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ESPECIAL ELECCIONS

CCOO davant les eleccions del 21-D

DRETS SOCIALS I DRETS NACIONALS

La globalització i la crisi han posat en evidència les limitacions econòmiques i democràtiques dels marcs institucionals actuals. Les polítiques desenvolupades pels
estats membres de la UE i pels diferents
governs d’Espanya i Catalunya han anat
en sentit contrari a una remodelació satisfactòria, i, en general, han suposat un període d’involució per als drets nacionals i
per als drets socials.

conseqüència, que els líders empresonats
per causa de la seva acció política siguin
posats en llibertat de manera immediata
perquè hi puguin participar.

Els treballadors i les treballadores no oblidem la corrupció sistèmica que s’ha produït en aquest país. No oblidem tampoc
les retallades en polítiques socials, en
drets laborals i sindicals, i la transferència
de diners públics —per tant, nostres— a
entitats privades.

Instem els partits polítics que es presenten
a les eleccions del dia 21 de desembre a
posar-se al servei del país, que necessita un
projecte prou sòlid, transparent i compartit per forjar un futur de benestar i justícia
social basat en la regeneració democràtica de les institucions. Per això, presentem
a les diferents candidatures les propostes
que CCOO considera necessàries i els demanem que les tinguin en compte.

Expressem la necessitat que la campanya
electoral reuneixi totes les garanties i, en

Fem una crida a la classe treballadora perquè participi de manera activa i crítica en
el procés electoral, en defensa de les polítiques que cregui més adequades als seus
interessos.

www.ccoo.cat
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ESPECIAL ELECCIONS
Diàleg i negociació política per encaminar el conflicte nacional de Catalunya
La millor manera de fer avançar els drets nacionals i l’autogovern és que se sustentin en els drets
socials i tinguin el suport d’àmplies majories, per reivindicar-nos en la diversitat com un sol poble.
CCOO manté la proposta formulada el dia 5 d’octubre del 2017 per obrir la negociació d’una
ponència per a la reforma de la Constitució espanyola amb l’objectiu de fer possible un nou marc
d’autogovern per a Catalunya i, de manera paral·lela, negociar les formes que ha de tenir un referèndum perquè la ciutadania de Catalunya pugui pronunciar-se legalment i lliurement.
Diàleg i negociació política per encaminar el conflicte social a Catalunya
Contra la desigualtat i la pobresa
• Renda garantida de ciutadania: assumir i complir el pacte que va portar a la seva creació legal.
• Garantir el dret a l’habitatge.
• Erradicar la pobresa energètica.
• Restablir l’aportació del 0,7% a la cooperació per part de la Generalitat.
Per al treball digne
• Desenvolupament del marc català de relacions laborals, que contingui:
— Finançament per al marc estratègic català de seguretat i salut en el treball.
— Recursos per a l’impuls del Tribunal Laboral de Catalunya.
— Creació d’un espai per a la solució extrajudicial de conﬂictes a la funció pública.
— Dotació econòmica i participació en la governança de la formació per al treball, amb un pla
de xoc per als aturats i aturades de llarga durada.
— Pla d’Inspecció de Treball contra la precarització, que comporti sanció per al frau en la contractació, la prolongació de la jornada de treball, les hores extra no pagades o l’incompliment
del conveni.
• Salari mínim interprofessional de 1.000 € en tots els àmbits d’actuació de les administracions
públiques.
• Recuperació de salaris i condicions als serveis públics. Convocatòria d’oposicions en tots els
àmbits de treball públics.
• Regulació del treball autònom. Identiﬁcació i actuació contra les falses relacions col·laboratives
i els falsos autònoms.
• Canvi en els criteris abusius de les avaluacions mèdiques de l’ICAM perquè no es donin altes
indegudes i forçoses.
• Pla d’ocupabilitat jove. Limitació del temps de treball en FP dual, com a personal becari o com
a personal en pràctiques. Acompanyament al mercat laboral ordinari en el termini d’un any.
• Reforç del Servei d’Ocupació de Catalunya perquè gestioni la informació, l’acompanyament i
les beques al servei de les persones treballadores dels centres de formació i de les empreses.
• Pla d’acció contra les desigualtats i les discriminacions a la feina per raó de gènere, orientació
sexual, origen, diversitat funcional i d’altres.
• Llei d’igualtat retributiva d’homes i dones per a l’erradicació de la bretxa salarial de gènere.
Per a l’apoderament de la ciutadania
• Reforçament dels drets cívics i socials que han sofert retrocessos: llibertat d’expressió, pluralisme, llibertat sindical, dret de vaga, dret d’organització i d’acció política, dret a la justícia i dret
a decidir sobre el propi cos.
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• Educació:
— Compromís amb el model d’escola catalana.
— Inversió del 6% del PIB perquè el sistema educatiu pugui ser inclusiu. Gratuïtat de l’educació
de 0 a 16 anys i dels menjadors escolars.
— Creació de 10.000 places de diferents nivells i modalitats de formació professional.
— Pla de rehabilitació de centres i nova construcció. Eliminació dels 1.000 barracons.
— Abaixament progressiu de les taxes universitàries solidàries. Més beques i més diners per
a beques.
• Mitjans de comunicació públics i independents, per tant, adscrits al Parlament i no al Govern.
• Desplegament de la llei d’igualtat catalana
• Dotació pressupostària per a la prevenció i l’erradicació de la violència masclista.
A favor del benestar
• Salut:
— Atenció sanitària sense llistes d’espera, amb una perspectiva integral de la persona malalta.
Reestructuració de l’atenció primària.
— Polítiques de salut pública amb perspectiva de gènere.
— Promoció de la investigació sanitària i farmacèutica amb control públic.
— Reversió de les externalitzacions de serveis rendibles a ens amb ànim de lucre dins dels
centres públics.
• Sistema d’autonomia i atenció a la dependència:
— Crear places suﬁcients a residències i per a una atenció domiciliària de qualitat.
— Eliminar el copagament.
— Establir ràtios adequades i augmentar les hores d’atenció a cada persona usuària per assegurar un bon servei, condicions laborals dignes i cobertura als familiars.
• Desenvolupament del Pacte per a la reforma horària.
Construir un futur econòmic dinàmic i sostenible
• Mantenir íntegrament el Pacte nacional per a la indústria i garantir la seva dotació pressupostària.
• Pacte per a un model turístic sostenible i de qualitat, basat en salaris dignes.
• Llei de comerç racional.
• Llei de contractació administrativa socialment responsable.
• Promoure la sostenibilitat i la sobirania energètica.
• Promoure la investigació i el desenvolupament per estar en primera línia pel que fa a valor
tecnològic. Convertir la digitalització en una oportunitat per a la creació de millors llocs de
treball.
• Donar suport a l’economia social i solidària.
• Millorar la xarxa de transport. Corredor mediterrani. Inversió per a un servei de trens de rodalies eﬁcient.
Finançament
• Crear la Banca Pública de Catalunya.
• Ampliar el paper de l’Institut Català de Finances.
• Apostar per una ﬁscalitat justa i progressiva. Pla urgent d’adaptació.
Per a la qualitat política i contra la corrupció
• Reforma de la llei electoral. Prohibició de participació en les eleccions de partits polítics amb
condemnes per ﬁnançament il·legal.
• Compromís ètic dels partits polítics, de signatura obligatòria per als òrgans de direcció i per
als candidats i les candidates que vulguin concórrer a les eleccions. Dimissió obligatòria de les
persones condemnades per corrupció.
• Llei de participació institucional.

