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#EsPotFerAra
#PerUnsPressupostosSocials
Manifestació el 19 de novembre,
a les 17.30 h
Plaça d’Urquinaona de Barcelona
Catalunya pateix una situació d’emergència social que s’expressa a través de xifres alarmants
d’atur, precarietat laboral, pobresa, risc d’exclusió
social i increment de les desigualtats.
El dia 19 de novembre volem explicar al Parlament
de Catalunya i al Govern de la Generalitat que:
Recuperar els ingressos fiscals que s’han suprimit als més rics per fer polítiques socials es pot
fer ara.
Complir la resolució del Parlament de Catalunya
sobre la situació d’emergència social es pot fer
ara.
Implementar la renda garantida de ciutadania es
pot fer ara.
Començar a revertir les retallades en salut, educació, protecció social i habitatge es pot fer ara.
Concretar polítiques per a una ocupació de qualitat es pot fer ara.

Les organitzacions convocants de la manifestació del 19 de
novembre van realitzar ahir una acció davant l'Escola Pere Vila de
Barcelona per animar a participar-hi

editorial
POBRESA
ENERGÈTICA
Ahir vam conèixer un nou cas esfereïdor de
pobresa energètica amb la mort d’una àvia
en un incendi provocat per una espelma,
la qual feia servir per il·luminar-se, ja que
li havien tallat l’electricitat perquè no podia
pagar els rebuts.
Avui coneixem les dades
de l’IPC que ens indiquen
que s’incrementa el preu de
l’electricitat, el gas, el butà i el
gasoli de calefacció i, per tant,
que tornarem a conèixer casos
de persones que no podran escalfar casa seva ni cuinar, perquè no podran pagar els rebuts.
Una realitat que posa davant nostre les situacions de pobresa i emergència social
que viu molta gent i que es cronifica perquè
la pobresa i la precarietat laboral i social
s’estan fent massa habituals.
Per això dissabte ens manifestarem per dir
que s’han de prendre mesures urgents per
fer front a la situació d’emergència social,
que necessitem uns pressupostos socials i
que tot això #EsPotFerAra.

Vine a la manifestació per reclamar uns pressupostos socials!
(Manifest i adhesions pàg. 6)

Les entitats promotores per una renda garantida de ciutadania
intensifiquen la seva pressió

La pressió de les entitats que conformen la
Comissió Promotora per una Renda Garantida
de Ciutadania s’està fent notar en els darrers

dies per demanar el desbloqueig de la proposta de llei al Parlament de Catalunya i perquè
els pressupostos de l’any 2017 ja prevegin
una partida suficient per fer front a aquest
dret ciutadà, reconegut al mateix Estatut de
Catalunya. En aquest sentit, membres de les
diferents entitats promotores, entre ells Joan
Carles Gallego, secretari general de CCOO de
Catalunya, van realitzar una acció reivindicativa, el passat 2 de novembre davant la seu de

la cambra catalana, on novament van reclamar
la tramitació de la llei de la RGC. Gallego va
destacar que els pressupostos de la Generalitat
del 2017 només seran socials si recullen una
partida pressupostària per fer front a la RGC. En
els darrers dies des del Govern s’han fet algunes propostes amb la intenció de desencallar
aquest tema, moviments que són positius en
la intenció, però insuficients en les quantitats
proposades.

www.ccoo.cat
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Concentració a l’Hotel Melià Barcelona
Sky de Barcelona per denunciar la
precarietat laboral

CCOO es va concentrar el 3 de novembre
davant l’Hotel Melià Barcelona Sky de Barcelona per denunciar la precarietat laboral
que pateix la plantilla de l’establiment, que
té un 75% del total externalitzat a empreses
multiserveis, entre col·lectius de cambreres de pis, part de manteniment, etc., amb
l’aplicació de convenis propis amb salaris i
amb condicions per sota de les acordades
en el conveni sectorial. Aquesta concentració ha estat una nova acció dins de la campanya de denúncia de “La cara B del turisme”, que està impulsant CCOO en el sector
per denunciar l’augment de les condicions
laborals precàries i per reivindicar la seva
dignificació.

Vaga a la planta de Pignone de Castellbisbal contra l’ERO
CCOO i UGT han convocat dues jornades de
vaga parcial de 5 hores a la planta de Pignone,
de Castellbisbal, contra l’expedient que ha
presentat la multinacional General Electric
per tancar aquest centre i extingir 21 dels
24 llocs de treball que té actualment. La
vaga va tenir lloc els dies 4 i 7 de novembre.
CCOO manifesta el seu rebuig absolut a l’ERO
presentat per General Electric i denuncia que
la multinacional continua destruint ocupació i
teixit industrial a Catalunya. Per aquesta raó,
insta el Govern de la Generalitat a intercedir
davant la multinacional i a prendre les mesures oportunes per evitar el tancament de la
planta i la pèrdua de llocs de treball.

Signat el Conveni del metall de
Barcelona per als anys 2016-2017
CCOO d’Indústria de Catalunya, FICA-UGT
de Catalunya i la Unió Patronal Metal·lúrgica
han signat el text actualitzat del Conveni del
metall de la província de Barcelona per als
anys 2016-2017, en els termes del principi d’acord assolit el passat juliol. El conveni
preveu uns increments salarials raonables,
que permetran millorar el poder adquisitiu
dels treballadors i treballadores del sector,
alhora que s’avança en algunes qüestions
importants en matèria d’igualtat, salut laboral, drets sindicals i formació, tal com
reivindicàvem en la plataforma sindical del
conveni.

CCOO valora positivament que la condemna
al delegat de Metro Ricardo Vercher hagi estat
molt inferior a la demanada per la Fiscalia, però
lamenta la judicialització del conflicte social
Dijous es va conèixer la sentència del judici del
passat 4 de novembre a Ricardo Vercher, delegat de CCOO i membre de la Secció Sindical de
Metro de Barcelona. CCOO valora positivament
el fet que la condemna hagi estat molt inferior
a la demanada per la Fiscalia, i que no s’hagi
aplicat l’article 315.3 del Codi penal, però lamenta la condemna al delegat de CCOO, ja que
considera que no hi havia proves suficients per
inculpar-lo. CCOO lamenta també la judicialització del conflicte social, com és el cas de la vaga
general del 14 de novembre del 2012.
Ricardo Vercher ha estat condemnat per un
delicte de coaccions a la pena de 6 mesos de
multa, amb una quota diària de 6 euros, així
com a una indemnització a TMB de 239 euros
en concepte de responsabilitat civil.
Vercher s’enfrontava a una petició fiscal, absolutament desproporcionada, de 5 anys de
presó per suposades actuacions durant la vaga
general del 14 de novembre del 2012. També
s’enfrontava a la inhabilitació especial per a
l’exercici del dret de sufragi passiu durant el
temps de durada de la condemna; a més de
42 mesos de multa, amb un cost de 12 € per

dia, cosa que significava una quantitat superior a 15.000 €, i a pagar una indemnització a l’Ajuntament de Barcelona de 477,10 €
(l’acusació era de punxar rodes d’un autobús de
Barcelona, suposadament en serveis mínims).
En aquest cas, com en d’altres, la Fiscalia actuava d’ofici, aplicant l’article 315.3 del Codi
penal, argumentant que la seva actuació era
constitutiva d’un delicte de coaccions i sense
que l’empresa, TMB, hagués fet cap denúncia.

CCOO considera que no només s’ha jutjat Ricardo Vercher, sinó que també ha estat un judici a
l’acció sindical i al dret fonamental i constitucional de l’exercici de vaga i de manifestació.

Centenars de sindicalistes donen suport a
Ricardo Vercher el dia del seu judici
Més de 600 sindicalistes, membres de comitès
d’empresa, juntes de personal, delegats i
delegades, així com Manuel Fages, secretari
general de la FSC; Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya; Ignacio Fernández
Toxo, secretari general de la Confederació de
CCOO, i Eduardo Chagas, secretari general de
l’ETF (Federació Sindical Europea del Transport),
van estar donant suport a Ricardo Vercher el dia
que se celebrava el seu judici, el passat 4 de
novembre, en el qual la fiscalia mantenia la seva
petició de cinc anys de presó per unes suposades
accions que van tenir lloc durant la vaga general
del 14 de novembre del 2012.
Les persones presents en l’acte de suport han
exigit la derogació de l’article 315.3 del Codi

penal i l’anomenada “llei mordassa”, perquè són
l’expressió de l’intent de criminalitzar i perseguir
la mobilització social, el dret de vaga, la llibertat
sindical i la protesta social.
La sortida del Ricardo i els companys i companyes
que l’acompanyaven del judici va ser emotiva i de
suport unànime, amb el crit de “vaga no és delicte”.
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Actes previstos per a la presentació de candidatures a la
Secretaria General de CCOO de Catalunya, en l’11è Congrés
Avui, 15 de novembre, finalitza el termini de presentació de candidatures
Les normes que regulen l’11è Congrés
de CCOO de Catalunya situen, en el
seu apartat 6 (pàg. 8), que la Secretaria d’Organització i Recursos de CCOO

de Catalunya garantirà una presentació
conjunta de les diferents candidatures
que optin a la Secretaria General, entre
el 21 de novembre i el 2 de desembre, a

cadascuna de les sis unions intercomarcals que configuren CCOO de Catalunya
i a la seu nacional, per a l’afiliació del
Barcelonès.

RELACIÓ PROVISIONAL D’ACTES PREVISTOS
- Dilluns 21 de novembre a les terres de Lleida. Av. de Catalunya, 2, de Lleida.18 h.
- Dimarts 22 de novembre al Vallès Oriental - Maresme - Osona. Can Muntanyola,
Camí del mig, 22, Polígon Industrial Pla de Palou, Granollers. A les 10 h.
I al local de CCOO de Granollers, c. de Pius XII, 5-7, baixos. A les 18 h.
- Dimecres 23 de novembre a les comarques gironines. C. de Miquel Blay, 1, de
Girona. A les 18 h.
- Dijous 24 de novembre al Vallès Occidental - Catalunya Central. C. de la Unió, 23,
de Terrassa. A les 18.30 h.
- Dilluns 28 de novembre a Tarragona. Plaça Villarroel, 2, baixos. Reus. 18 h.
- Dimarts 29 de novembre al Baix Llobregat - Anoia - Alt Penedès - Garraf. Ctra.
d’Esplugues, 68, de Cornellà. A les 18 h.
- Dimecres 30 de novembre a la seu nacional. Sala d’actes, Via Laietana, 16, de
Barcelona. 18 h.
Per poder presentar candidatura a la Secretaria General de CCOO de Catalunya
s’haurà de tenir l’aval del 10% del quadre representatiu del congrés. Alhora, els candidats i candidates també hauran de recollir cinc mil avals, en suport físic i telemàtic,
durant la fase del primer nivell d’elecció (entre el 12 de desembre i el 20 de gener).

El president Puigdemont es reuneix amb els secretaris generals
de CCOO i UGT

Els secretaris generals de CCOO i UGT a escala
estatal, Ignacio Fernández Toxo i Josep Maria Àl-

varez, acompanyats dels màxims responsables dels sindicats a Catalunya, Joan Carles Gallego i
Camil Ros, es van reunir el passat 4 de novembre amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Puigdemont va explicar als líders sindicals el contingut de les resolucions aprovades pel
Parlament de Catalunya a favor d’un referèndum perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
es puguin pronunciar sobre el futur d’aquest territori. Toxo i Àlvarez van reclamar al Govern de
Mariano Rajoy que faci un canvi en la seva actitud, que abandoni la via judicial i segui a dialogar
amb el Govern català per resoldre el problema de l’encaix de Catalunya a Espanya. Toxo ha proposat abordar la reforma de la Constitució espanyola prenent en consideració totes les posicions i
ha destacat que resoldre el problema de Catalunya és clau per abordar temes d’envergadura com
l’atur o la crisi social. CCOO i UGT van assegurar a Puigdemont que el diàleg i la negociació són
fonamentals per trobar la sortida al problema de Catalunya amb l’Estat espanyol.
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CCOO de Catalunya anima a participar
en les activitats del 25-N, Dia
Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones
El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
CCOO de Catalunya organitza i participa en moltes de les activitats programades en el marc d’aquesta
data reivindicativa, sota el lema “Prou assetjaments i violències masclistes, volem ser lliures”. Les
activitats centrals programades per la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de Catalunya
són les següents:
Altres actes territorials

ACTIVITATS CENTRALS I PRÒPIES DE CCOO,
EL 25 DE NOVEMBRE
• Es penjarà un llaç lila a la façana del sindicat durant tot el dia.
• 12 h: concentració a les portes de la seu del sindicat, a Via Laietana, 16, de Barcelona, i lectura del
manifest propi.
• Acte de 16.30 h a 18.30 h: “Els protocols contra
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe a les empreses”. Hi intervindran: Alba Garcia
i Neus Moreno. Així mateix, una delegada presentarà l’experiència de la seva empresa.
Presència en activitats externes:
• Participació amb contingent propi a la manifestació unitària del moviment feminista a les 19 h.
• Participació a la concentració oficial de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona a la
plaça de Sant Jaume (a les 13 h, previsiblement).
• 18 de novembre de 17 a 19 hores
Dins del XII Fòrum contra les Violències de Gènere, la Secretaria de la Dona i de Cohesió Social de
CCOO de Catalunya organitza el taller “Com intervenir per combatre la violència masclista a la feina”. El fòrum tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de novembre a l’espai Francesca Bonnemaison. Aquest
any porta per títol “Actuem contra els feminicidis”.

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
• 12 de novembre. La Maternitat d’Elna i els
camps de concentració d’Argelers. Visita guiada a càrrec de la historiadora i escriptora Assumpta Montellà. Sortida a les 8 h de l’estació
d’autobusos de Sabadell.
• 22 de novembre. L’amor no fa mal, amb la filòsofa i escriptora Montse Barderi. Ho organitzen
les Esquerres de Terrassa, ERC, EUiA, ICV, Podem,
PSC, UGT i CCOO. A les 18.30 h a CCOO de Terrassa, al carrer Unió, 28.
• 24 de novembre. VII Escola de Gènere Neus Català. “Desigualtats laborals, marc normatiu i polític. Jornada laboral, drets i negociació col·lectiva”.
De 10 a 14 h i de 16 a 18 h a CCOO de Terrassa,
al carrer Unió, 28.
• 30 de novembre. Protocols d’assetjament per
raó de sexe i gènere a les empreses. Taula de
bones pràctiques. CCOO, UGT i Ajuntament de
Terrassa. De 10 a 13 h, a CCOO de Terrassa, al carrer Unió, 28. Podeu fer les vostres inscripcions i
reserves per correu electrònic (vocc_catc@ccoo.
cat) o trucant al 93 715 56 00 (Paqui Francisco).
CCOO DEL BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS
- ANOIA - GARRAF
Baix Llobregat:
• 25 de novembre a les 10 h, lectura del manifest
a la porta de la seu de CCOO Cornellà de Llobregat, carretera d’esplugues, 68
• 27 de novembre: 4a Marxa Contra la Violència
masclista. Diverses marxes que s’inicien en diferents punts de la comarca, arribaran plegades a
l’acte central al Parc de Torreblanca,
11:30 h Arribada de les marxes
12:00 h Benvinguda, lectura del manifest i
minut de silenci
Més informació: http://bit.ly/2fdnfmv
Anoia:
• 25 de novembre. Lectura del manifest a les 12
h a la porta de la seu de CCOO d’Igualada, carrer,
Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 50
• El 25 de novembre. Marxa de Torxes a les 20 h,
a l’Ateneu d’Igualada
Garraf:
• 25 de novembre. Lectura Manifest a les 11.30h,
a la porta seu de CCOO de Vilanova i la Geltrú,
carrer Albert Virella i Bloda, 15
• 25 de novembre. Concentració a les 12 h, a la
plaça de la vila de Vilanova i la Geltrú

Important participació de
CCOO a la manifestació
de Tarragona contra les
violències masclistes
La Plataforma
Feminista 5N
a Tarragona,
en la qual
ha participat
activament
la Secretaria
de la Dona i de Cohesió Social de CCOO de
Catalunya, va convocar tota la ciutadania a
una marxa contra les violències masclistes
que va aplegar el moviment feminista de
Catalunya, del País Valencià i de les Illes
Balears. Milers de persones van participar a
la marxa, que va tenir lloc el 5 de novembre.
La manifestació, amb el lema “Un crit contra
les violències masclistes” i a la qual CCOO
va donar suport, es va convocar per demanar
l’eradicació d’unes violències que segueixen
sotmetent moltes dones en tots els àmbits de
la vida.

El Pla d’igualtat d’Unilever
ha estat guardonat amb el
Premi Aurora Gómez, a la
lluita feminista en l’àmbit
laboral
El Premi Aurora
Gómez, a la lluita
feminista
en
l’àmbit
laboral
d’aquest any, que
atorga la Fundació
Cipriano García
- CCOO de Catalunya, ha estat per al Pla
d’igualtat de l’empresa Unilever España, que
té com a eix principal el compromís per a la
diversitat i la igualtat d’oportunitats.
Les delegades i delegats de CCOO a Unilever
han aconseguit exportar el seu Pla d’igualtat
al conjunt de plantes que l’empresa té a
l’Estat i, a través del comitè d’empresa
europeu, les seves iniciatives s’han incorporat
al projecte Agenda Barcelona. Entre aquestes
iniciatives i accions destaquen la formació
d’igualtat per sensibilitzar el conjunt del
personal, el protocol d’assetjament, l’ús del
llenguatge neutre en les comunicacions tant
internes com externes, l’impuls de la igualtat
d’oportunitats o la promoció del MAPS
(Maternity and Paternity Support).
Enguany s’ha recordat especialment la figura de
la sindicalista Aurora Gómez, que dóna nom al
guardó, en el desè aniversari de la seva mort.
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Manifest de CCOO per al 25-N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

Un 25 de Novembre més les dones i els homes

EXIGIM:

de CCOO ens veiem davant l’obligació de sortir al

- Prevenció contra les violències masclistes. La prevenció ha de ser una política

carrer. Lluny de desaparèixer o de reduir-se, les

prioritària i ha d’incloure un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i

violències masclistes exercides contra les dones

la formació professional.

continuen en augment i els feminicidis són l’expres-

- Efectivitat i eficàcia de la llei integral contra la violència de gènere.

sió més brutal d’aquesta violència.

- Desplegament de les lleis tant a l’Estat com a Catalunya que garanteixin la pro-

Des de l’any 1999 hi ha hagut més de 1.378 femi-

tecció i la reparació davant les diverses formes de violències masclistes.

nicidis per violència masclista a l’Estat espanyol. En

- Compliment, per part de totes les administracions, del que estableix el conveni

el curs dels tres primers trimestres del 2016, ja han

del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència cap a la dona

estat assassinades a Catalunya 4 dones.

i la violència masclista.

Les deficiències i males praxis en el sistema d’aten-

- Adopció de mesures en les relacions laborals que afavoreixin la tolerància zero

ció a les víctimes de violència masclista per manca

a l’assetjament sexual, per raó de sexe i per raó d’orientació sexual; adopció de

de recursos, dins d’aquest sistema heteropatriarcal

mesures que impulsin la participació de les dones en la negociació col·lectiva, i

i capitalista, tenen com a conseqüència un maltrac-

adopció de mesures per obligar les empreses a garantir polítiques de no-discri-

tament institucional afegit. Les violències envers
les dones són invisibilitzades i menystingudes.

minació de les dones.
- Compliment dels acords internacionals per a la protecció de les dones davant

A Catalunya hem vist recentment com el Tribunal

situacions d’emergència social, com els conflictes bèl·lics o les demandes d’asil

Constitucional sentenciava la nul·litat de certs arti-

o de seguretat. No podem tolerar la violència que pateixen totes les dones i les

cles de la llei catalana per a la igualtat efectiva

nenes refugiades, tant als països d’origen del conflicte com en el procés de tràn-

entre homes i dones després que el PP hi presentés

sit i als països d’acollida.

un recurs. Molts dels articles suposaven poder

CCOO fa una crida a les dones i als homes perquè participin en tots els actes i les

implantar dins les empreses mesures per a la no-

manifestacions contra la violència masclista.

discriminació de les dones en el món laboral.
Per tot això, i perquè la lluita contra les violències
masclistes ha de situar-se en el lloc que li correspon, en la centralitat de la vida social i política, des
de CCOO:

Ens volem vives!
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Manifest

#EsPotFerAra #PerUnsPressupostosSocials
Catalunya pateix una situació d’emergència social
que s’expressa a través de xifres alarmants d’atur,
precarietat laboral, pobresa i risc d’exclusió social i
increment de les desigualtats.
A Catalunya hi ha 603.600 persones a l’atur, de les
quals el 58,3% corresponen a atur de llarga durada.
Només el 27,8% de les persones en situació d’atur
rep algun tipus de prestació.
La població en risc de pobresa i/o exclusió social,
una vegada fetes les transferències socials, és el
23,5% del total, i un 30% de la població de menys
de 18 anys està per sota del llindar de la pobresa.
El nombre de persones (224.500) que viuen
en habitatges sense cap perceptor d’ingressos
augmenta i, per tant, la pobresa es cronifica.
S’ha incrementat la taxa de risc de pobresa en el
treball, de forma que l’11,7% de les persones que
treballen a Catalunya obtenen uns ingressos per la
seva feina per sota del llindar del risc de pobresa.
Catalunya és un dels països on més han augmentat
les desigualtats, amb una creixent concentració de
la renda en la població més rica. El 20% d’aquesta
acumula 6,5 vegades més recursos que el 20%
més pobra. En els anys previs a la crisi els nivells de
desigualtat a Catalunya eren inferiors a la mitjana
europea.

• Reduir el mínim exempt de l’impost del patrimoni.

La crisi ha augmentat també altres bretxes ja
existents en la nostra societat: la de gènere, però
també la generacional, amb joves i més grans de 50
anys a l’atur i sense expectatives.

• Renegociar el deute amb la banca per disminuir els
interessos fins a reduir-los als interessos del Banc
Central Europeu.

La crisi no s’ha repartit de forma equitativa, i les
retallades en les polítiques públiques i una fiscalitat
injusta i insuficient han tingut un paper determinant
en l’increment de les desigualtats.
En aquest context, la despesa en protecció social
sobre el PIB és a Catalunya (21,0%) inferior a la de
Espanya (25,5%), i queda molt per sota de la Unió
Europea (28,6%).
Per això són necessaris uns pressupostos que
suposin un veritable canvi de rumb que trenquin
amb el passat i que donin per tancades les polítiques
d’austeritat. Uns pressupostos adequats per abordar
l’emergència social, per consolidar l’economia i per
crear ocupació de qualitat.

• Crear un impost sobre pisos buits.
• Derogar els avantatges fiscals als casinos i a les
activitats vinculades al joc.
• Dotar de més recursos a l’Agencia Tributària de
Catalunya per lluitar contra el frau fiscal.

- Cal compromís per la contractació pública i de
qualitat: volem una Administració que es comprometi
a contractar empreses que paguin el conveni
sectorial i que no usi empreses multiserveis.
- Cal recuperar els pressupostos propis del SOC
(Servei d’Ocupació de Catalunya) amb fons de la
Generalitat: la lluita contra l’atur ha de ser una prioritat.

Incrementar els ingressos fiscals per fer
polítiques socials amb recursos suficients per:

- Pel que fa a l’ocupació pública, la principal
prioritat és la recuperació de les plantilles amb una
oferta pública d’ocupació que recuperi les vacants
suprimides i redueixi el percentatge de personal interí
a no més del 5%.

• Complir la resolució del Parlament de
Catalunya sobre la situació d’emergència social
per protegir els col·lectius més vulnerables i lluitar
contra la feminització de la pobresa.
• Implementar la renda garantida de ciutadania
com a dret subjectiu a uns ingressos mínims, en
compliment de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
vigent, i que faria possible la superació de la pobresa
a Catalunya.

• Recuperar l’impost de successions.
• Incrementar la fiscalitat de les rendes altes fixant
trams a partir dels 60.000 euros augmentant la
progressivitat de l’IRPF.

• Concretar polítiques per a una ocupació de
qualitat. Suport a la indústria i recuperació per a
l’ocupació pública:

S’han de recuperar els ingressos fiscals per fer
polítiques socials. A Catalunya hi ha un problema
de finançament, però també de fiscalitat, així que cal:

- S’ha de recuperar la inversió pública, com a element
generador d’ocupació i reactivació econòmica.

• Crear noves figures impositives a través de la
fiscalitat ambiental.

• Començar a revertir les retallades en salut,
educació, protecció social i habitatge per
recuperar drets i serveis. Del 2010 al 2015 la
despesa social ha caigut en 3.600 milions (1.450 en
sanitat, 1.074 en educació, 507 en protecció social
i 355 en habitatge). En sanitat, Catalunya és una de
les comunitats on el tancament de llits i quiròfans
ha estat més gran. En educació, som a la cua en
finançament públic, per sota fins i tot de la mitjana
espanyola. La despesa educativa a la UE és del 6%
del PIB i a Catalunya, del 2,8%.

La pressió fiscal a Catalunya és del 31,8%; a
Espanya, del 32,4, i a la UE-28, del 39,1%. Per
tant hi ha camí per recórrer tenint present que la
baixada d’impostos ha beneficiat els més rics i ha
mantingut situacions de privilegi fora de tota lògica
que han afavorit el creixement de les desigualtats.

- S’ha de recuperar la inversió en el programa de
suport a la indústria, que el 2010 era de 163,3
milions i que en les previsions dels pressupostos del
2016 havia caigut fins als 32,5 milions.

Implementar una política pública de cooperació
internacional coherent i justa, compromesa
amb els drets humans i la justícia global.
• Garantir la coherència de polítiques com un
element transversal al conjunt de l’acció de
l’administració catalana.
• Destinar una partida equivalent al 0,7% dels
ingressos corrents incondicionats de la Generalitat de
Catalunya.
I perquè es pot fer ara, el dissabte 19 de novembre
del 2016, a les 17.30 h, sortirem de la plaça
d’Urquinaona en manifestació fins a la plaça de
Sant Jaume per exigir el compromís de les nostres
institucions.
Tu no hi pots faltar!
T’hi pots adherir aquí:
https://form.jotformeu.com/63014048501342
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