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Les organitzacions
sindicals i patronals més
representatives anuncien el
rellançament del diàleg social
a Catalunya
S’inicia el procés de negociació de l’Acord interprofessional
de Catalunya (AIC)

editorial

21-D, per la
Catalunya
irrenunciable

El 21 de desembre toca anar a votar. Com
és tradició en el nostre sindicat i respectant
l’enorme diversitat de la nostra organització,
CCOO mai demana el vot per a ningú. Ara bé,
ser independents no significa ser indiferents.
El nostre sindicat té molt clar el que vol, i ha
elaborat un document de propostes que configuren el que CCOO considera la Catalunya
irrenunciable.
És irrenunciable recuperar l’autogovern de
Catalunya, reforçant les seves institucions,
molt malmeses a causa dels darrers esdeveniments polítics i judicials que han tingut lloc
a casa nostra. Per això, el sindicat demana
l’anul·lació de l’article 155 de la Constitució
i l’alliberament, des de ja, de les quatre persones que encara estan empresonades per
defensar idees polítiques.

Les organitzacions sindicals i patronals més representatives de Catalunya —CCOO de Catalunya, UGT
de Catalunya, Foment del Treball, Pimec i Fepime— han acordat iniciar el procés de negociacions de
l’Acord interprofessional de Catalunya en les properes setmanes.
L’Acord interprofessional de Catalunya constitueix l’eix central de la concertació entre patronals i
sindicats del nostre país i és, per tant, la base del marc català de relacions sociolaborals.
Millora de l’economia i de la cohesió social
Conscients que la macroeconomia del nostre
país ha entrat en una fase de recuperació, les
organitzacions patronals i sindicals comparteixen
el diagnòstic de la necessitat que aquesta recuperació s’orienti amb claredat cap a un model de
competitivitat modern, eficient i sostenible, que
associï el creixement de l’ocupació i la qualitat
de les condicions de treball amb la innovació
tecnològica i organitzativa, així com un millor
posicionament de les empreses als mercats, tot

encoratjant al mateix temps la seva internacionalització. Cal que aquestes millores siguin un pilar
fonamental per a la cohesió social.
La concertació social, la negociació col·lectiva i,
en particular, l’Acord interprofessional de Catalunya —que orienta els continguts dels processos de negociació dels convenis col·lectius que
s’han de renovar en un nombre molt important el
2018— són un catalitzador essencial a l’hora de
reactivar l’economia i les relacions laborals.

Però CCOO reclama que aquestes eleccions
signifiquin també la configuració de l’autèntica
Catalunya social, aquella que asseguri la cohesió social i la millora de la qualitat de vida
dels seus ciutadans i les seves ciutadanes. I
això exigeix, entre altres aspectes, consolidar
la renda garantida de ciutadania, impulsar el
Pacte nacional per a la Indústria, aplicar les
eines polítiques i econòmiques necessàries
per reforçar l’economia catalana, i recuperar
la confiança del teixit empresarial. I exigeix
millorar les condicions laborals i salarials
dels treballadors i les treballadores, que no
entenen com, en un moment de creixement
econòmic, aquesta bonança no es trasllada
també a les seves butxaques.
La Catalunya que vol CCOO ha de ser un
país inclusiu, on es respectin les idees i on
es superi la confrontació. Però també ha de
ser un país cohesionat socialment, on es lluiti
frontalment contra la pobresa i on es consolidi
una economia basada en la competitivitat i en
l’ocupació de qualitat.
A veure si aconseguim obrir pas a la Catalunya social.

www.ccoo.cat
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CCOO denuncia la cadena Hooters a la
Inspecció de Treball per discriminació
sexista

CCOO ha denunciat a la Inspecció de Treball que investigui les característiques de les
ofertes laborals de la cadena Hooters davant
l’obertura d’un local a Castelldefels. Aquesta cadena és molt coneguda als EUA amb el
sobrenom de breastaurant (restaurant de les
mamelles) i ha iniciat la seva activitat a Castelldefels el passat 17 de novembre. La cadena,
molt polèmica i acusada de tracte sexista a les
seves treballadores, es vanaglòria d’oferir beguda i menjar mitjançant cambreres en shorts
i bons escots. Aquesta acció s’emmarca en el
context de la campanya que CCOO ha posat en
marxa contra la cosificació de les dones i la
discriminació, amb el lema “Cos sí, cosa no”.

Signat el Conveni del metall de la
província de Lleida
S’ha signat el Conveni del metall de la província
de Lleida per part de CCOO d’Indústria, UGT i la
patronal FEMEL. Aquest acord ha estat possible
gràcies a l’esforç negociador i a la pressió de
les quatre jornades de vaga previstes que es
van desconvocar. S’han aconseguit uns increments salarials i una clàusula de revisió tècnica
a la finalització de la vigència que garanteixen
el poder adquisitiu. Un altre dels aspectes destacats de l’acord és la incorporació en el conveni de la clàusula de subrogació per als treballadors i treballadores dels sectors de muntatge
i manteniment de línies elèctriques, xarxes de
telecomunicacions i enllumenat públic, entre
d’altres, tal com ja recullen els convenis provincials del metall de Barcelona, Tarragona i
Girona. El conveni tindrà una vigència de 3 anys
i preveu uns increments d’un 1,5% per als anys
2017 i 2018, i d’un 2% per al 2019.

CCOO denuncia retallades a les plantilles
de la Diputació de Barcelona
Ara que falten pocs dies per finalitzar l’any, la
Diputació de Barcelona té sobre la taula dos
conflictes laborals que afecten més de 4.500
persones. Les plantilles de la Diputació i del
seu Organisme de Gestió Tributària (ORGT),
entitat principal de Tributs de Catalunya, estan
patint una retallada en les seves condicions de
treball i retributives. Els acords i convenis vigents, assolits amb les representacions sindicals, estan sent contínuament incomplerts pel
govern de la corporació, fet que està creant un
alt grau de descontentament i de conflictivitat
entre les treballadores i els treballadors. CCOO
denuncia la manca de voluntat per cercar solucions que està demostrant la presidenta, Mercè Conesa, i el diputat delegat d’Hisenda, Joan
Carles Garcia Cañizares.

Matèries i iniciatives de la negociació
En aquest sentit, patronals i sindicats tenen
l’objectiu de dissenyar el procés de concertació al
voltant de cinc grans blocs de matèries i iniciatives.
1. Cal modernitzar el desenvolupament de les
institucions bàsiques del marc català de relacions sociolaborals i l’estructura de la negociació
col·lectiva, amb especial èmfasi en el Tribunal
Laboral de Catalunya i la seva descentralització
al territori i amb l’ampliació de cobertura dels
convenis col·lectius.
Ens proposem abordar l’estructura organitzativa
dels convenis col·lectius per millorar el seu nivell
de cobertura i protecció.
2. Les organitzacions es comprometen a abordar
els nous fenòmens de subcontractació i externalització, les empreses multiserveis, les problemàtiques de la denominada economia col·laborativa,
les relacions de les empreses centrals i auxiliars,
les noves tendències de teletreball, etc.
3. Ha de situar-se l’organització flexible del treball i del temps de treball en un equilibri just entre les necessitats de les empreses i els mercats,

i les necessitats de conciliació i seguretat de les
persones treballadores.
D’altra banda, caldrà analitzar conjuntament el
desenvolupament dels nostres sistemes de prevenció de riscos laborals i de salut laboral.
4. S’han d’actualitzar i s’han de posar al dia tots
els factors i elements que contribueixin al desenvolupament de la modernització de les empreses
i la innovació tecnològica i organitzativa dels seus
processos productius i de serveis.
En matèria de formació professional és necessari
fer un esforç comú en la negociació col·lectiva
per reactivar la formació professional contínua i
permanent.
Caldrà afavorir els necessaris processos de canvi cap a la sostenibilitat, tractant les qüestions
relacionades amb el medi ambient i la mobilitat
sostenible.
5. Cal acompanyar i aprofundir en la negociació
col·lectiva, la cultura de la igualtat i la no-discriminació en totes les seves dimensions, com
a factor capaç de conjugar, d’una banda, major
eficiència de les empreses i, de l’altra, els drets
de les persones treballadores.

La reindustrialització de Valeo de
Martorelles es fa realitat
Dos anys després que es tanqués l’acord, la reindustrialització de la planta de Valeo de Martorelles ja és una realitat. L’empresa Class Plastics,
de Rubí, que es dedica a la injecció de plàstics,
es traslladarà a les instal·lacions de l’antiga Valeo, on començarà a operar a partir del mes de
gener. Aquesta proposta industrial ha estat consensuada per la direcció i pels treballadors i treballadores de Valeo.
El projecte industrial de Class Plastics preveu
la incorporació inicial de fins a 80 treballadors i
treballadores de l’antiga Valeo i la creació d’una
borsa de treball.
L’acord també incorporava la posada en marxa
de processos de recol·locació i de trasllat voluntari a la planta de Valeo de Saragossa i baixes
incentivades. D’aquesta manera, el pla social i
el pla industrial han donat una solució a tota la
plantilla i han permès mantenir l’activitat industrial al territori, amb l’objectiu que tots els treballadors i treballadores poguessin escollir el seu
futur i que no fos l’empresa qui el marqués amb
la seva decisió.
CCOO d’Indústria de Catalunya i la Secció Sindical de CCOO de Valeo valoren positivament

aquesta notícia, ja que garanteix una solució a
l’ocupació i a la continuïtat de l’activitat industrial de la planta de Martorelles, i compleix amb
l’estratègia sindical marcada.
L’exemple d’una lluita
Aquest recorregut, però, no hauria estat possible
sense la lluita i la tenacitat de tota la plantilla,
la qual ha superat les inclemències d’un conflicte totalment injust i irresponsable per part
de l’empresa. La capacitat de mobilització va
permetre trobar una solució industrial, laboral i
social, i donar sortida a un procés que no només
podia arreglar-se per la via econòmica, com pretenia l’empresa. Els treballadors i treballadores
de Valeo han estat un exemple en el conflicte i
en l’acord, per això el sindicat volem felicitar-los
i reconèixer la feina que han fet.
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CCOO de Catalunya acull un debat amb
candidats a les eleccions del 21-D en el
marc de la reunió del seu Consell Nacional
CCOO organitza
dilluns un taller
sobre pobresa

El passat dimecres, 13 de desembre, va tenir lloc una nova reunió del Consell Nacional de CCOO
de Catalunya, que, de manera excepcional, va incloure un debat amb candidats i representants
polítics a les eleccions catalanes del 21-D. Conduït per Javier Pacheco, en el debat va participar
Francesc de Dalmases (Junts per Catalunya), Josep Ginesta (Esquerra Republicana de Catalunya),
Joan García (Ciutadans), Eva Granados (Partit dels Socialistes de Catalunya), Marta Ribas (Catalunya en Comú), Alberto Villagrasa (Partit Popular) i Eulàlia Reguant (Candidatura d’Unitat Popular).
Els representants polítics van exposar els elements centrals de la seva campanya política i van
respondre a una gran quantitat de qüestions dels membres de la direcció del sindicat i dels convidats per a l’ocasió. La secretària d’Organització i Comunicació de CCOO de Catalunya, Montse
Ros, va ser l’encarregada de concretar totes les preguntes dels assistents a l’acte, que va ser
retransmès per streaming mitjançant el web del sindicat.

Els diferents indicadors que avui
s’utilitzen per determinar el llindar
de pobresa amaguen la seva magnitud. Precisament per saber què hi
ha darrere dels indicadors de pobresa, CCOO ha organitzat un taller
el proper dilluns, 18 de desembre,
de 10 a 13 hores. Aquest tindrà lloc
a la sala 45 de la seu central del
sindicat (Via Laietana, 16, de Barcelona).
A l’acte, hi participarà Maria de la
Fuente, de l’Institut per a l’Estudi i
la Transformació de la Vida Quotidiana.

CCOO col·labora en el procés participatiu per elaborar el nou
Reglament de participació ciutadana a Barcelona
Vicenç Tarrats

En els darrers mesos, l’Ajuntament de Barcelona, a iniciativa de la Regidoria de Participació
i Districtes, ha obert un procés participatiu
a totes les persones que viuen a la ciutat,
desenvolupat de manera individual i també
col·lectiva, destinat a elaborar el nou Reglament de participació ciutadana, un tema recurrent a la ciutat, que apareix amb certa regularitat en cada nou mandat municipal.
CCOO sempre hem considerat que aquest reglament era molt important, perquè defineix
i regula el paper que pot tenir la ciutadania,
especialment l’organitzada, en la interlocució
normada en els afers de la ciutat. Temes com
les audiències públiques, que es poden instar
des de la societat civil, les audiències de districtes o les competències dels integrants dels

diferents consells de participació són presents
en el reglament, de tal manera que aquest es
constitueix en la norma base d’aplicació per
als processos participatius, especialment els
que surten des de la ciutadania i no només
des del mateix ajuntament.
Per això, i com sempre hem fet, aquesta vegada CCOO també hem participat en el procés,
per fer sentir la nostra veu i canalitzar les nostres propostes. Hem assistit a diversos fòrums,
però hem centrat especialment la nostra participació en el Consell de Ciutat, on consensuadament vam poder canalitzar la part més
important de les nostres propostes. Així mateix, hem presentat aportacions directament
com a entitat reconeguda a la ciutat.
Les nostres al·legacions han anat en la línia de
garantir la presència i el reconeixement de la

societat organitzada, no pas en detriment de
la participació individual, però sí afavorint el
reconeixement del valor democràtic que té
la veu de les organitzacions que representen
col·lectius de persones que defensen, com és
el nostre cas, legítims interessos de part.
Finalment, i a més de les incorporades des del
Consell de Ciutat, han estat recollides i incorporades al reglament, entre d’altres, algunes
de les qüestions que feien referència al suport
tècnic prestat des de l’ajuntament a entitats
que en tinguin necessitat, i també les que garanteixen que en els òrgans de participació
mai pot ser majoria la representació política
de l’Administració.
El reglament de participació de Barcelona ha
estat aprovat pel Consell Municipal el passat
dia 6 d’octubre, i ja està, per tant, en vigor.
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Quota de l’afiliació a CCOO per a l’any 2018
A fi de tenir temps per preparar un pla integral de quotes que prevegi els propers anys de mandat, la Secretaria de Finances i Administració
confederal ha aprovat un pla de quotes, limitat només al 2018, que sotmetrà a aprovació i ratificació en el Consell Confederal.
Així, per al 2018, es manté el criteri d’establir el tipus i la quantia de les quotes tenint en compte els ingressos de les persones afiliades, i de
desvincular-lo de la situació laboral.

LA QUOTA D’AFILIACIÓ S’HA DEFINIT PER TRAMS I SERÀ LA SEGÜENT:
General ordinària (V): 12,60 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors al
235% de l’SMI del 2017 (23.283 € bruts/any).
General reduïda (G): 11,50 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions entre el 135% i
el 235% de l’SMI del 2017(de 13.375 € a 23.283 € bruts/any).
Especial (E): 7,10 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que tinguin retribucions o prestacions superiors a la
renda mínima d’inserció i inferiors al 135% de l’SMI del 2017 (de 6.152 € a 13.375 € bruts/
any).
Superreduïda (S): 3 euros
Aplicable a totes les persones afiliades que no tinguin retribucions o que tinguin retribucions o
prestacions iguals o inferiors a la renda mínima d’inserció fixada per cada any (6.152 € l’any).
Renovació anual del justificant d’ingressos per conservar aquesta quota.
Acció Jove (S): 3 euros
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la primera ocupació. Cal presentar justificant
d’ingressos actualitzat, cada any, per conservar aquesta quota.
Quota zero: 0 euros
Per a persones en situació d’atur sense ingressos. Prèvia sol·licitud i validació del sindicat.
S’aplicarà exclusivament per un període no superior a 12 mesos, prorrogable amb la presentació prèvia de nova documentació que justifiqui que continua sense ingressos.
Aquesta quota no inclou els serveis jurídics ni l’assegurança d’accidents.
Quota militant (M): 16,50 euros
Per afiliats i afiliades que vulguin col·laborar reforçant econòmicament el sindicat, afegint una
petita aportació voluntària de 3,90 euros mensuals a la quota general ordinària i de 5,00 € a
la quota general reduïda. S’ha de sol·licitar per escrit al sindicat.
Quota de pensionistes i jubilats (R): 9,95 euros
Per a afiliats i afiliades que passen a pensionistes o jubilats i que tinguin retribucions o prestacions brutes anuals superiors a 135% de l’SMI del 2017 (13.375 € bruts/any). En cas de
presentar justificant de prestacions inferiors al 135% de l’SMI, s’aplicarà la quota que correspongui segons els ingressos.

La quota d’afiliació cobreix una pòlissa col·lectiva
de nou mil euros (9.000 €) en cas de mort per
qualsevol tipus d’accident a l’afiliat o afiliada
amb una antiguitat mínima d’un any i que està
al corrent de pagament, excepte per a la situació
de quota zero.
Per accedir a qualsevol quota inferior a la general, cal presentar la documentació que acrediti
la situació laboral de l’afiliat i el certificat de retribucions o prestacions (full de salari, certificat
de prestació d’atur o pensió), i es farà efectiva a
partir d’aquesta comunicació.
La quota sindical es considera despesa deduïble
a l’efecte de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Per justificar-la, cal conservar els
rebuts pagats o els fulls de nòmina. També es pot
extreure un certificat des de l’espai reservat als
afiliats i afiliades del web de CCOO de Catalunya:
www.ccoo.cat
El salari mínim interprofessional per al 2017 és
de 9.907,80 €/any. I la renda mínima d’inserció
per al 2017 a Catalunya és de 512,66 €/mes.
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017
PERMISOS RETRIBUÏTS I NO RECUPERABLES DE LES PERSONES TREBALLADORES
Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de
votació (de 9 h a 20 h):

0 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys amb
l’horari de votació:

0 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació
més de 2 hores i treballa menys de
4 hores:

2 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació
4 o més hores:

4 hores de permís

Treballadors i treballadores a temps parcial:

Permisos igual que tot l’anterior, proporcionals al temps de treball

Horari per anar a votar:

És l’empresa qui decideix

Per exercir el vot per correu, per tenir el treball lluny
del domicili i/o dificultats especials per anar a votar:

Permís fins a 4 hores

Per formar part de la mesa com a president, vocal o
interventor:

Festiu el dia 21 de desembre sencer i 5
hores de permís el dia 22. Si es treballa el
torn de nit s’ha de demanar el canvi de la
nit anterior per un altre torn

Per fer d’apoderat:

Festiu el dia 21 de desembre sencer

IMPORTANT: Per gaudir d’aquests permisos s’haurà d’aportar el justificant de votació a
l’empresa. El justificant l’haureu de demanar a la mesa electoral en el moment de votar.
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ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA
DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2017
PERMISOS RETRIBUIDOS Y NO RECUPERABLES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Si el horario de trabajo NO coincide con el horario de
votación (de 9 h a 20 h):

0 horas de permiso

Si el horario de trabajo coincide 2 horas o menos con
el horario de votación:

0 horas de permiso

Si el horario de trabajo coincide con el horario de votación más de 2 horas y trabaja menos de 4 horas:

2 horas de permiso

Si el horario de trabajo coincide con el horario de
votación 4 o más horas:

4 horas de permiso

Trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial:

Permisos igual que todo lo anterior, proporcionales al tiempo de trabajo

Horario para ir a votar:

Es la empresa quien decide

Por ejercer el voto por correo, por tener el trabajo
lejos del domicilio y/o dificultades especiales para ir a
votar:

Permiso hasta 4 horas

Por formar parte de la mesa como presidente, vocal o
interventor:

Festivo el día 21 de diciembre entero y 5
horas de permiso el día 22. Si se trabaja el turno de noche se tiene que pedir
el cambio de la noche anterior por otro
turno

Por hacer de apoderado:

Festivo el día 21 de diciembre entero

IMPORTANTE: Para disfrutar de estos permisos se tendrá que aportar el justificante de votación a la empresa. El justificante se debe pedir en la mesa electoral en el momento de votar.
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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.
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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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ESPECIAL ELECCIONS
• 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.

