1 de Maig de 2007
PER LA IGUALTAT,
OCUPACIÓ I SALARIS DIGNES

CCOO i la UGT de Catalunya creiem que, per aconseguir el nou model de competitivitat
que Catalunya necessita, és necessària una ocupació de qualitat, amb igualtat, salaris
dignes i que potenciï la lluita contra la sinistralitat laboral.

Davant la data del Primer de Maig, la
UGT i CCOO de Catalunya reafirmem
l’aposta per l’Acord estratègic per la
internacionalització, la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana. L’Acord implica la
necessitat d’avançar de forma
concertada en la consecució d’un nou
model de competitivitat que aposti per
una ocupació estable, formada i de
qualitat, que potenciï la innovació
tecnològica i organitzativa de les
empreses, que respecti el medi ambient
i que reforci la cohesió social, fent dels
drets socials un instrument d’igualtat i
d’eficiència econòmica.
És preocupant veure com el creixement
econòmic dels darrers anys no està
acompanyat d’un creixement de la
qualitat de l’ocupació. Es crea molta
ocupació, però és fonamentalment
ocupació de baixa qualitat.
Lamentablement, una part important del
nostre empresariat continua impregnat
d’un model caduc de competitivitat
basada en la precarietat i els baixos
salaris.
1. CCOO i la UGT de Catalunya no
estem disposats a acceptar aquesta
situació. Els nostres objectius prioritaris
són la lluita contra la precarietat tant
contractual com salarial. Cal concretar
en els convenis el compliment
empresarial de l’Acord pel creixement i
la millora de l’ocupació, per potenciar
l’ocupació estable i reduir la
temporalitat irregular.
Alhora, cal lluitar de forma radical
contra l’altra cara de la precarietat
laboral, que és la dels baixos salaris
estructurals existents en alguns sectors,
especialment dels serveis. Plantegem fer

passos cap a aconseguir el compliment
de la Carta Social Europea, reivindicar
la creació d’un salari mínim garantit a
Catalunya equivalent al 60% del salari
mitjà establert en la negociació
col·lectiva, que equival a superar els
1.000 euros mensuals.
2. Lluitar contra la precarietat implica
d’una forma directa la lluita per la
prevenció dels riscos laborals, contra els
accidents i les malalties professionals.
La xacra dels accidents està plenament
vinculada a la precarietat i la
subcontractació en cadena, especialment
en sectors com la construcció.
És important continuar perseverant en
l’aplicació a totes les empreses dels
plans de prevenció contemplats a la Llei
de prevenció de riscos laborals.
3. La recent aprovació de la Llei
d’igualtat ha de ser un punt de partida
per aconseguir la igualtat de gènere a la
societat i al mercat laboral. Avui, veiem
com les dones pateixen una forta
discriminació tant pel que fa a la
possibilitat d’aconseguir un lloc de
treball com a la que aquest lloc tingui
una estabilitat i un nivell salarial digne.
L’establiment dels plans d’igualtat a les
empreses, mitjançant la negociació
col·lectiva, ha de permetre fer els passos
necessaris cap a l’objectiu d’establir
una situació d’igualtat entre homes i
dones.
4. Per aconseguir un desenvolupament
econòmic i social a Catalunya es fa
imprescindible fomentar la cohesió
social. La UGT i CCOO de Catalunya
considerem indissociable el

desenvolupament econòmic i la cohesió
social. Considerem que és un avenç
l’aprovació de la Llei de dependència,
que ha de ser un instrument per ajudar a
establir més i millors elements de
cohesió a la nostra societat, i que alhora
s’ha de convertir en un nou jaciment
d’ocupació estable, digna i amb drets.
5. La immigració és un fet estructural
avui a la nostra societat i al mercat de
treball, on fonamentalment ocupen llocs
de treball de baixos salaris i alts nivells
de precarietat. Reivindiquem una
política d’immigració que contempli
aquesta problemàtica d’una forma
global i en tota la seva dimensió, i que
garanteixi els plens drets de ciutadania,
incloent-hi la participació política i el
dret de vot.
6. Avui, l’accés a l’habitatge és,
juntament amb una ocupació digna, una
de les principals prioritats socials,
especialment per a les persones joves.
CCOO i la UGT de Catalunya
considerem que la societat té la
responsabilitat d’oferir a la nostra
joventut expectatives i oportunitats, tant
formatives com laborals i socials, que
els permeti avançar en la seva
emancipació i realització personal. És
per això que avui la reivindicació de
salaris dignes i d’habitatge assequible
han de ser reivindicacions de les
persones joves i del conjunt de la
societat.
7. La UGT i CCOO de Catalunya hem
estat capdavanters en la demanda del
nou Estatut de Catalunya. Les nostres
aportacions han permès la introducció
de temes tan importants com el capítol
de drets laborals, socials i de ciutadania.
Manifestem la nostra confiança que el
Tribunal Constitucional tindrà en
compte el consens polític i social que
significa l’Estatut tant a Catalunya com
a l’Estat, i la seva ratificació pel poble
de Catalunya.
8. CCOO i la UGT de Catalunya
ratifiquem la nostra voluntat a
contribuir a reforçar el moviment
sindical europeu i mundial. Reafirmem
el nostre compromís en l’enfortiment de

la Confederació Europea de Sindicats
(CES), que celebrarà el seu proper
Congrés el mes de maig a Sevilla.
Avui, aquest compromís passa, en
primer lloc, per donar suport a la
campanya de la CES per uns serveis
públics de qualitat, accessibles a
tothom. Considerem que els serveis
públics són essencials per a la cohesió
social, econòmica i regional d’Europa.
La defensa en l’àmbit europeu és la
millor garantia per evitar-ne
l’eliminació en l’àmbit de cada estat.
La UGT i CCOO de Catalunya ens
congratulem també del gran pas que el
moviment sindical ha fet darrerament
amb la constitució i unificació del
sindicalisme a nivell mundial en la
Confederació Sindical InternacionalCSI, que ha de ser l’eina que permeti
aportar una alternativa al procés de
globalització tot permetent avançar cap
al respecte als drets laborals i sindicals
arreu del món.

Barcelona:
11.30 h, Rda. de Sant Pere/ Pg. de Gràcia
Girona:
12 h, plaça de la Independència
Lleida:
12 h, plaça del Treball
Tarragona:
12 h, plaça Imperial Tarraco

