COMPROMISOS DELS I LES SOCIALISTES DEL BAIX LLOBREGAT
PER IMPULSAR LA PROMOCIÓ ECONÒMICA, EL TREBALL DIGNE I
LA GARANTIA D’INGRESSOS A LA NOSTRA COMARCA
Els i les socialistes hem estat sempre partíceps de
les lluites obreres en defensa dels treballadors i les
treballadores. Històricament hem treballat de la
mà dels sindicats en la conquesta i l’establiment
de nous drets, que han suposat la millora de les
condicions laborals de la ciutadania. Per això, aquest
primer de maig volem reivindicar que el treball i les
condicions laborals dels i les treballadores tornin a
ser protagonistes del debat polític.
L’alt índex d’atur i unes condicions laborals cada
cop més adverses, afavorides per una reforma
laboral que disminuïa la capacitat d’incidència dels
sindicats en les relacions laborals, han provocat que
molts treballadors i treballadores hagin vist reduïts
els seus salaris, en ocasions, fins el 30-40%. Això ha
comportat l’aparició de treballadors i treballadores
pobres, a més de posar en risc la sostenibilitat
econòmica del sistema de pensions degut, per una
banda, a la falta d’inversió en ocupació de qualitat i,
per l’altre, pel nou mecanisme de revalorització que
ajusta l’import de la pensió en funció de l’esperança
de vida, el que condemna a que els i les pensionistes,
a mesura que envelleixin, siguin més pobres.
La comarca del Baix Llobregat no ha estat una
excepció; amb un índex d’atur de l’11% (va arribar al
19,7% al 2013), 30% en el cas dels i les joves, els i les
baixllobregatines han comprovat com el seu poder
adquisitiu disminuïa, alhora que s’incrementaven
les situacions de vulnerabilitat i/o inequitat social
de la ciutadania en general. Cal esmentar el cas
particular de les dones, tal i com es va reivindicar a
la vaga i mobilitzacions del passat 8 de març. Una
bretxa salarial del 23% en contra de les dones, que
el 16% de les treballadores abandonin la carrera
professional quan decideixen ser mares, o que
el 82% dels contractes indefinits a temps parcial
estiguin ocupats per dones, són algunes de les dades
que posen de manifest les innegables desigualtats
per raó de gènere que s’afegeixen, en el cas de les
dones, als propis efectes de la crisi econòmica patits
per la ciutadania en general.
Des de l’inici de la crisi fins l’actualitat, gran part de
la nostra labor com a socialistes del Baix Llobregat
ha estat la de lluitar per la dignitat de les persones,
garantint les seves necessitats vitals a través del
municipalisme. Perquè creiem, fermament, que la
política és l’instrument per transformar realitats
i millorar les condicions de vida de la ciutadania.

Per això, el proper primer de maig, els i les socialistes
del Baix Llobregat volem que el treball i la garantia
d’ingressos ocupin la centralitat del debat polític, sent
una oportunitat per posar de manifest les principals
reivindicacions i propostes de les treballadores i els
treballadors.

Ens comprometem a:
1. Lluitar per la derogació de la Reforma Laboral
de l’any 2012 i per l’aprovació d’un nou Estatut dels
treballadors i les treballadores que promogui els
drets laborals i l’ocupació de qualitat.

2. Promoure un Pla de Xoc Comarcal adreçat a
persones aturades de llarga durada per facilitar la
seva reinserció laboral.

3. Impulsar l’economia social, cooperativa i
solidària, promovent projectes que posin en valor el
seu retorn social.

4. Fomentar els Plans d’Igualtat en les empreses

de la nostra comarca per evitar situacions de
discriminació horitzontal i vertical, i com a vehicle per
eradicar la bretxa salarial, que en aquests moments
arriba al 23%.

5. Promoure la creació de llocs de treball de qualitat
i impulsar la formació i qualificació professional
adaptada a les noves necessitats de les empreses.

6. Potenciar la recuperació del sector industrial
com a valor històric al Baix Llobregat i desenvolupar
polítiques
actives
d’ocupació
adreçades
específicament al sector.

7. Impulsar un Pla de Xoc contra l’atur per als i
les joves, que contempli la inserció estable al mercat
laboral, proporcionant llocs de treball, pràctiques o
formació que resultin de valor per al seu futur laboral.

8. Promoure la creació d’un Pacte de Rendes que
aconsegueixi un model laboral amb salaris superiors
als 1.000 €.

9. Desenvolupar de manera eficaç, eficient i efectiva
la Renda Garantida de Ciutadania.

10. Exigir l’actualització de les pensions conforme a
l’IPC per a la recuperació del poder adquisitiu.

