
CCOO de Catalunya volem aprofitar la celebració
del 1r de Maig per ratificar la nostra proposta fun-
cional, envers un sindicalisme nacional i de clas-
se, basada en la plena autonomia i independència
organitzava, tant política com econòmica, respec-
te a tot tipus de poder econòmic, polític, institu-
cional o mediàtic. Independència que en cap cas
no vol dir neutralitat ni indiferència respecte a les
problemàtiques polítiques o socials que afrontem
des de la nostra visió pròpia.

1. CCOO de Catalunya reafirmem la nostra aposta
per l’Acord estratègic per a la internacionalitza-
ció, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de
l’economia catalana. L’Acord comporta la necessi-
tat d’avançar de forma concertada en la consecu-
ció d’un nou model de competitivitat que aposti
per una ocupació estable, formada i de qualitat,
que potenciï la innovació tecnològica i organitza-
tiva de les empreses, que respecti el medi
ambient i que reforci la cohesió social, fent dels
drets socials un instrument d’igualtat i d’eficièn-
cia econòmica.

2. Contemplem amb preocupació com el creixe-
ment econòmic dels darrers anys no està acom-
panyat d’un creixement de la qualitat de l’ocupa-
ció. Veiem com es crea molta ocupació, però és
fonamentalment ocupació de baixa qualitat.
Sembla que, lamentablement, una part important
del nostre empresariat es negui a mirar cap al
futur, i continuï impregnat d’un model caduc de
competitivitat basat en la precarietat i els baixos
salaris.

CCOO de Catalunya no acceptem aquesta situació.
Considerem com un dels objectius prioritaris la
lluita contra la precarietat, tant contractual com
salarial. Cal concretar, en la negociació col·lecti-
va, el compliment empresarial de l’Acord pel crei-
xement i la millora de l’ocupació, tot potenciant
la contractació estable i reduint la temporalitat
irregular i el frau contractual a les empreses.

Altrament, cal lluitar de forma radical contra l’al-
tra cara de la precarietat laboral, que és la dels
baixos salaris estructurals existents en alguns sec-
tors, especialment els serveis i els més feminit-
zats. Plantegem, en l’horitzó del 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. Com a primer pas, en la negociació
col·lectiva del 2007, reivindiquem, en tots els
convenis, increments, com a mínim, del 5,5% per
a tots aquells salaris inferiors als 1.000 euros men-
suals.

3. Lluitar contra la precarietat implica, d’una
forma directa, la lluita per la prevenció dels riscos
laborals, contra els accidents, les malalties pro-
fessionals i els riscos psicosocials. La xacra dels
accidents està plenament vinculada a la precarie-
tat i la subcontractació en cadena, especialment
en sectors com la construcció. 

Els nostre sindicat ha estat capdavanter en la llui-
ta per la salut en el treball. Prova d’això ha estat
que fins i tot hem utilitzat la via penal contra l’ac-
tuació irresponsable d’alts dirigents empresarials.
La defensa de la salut en el treball ha de ser la
prioritat de les prioritats. És important continuar
perseverant en l’aplicació a totes les empreses
dels plans de prevenció previstos en la Llei de pre-
venció de riscos laborals.   

4. Aprofitem la data del Primer de Maig per fer
una crida al nou Govern de la Generalitat per tal
que consideri com una de les prioritats establir
una política industrial per a Catalunya. Prioritat
que ha de comportar la dedicació d’esforços i
recursos a l’activitat industrial, de forma que es
pugui compatibilitzar el suport a la indústria
actual, que aposti per una competitivitat basada
en productes de més valor afegit, amb la promo-

ció de noves activitats, i tot això amb l’objectiu
d’assolir un sector industrial renovat, innovat i
més sòlid en el nostre país.

5. Per garantir el nou model de competitivitat,
cal comptar amb les infraestructures adequades
que garanteixin la competitivitat de les nostres
empreses, així com la mobilitat de les persones
treballadores i la necessària sostenibilitat i el res-
pecte al medi ambient. Cal diferenciar la reivindi-
cació de les infraestructures útils necessàries dels
desitjos privats dels lobbies empresarials, que en
molts casos poden ser no tan sols contradictoris
sinó fins i tot incompatibles amb les necessitats
socials i el desenvolupament sostenible.

CCOO de Catalunya considerem que cal fer una
aposta clara i decidida  pel ferrocarril, com a via
prioritària de futur, tant per a la mobilitat de les
persones com pel que fa al transport de mercade-
ries. Considerem urgent i imprescindible una forta
inversió en les infraestructures ferroviàries de
Rodalies i establir el termini del seu traspàs en
condicions adequades a la Generalitat.  

6. Per aconseguir un desenvolupament econòmic i
social a Catalunya es fa imprescindible fomentar
la cohesió social, especialment en aquells sectors
més discriminats, sigui en l’àmbit laboral –dones,
joves i persones immigrants– o en l’àmbit social
–persones dependents.

CCOO de Catalunya considerem que el binomi
desenvolupament econòmic i cohesió social està
format per dos elements indestriables. Les mesu-
res de cohesió social les considerem no exclusiva-
ment com un element de justícia i igualtat social,
sinó també com un element d’eficiència econòmica.

Considerem com un avenç l’aprovació de lleis com
la de dependència, o la referida a la igualtat, ja
que han de ser instruments per ajudar a eliminar
les discriminacions i establir més i millors ele-
ments de cohesió dins de la nostra societat. 

7. Avui l’accés a l’habitatge és, juntament a una
ocupació digna, una de les principals prioritats
socials, especialment per a les persones joves.
CCOO de Catalunya hem valorat positivament la
iniciativa del Govern de la Generalitat de plante-
jar la Llei del dret a l’habitatge, que ha de ser el
marc que permeti iniciar un canvi en un tema, el
de l’habitatge digne i assequible, profundament
abandonat per part d’administracions precedents. 

La nostra societat té la responsabilitat d’oferir a
la nostra joventut expectatives i oportunitats,
tant formatives com laborals i socials, que li per-
metin avançar en l’emancipació i la realització
personal. És per això que avui les reivindicacions
de salaris dignes i habitatge assequible han de ser
reivindicacions de les persones joves i del conjunt
de la societat.

8. Avui a Catalunya la immigració és un fet estruc-
tural en la nostra societat, que sobretot es visua-
litza en el mercat de treball. La classe treballado-
ra catalana és molt diversa pel que fa a procedèn-
cia: aproximadament un 13% dels treballadors són
d’altres nacionalitats, la majoria ocupats en sec-
tors amb baixos salaris i un nivell elevat de preca-
rietat. Creiem necessària una política d’immigra-
ció que consideri el tema de forma global i en
totes les seves dimensions: l’arribada amb drets,
les condicions laborals, l’acollida, una política d’i-
gualtat d’oportunitats i de drets laborals i socials,
la gestió de la diversitat i la no-discriminació, i la
política de ciutadania per residència, que inclogui
la participació política i el dret al vot.

9. Per aconseguir el desenvolupament econòmic
que volem, amb la cohesió social necessària,  és
imprescindible una política fiscal progressista,
tant a Catalunya com a Espanya, que la faci possi-
ble. La despesa social és bàsica si volem aconse-
guir nivells elevats de: a) desenvolupament

econòmic, que comporti infraestructures, despesa
formativa, en R+D+I, etc., i b) un alt nivell de
cohesió social, que significa enfortir les bases de
l’estat del benestar, pensions públiques, educa-
ció, sanitat, assistència a les persones depen-
dents, etc. Només reforçant una política fiscal
progressista es pot garantir la recaptació justa
dels recursos per a la despesa pública que el nos-
tre país necessita. 

10. CCOO de Catalunya volem aprofitar aquesta
data per manifestar la nostra posició solidària i
fraternal amb totes les persones que a Euskadi i
en el conjunt de l’Estat fan una aposta decidida i
de bona fe per aconseguir la normalització de la
vida política, social i personal al País Basc, per a
la qual és imprescindible la desaparició de tot
tipus de violència i amenaça a les persones.

11. El 1r de Maig és també el moment per ratifi-
car el nostre suport a la lluita per la pau, la soli-
daritat amb tots els treballadors i treballadores
del món, especialment en aquells països on els
drets socials, laborals i sindicals no estan recone-
guts o que comporten greus riscos als qui els exer-
ceixen. També manifestem la nostra solidaritat
amb la lluita dels pobles que pateixen l’opressió i
l’ocupació, i ens volem referir concretament als
pobles del Pròxim Orient, i de forma especial
volem fer una menció al poble sahrauí, que des-
prés de molts anys encara lluita pel reconeixe-
ment de la seva sobirania

12. Finalment, aquest 1r de Maig volem ratificar
la nostra voluntat de contribuir a reforçar el movi-
ment per a la construcció d’una Europa política-
ment i socialment forta. En aquest sentit, reafir-
mem el nostre compromís per l’enfortiment de la
Confederació Europea de Sindicats (CES), que
celebrarà el proper congrés el mes de maig a
Sevilla, i que ha de tenir un paper determinant en
la reconducció del procés de construcció d’una
Europa unida que aprofundeixi en el seu model
social de desenvolupament, cohesió i benestar.

Avui aquest compromís passa, en primer lloc, per
donar suport a la campanya de la CES per uns ser-
veis 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’àm-
bit de cada estat. Avui en tenim un exemple a
Espanya, amb l’intent de liberalització del servei
postal públic de Correus, que podria posar en
perill l’atenció a una bona part de la ciutadania.

Altrament, el moviment sindical ha fet darrera-
ment un gran pas amb la constitució i unificació
del sindicalisme a escala mundial en la
Confederació Sindical Internacional (CSI), que ha
de ser l’eina que permeti aportar una alternativa
al procés de globalització en l’avanç cap al res-
pecte als drets laborals i sindicals arreu del món.

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

Ocupació de qualitat i salaris dignes

Declaració 1r de Maig de 2007

MANIFESTACIONS

Barcelona
11.30 h Ronda Sant Pere / Passeig de Gràcia

Girona
12 h Plaça de la Independència

Lleida
12 h Plaça del Treball

Tarragona
12 h Plaça Imperial Tarraco


