell, "aquesta acció positiva i eficaç contrasta
dramàticament amb la inacció del govern del senyor Ricomà a l'Ajuntament de Tarragona, que pensa
més en la pancarta que en la sortida de la crisi?. "Quants projectes Next Generation vol impulsar
l'equip del senyor Ricomà?", s'ha preguntat a mode de conclusió.
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