10

mesures urgents per
lluitar contra la crisi

La Intersindical-CSC treballem per un model econòmic i social alternatiu, basat en la justícia
social, en la igualtat i en el repartiment de la riquesa i del treball productiu i reproductiu.

Reivindiquem un canvi en les polítiques que s'apliquen; una profunda transformació que permeti
als homes i dones, ciutadans catalans, decidir les nostres pròpies polítiques econòmiques, laborals i socials; i un marc propi amb competències legislatives plenes en matèria econòmica, laboral i
de protecció social.
Tenint en compte la urgència i la gravetat de la situació, emplacem als poders públics a adoptar una sèrie de
mesures realitzables a curt termini si vertaderament existeix voluntat política per fer-ho.

1. Manteniment i millora de l'ocupació enfront dels
acomiadaments:

6. Establir per llei el reconeixement dels drets següents:

è
No aprovar EROs sense acord de tota la represen-

è
Cobertura de totes les situacions de dependència,

tació sindical.
è
Eliminar el frau en la contractació temporal, obli-

gant a les empreses a convertir l'ocupació temporal
en indefinida i limitar la subcontractació.

que seran ateses per un servei públic de qualitat.
è
Cobertura en la xarxa pública de totes les places

que es demanin per al tram de 0 a 3 anys.
è
L'accés efectiu a una vivenda de lloguer social.

è
No a les privatitzacions.
è
Protegir la salut i la vida dels treballadors i treba-

lladores.
2. Garantir la igualtat de les condicions laborals, eliminant tota discriminació per raó de gènere, edat, discapacitat o nacionalitat.
3. Augmentar les prestacions socials per respondre
a l'increment de la desocupació i de la pobresa :

7. Impuls del sector públic com a motor del desenvolupament econòmic i social. Això requereix un sistema públic de finances, un sector públic potent en la
indústria i l'energia, així com orientar la resta de les
polítiques sectorials.

8. Garantir la llibertat sindical, el dret a vaga (sense
decretar serveis mínims abusius) i posar fre a
l'exclusió de determinats sindicats per la línia que
desenvolupen.

è
Que totes les persones en desocupació percebin

una prestació que permeti una vida digna.
è
Implantar un salari social per damunt del llindar de

la pobresa.

9. Fomentar la participació de la societat en el disseny de les polítiques econòmiques i socials, tenint
en compte la seva opinió mitjançant processos reals
de consulta i referèndum.

4. Una política fiscal justa i progressiva que contribueixi al repartiment més equitatiu de la riquesa:
è
Realitzar inspeccions fiscals dins del període de

preinscripció a totes les rendes que no són del
treball i depurar els casos de corrupció fiscal en les
Hisendes..
5.Augmentar la despesa pública en sanitat i ensenyament per equiparar-ho als països econòmicament
més desenvolupats.
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10. Impulsar un Marc Català de Relacions Laborals i
Protecció Social, amb l'objectiu de dotar-nos de
legislació pròpia en matèria d'ocupació, negociació
col·lectiva i protecció social, de manera que ens
permeti adoptar entre d'altres mesures: reducció de
la jornada laboral, eliminació de les hores extres,
avançar l'edat de jubilació, realitzar polítiques efectives d'ocupació, millorar el sistema de pensions i
dignificar els salaris.

10

mesures urgents per
lluitar contra la crisi

