
Ivan Arcas (Iniciativa Molins de Rei), política social?  
Quina poca vergonya... 

  
SOLIDANÇA TREBALL EMPRESA D'INSERCIÓ SL és l’adjudicatària provisional de la 
deixalleria municipal i ha anunciat que no subrogarà els treballadors, sinó que els substituirà 
per treballadors en risc d’exclusió social, “casualment” amb sous molt més baixos. 
  
A més, SOLIDANÇA, com a empresa d’inserció laboral, rep subvencions i beneficis fiscals 
en la contractació. És per això (salaris baixos i subvencionats) que SOLIDANÇA pot 
reventar preus i oferir una rebaixa econòmica del 2 0% sobre el preu  màxim que ofereix 
l’Ajuntament i que és el mateix de fa 8 anys (com si no s’hagués encarit tot des de llavors). 
L’oferta de SOLIDANÇA va estar a punt de ser considerada temerària durant el procés 
d’adjudicació (es va salvar per un canvi molt oportú en l’oferta d’una altra licitadora), i de fet, 
és temerària perquè per complir-la s'han de saltar l'obligació de subrogació prevista en 
l'Estatut dels Treballadors. 
  
No només és temerària sinó que és totalment hipòcrita . Com poden tenir la poca vergonya 
de dir-li "inserció sociolaboral" a l'acomiadament de 6 treballadors (tota la plantilla de la 
Deixalleria de Molins)? Això no és "inserció", això és aprofitar-se de la situació  de 
treballadors en risc d'exclusió social per pagar-los menys i per eliminar 6 llocs de treball 
amb condicions normals .  
 
L’actual alcalde, en la presentació de la candidatura a les municipals va afirmar que volia 
centrar la campanya en “combatre i superar la crisi econòmica” i que ”el moment actual 
exigeix un mandat completament social”. Es deu referir al proper mandat, és clar, perquè 
aquest el vol acabar amb una politica tan social com enviar 6 persones a l’atur.  
 
 
  

 
Per l’extensió de la lluita a tots els centres, empreses i sectors! 
 
Contacteu a: deixalleria.molins.envaga@gmail.com 
Més informació a: www.nodo50.org/sindicatosut  
 

 
 “Inserció laboral” i “política social” a base d’enviar treballadors a l’atur. Quin negoci! Això és 
difondre la precarietat laboral  però canviant-li el nom. Així demostra l’Ivan Arcas quin és el 
veritable programa d'Iniciativa: reducció de les condicions dels treballadors i acomiadaments 
sense miraments per tal d’estalviar costos. La crisi que diu voler combatre deu ser la de les 
arques de l’Ajuntament i ja se sap qui ha de pagar sempre els plats trencats. Els treballadors 
de la Deixalleria de Molins de Rei no estem disposats a que ens prenguin el pèl i l'Alcalde 
jugui amb els nostres llocs de treball. 
  
Ens han intentat convèncer que si no surt al Plec de Condicions o al Conveni Sectorial no 
estan obligats a subrogar-nos, però no s'ho creuen ni ells. Són l'Estatut dels Treballadors, el 
Tribunal Suprem i el Tribunal Europeu els que obliguen a la subrogació i és una norma que 
està per sobre de qualsevol Plec de Condicions. Plec «a la carta» que, a més, han fet els 
mateixos que ara el posen com a excusa. 
 
No contents amb planejar acomiadar tots els treballadors, SOLIDANÇA i l'Ajuntament 
mantenen en secret la data del canvi d'empresa per què els treballadors no es puguin 
defensar. Cridem a recolzar als treballadors de la Deixalleria de Molins de Rei, en lluita pel 
manteniment dels llocs i les condicions de treball . 
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