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RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, deputado e voceiro do Grupo Provincial 

Socialista da Deputación de Ourense, en base ó previsto na Lei de Bases Reguladora do 

Réxime Local, ó artigo 91 e 97, entre outros, do R.O.F. e o Regulamento da Corporación 

presenta unha MOCIÓN SOBRE A REFORMA LABORAL PARA A CREACIÓN 

DE EMPREGO ESTABLE E DE CALIDADE. 

 

A creación de emprego estable e de calidade supón un elemento fundamental no 

desenvolvemento e avance da economía de calquera país, tamén en España, onde 

actualmente traballan máis de vinte millóns de persoas, unha cifra histórica. O emprego é 

un piar crave no benestar dunha sociedade como a española e permite o crecemento da 

cidadanía e, por tanto, impulsa a actividade económica a todos os niveis. 

 

En tan só un ano e medio, España logrou recuperar os niveis de afiliación á Seguridade 

Social previos á pandemia da Covid-19. Nunca contaramos con tantas mulleres afiliadas 

nin se encadearon dez meses consecutivos de redución do paro, en especial o paro xuvenil 

cunha caída de preto do 40% ao longo do último ano. 

 

Créase emprego en todos os sectores económicos e de forma importante en sectores 

económicos de alto valor engadido. Nese sentido, a reforma laboral acordada entre o 

Goberno e todos os axentes sociais, un acordo ambicioso, é a mellor ferramenta para seguir 

consolidando un marco de creación de emprego que atalle os dous principais males do 

noso mercado de traballo: a precariedade e o alto desemprego. No noso caso concreto, 

Ourense pechou 2021 con 17.046 desempregados e desempregadas, o que supón unha 

avultada redución de 4.172 persoas. 

 

Por iso, a nova reforma laboral penalizará a contratación de baixa duración e incentivará a 

contratación indefinida e o emprego estable. Esta reforma laboral tamén aposta por 

potenciar a contratación indefinida fronte á temporalidade e reducirá o número de tipo de 

contratos, xeneralizando o contrato indefinido, que limita a contratación temporal a un 

máximo de tres meses por ano, e fomenta o contrato fixo descontinuo. 

 

Así mesmo, o novo marco laboral impulsado polo Goberno central co acordo de todos os 

axentes sociais recupera a negociación colectiva, situándoa no corazón do novo modelo de 

relacións laborais, aumentando os dereitos dos empregados. Ademais, refórzase a 

negociación colectiva ao recuperar a  ultraactividade indefinida, xa que os convenios 

prorrogaranse ata que sexan substituídos por outros novos sen límite temporal. Tamén se 

incrementan as sancións por contratación irregular e impulsarase a formación dos 

traballadores e traballadoras. 

 

A todo iso, súmase a regulación dun novo instrumento, o Mecanismo ‘REDE’ de 

Flexibilidade e Estabilización do Emprego como alternativa ao despedimento e como 

forma de flexibilidade interna das empresas. Impedirase, ademais, os ERE (expedientes de 

regulación de emprego) nas administracións públicas. 
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En definitiva, trátase de crear un marco laboral do século XXI que permita reducir a 

temporalidade no traballo, reforzar a creación de emprego de calidade e ofrecer seguridade 

xurídica ás empresas e, ao mesmo tempo, cumprir cun compromiso adquirido coa 

Comisión Europea para lograr o seu aval e comezar a recibir os primeiros fondos públicos 

comunitarios no marco do plan impulsado pola Unión Europea para a recuperación 

económica e social trala pandemia, como xa sucedeu. 

 

 

Por todo o exposto, o grupo socialista presenta a seguinte PROPOSTA DE ACORDO: 

 

1. Instar a Deputación Provincial de Ourense a apoiar a reforma laboral 

acordada entre os representantes dos empresarios e os traballadores e traballadoras, 

para impulsar a creación de emprego estable e de calidade para atallar a 

precariedade e o desemprego no noso país. 

 

2. Instar a Deputación Provincial de Ourense a contribuír co seu apoio a 

potenciar a contratación indefinida fronte á temporalidade a través do contrato 

indefinido e do fomento do contrato fixo descontinuo, así como apoiar a 

recuperación da negociación colectiva para aumentar os dereitos dos empregados e 

empregadas, que permita  reestablecer o equilibrio entre empresarios, empresarias e 

asalariados e asalariadas. 

 

3. Instar a Deputación Provincial de Ourense a referendar co seu apoio o 

acordo alcanzado, a aposta pola ultraactividade indefinida e a formación dos 

traballadores e traballadoras como forma de crear un marco laboral adaptado ás 

necesidades do século XXI. 

 

4. Instar a Deputación Provincial de Ourense a defender o diálogo como 

ferramenta para alcanzar acordos como o logrado cos axentes sociais ao redor da 

reforma laboral, por encima de ideoloxías e que permiten avanzar cara a unha 

recuperación xusta para que España siga crecendo. 

 

En Ourense, 14 de xaneiro de 2022. 

 

Asinado: Rafael Rodríguez Villarino. 

 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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