CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya
davant les eleccions generals del 26-J
El proper 26 de juny de 2016 estem convocats de nou a les urnes per escollir el
Congrés dels Diputats i per tant quines forces polítiques seran les majoritàries
per al nou període, després de l’impossibilitat de conformar una majoria que
donés un gir radical a les polítiques del Govern del PP tal i com s’havia
expressat amb el vot majoritari de la gent.
La situació econòmica i social no apunta a una recuperació a curt ni a mig
termini. Les polítiques de retallades i privatitzacions, juntament amb les
reformes laborals, han fracturat la societat fent créixer la pobresa laboral i
social i les desigualtats. L’atur es cronifica per a una part important de la
població i l’ocupació que es crea és majoritàriament precària i amb baixos
salaris. Cal un canvi de polítiques que permetin impulsar l’ocupació de qualitat i
dignificar la vida de les persones.
És per això que CCOO i UGT de Catalunya presentem les propostes per a la
lluita contra l’atur i la pobresa laboral i social i a favor del treball i la vida digna i
per una economia al servei de les persones, i encoratgem als treballadors i les
treballadores a participar massivament perquè quedi clarament expressat a les
urnes que cal capgirar les polítiques actuals que són injustes i inútils per sortir
de la crisi.

Propostes per al treball i la vida digna
-Pla xoc contra l’atur i la pobresa laboral i social
 Renda Garantida per assegurar uns ingressos mínims vitals a les
persones que no tenen recursos econòmics per fer front a les
necessitats bàsiques.
 Pla de xoc pel dret a un habitatge digne, contra els desnonaments, la
pobresa energètica i l’exclusió social.
 Derogació de la reforma de les pensions del Govern del PP per
recuperar el poder adquisitiu de les pensions, evitar que es continuï
buidant el Fons de Reserva i fer que es retorni al consens del Pacte de
Toledo per assegurar el futur del sistema públic.
 Derogació de la reforma de les prestacions d’atur que retalla l’accés als
subsidis als aturats i aturades de llarga durada, incrementar les quanties
de les prestacions.
 Increment dels pressupostos de Polítiques Actives d’Ocupació, reforç en
la lluita contra l’atur de molt llarga durada, i pla especial per als aturats
més grans de 55 anys.

-Recuperar el treball digne i amb drets
 Incrementar el Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà.
 Increments dels salaris dels convenis per augmentar el poder adquisitiu
dels treballadors i les treballadores i contribuir a la recuperació de
l’economia.
 Reducció de la bretxa de gènere i millora de l’ocupació femenina per
recuperar a curt termini els nivells d’ocupació anteriors a la crisi.
 Recuperació salarial i creació d’ocupació a les administracions públiques
i lluita contra la precarietat laboral en l’àmbit d’actuació de les
administracions.
 Derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012 i recuperació del
paper de la negociació col·lectiva en la determinació de les condicions
laborals dels treballadors.
 Foment de la contractació indefinida i lluita contra precarietat laboral i el
frau en la contractació amb reforç específic dels recursos de la Inspecció
de Treball.
 Marc estable per la contractació pública, amb garanties i drets.

-Defensa dels serveis públics i la cohesió social
 Revertir les retallades i les privatitzacions de la sanitat per assegurar la
qualitat del sistema sanitari públic i evitar les desigualtats en l’accés.
 Derogació de la LOMCE, revertir les retallades educatives i defensa de
l’educació pública, laica i gratuïta. Ampliació de les beques i reducció de
taxes universitàries.
 Avançar en el desplegament de la llei d’atenció a les persones en
situació de dependència per garantir l’atenció a totes les persones que
en tenen dret.
 Derogació del Reial Decret 20/2012 que amb l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària retalla drets i prestacions.
 Derogació de la llei de Reforma de l’Administració Local que
recentralitza i mercantilitza serveis dels ajuntaments per atendre a la
ciutadania.
-Defensa de l’economia productiva i no especulativa
 Un nou model productiu basat en l’ocupació i la producció de qualitat,
que sigui eficient i sostenible en termes ambientals.
 Pacte per a la indústria, l’economia productiva i l’ocupació de qualitat
que fomenti la innovació i la internacionalització i el reequilibri territorial.
 Banca pública al servei de les persones i les empreses, evitant la
privatització de la banca que ha estat rescatada amb fons públics.
 Qualificació i formació professional per fomentar l’ocupació de qualitat i
el reconeixement de les competències laborals.

-Fiscalitat justa
 Reforma fiscal progressiva amb major tributació de les rendes del capital
i les grans fortunes.
 Lluita contra el frau i l’evasió i l’elusió fiscal amb recursos humans i
materials suficients i endurint el règim sancionador per als defraudadors.
 Eliminació de les SICAVS i altres figures que permeten eludir el
pagament d’impostos

-Regeneració democràtica i reforma institucional
 Derogació de la Llei Mordassa que criminalitza la protesta social.
 Derogació dels canvis efectuats pel que fa l’avortament i al dret de les
dones a decidir sobre el seu propi cos.
 Regeneració de la justícia, dotació pressupostària suficient i exigència al
nou govern que garanteixi la separació de poders i la no utilització del
Tribunal Constitucional amb finalitats polítiques.
 Derogació de l’article 315.3 del Codi Penal i retirada dels càrrecs als
sindicalistes encausats per exercir el dret de vaga.
 Pla de xoc contra la corrupció i per a la regeneració democràtica.
 Pacte nacional per a l’eradicació de la violència masclista, amb més
recursos i implicació dels poders públics en la protecció de les dones
que en són víctimes.
 Reforma constitucional per fer front als nous reptes socials i polítics i
derogació expressa de l’article 135, que prioritza el retorn del deute
davant de les despeses socials.
 Compromís amb el Dret a Decidir per a Catalunya i la celebració d’un
referèndum com a mecanisme que permeti resoldre l’encaix territorial en
relació a Catalunya.
 Una actitud ferma en la defensa d’una Europa social, justa i solidària.
Rebuig del tractat de la Unió Europea (UE) amb Turquia en relació a les
persones refugiades; participació activa contra la signatura del Tractat
de lliure comerç entre Europa i EUA (TTIP); defensa del model social
europeu davant de les polítiques d’austeritat imposades pels poders
econòmics i financers.
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