Manifest de la UGT de Catalunya davant del 14-F
El 14 de febrer la ciutadania de Catalunya està cridada novament a les urnes. Aquests
comicis se celebren en un escenari sense precedents, marcat profundament per
l’esclat de la pandèmia de la covid-19, tot just fa un any, que ha provocat una crisi
sanitària, econòmica, laboral i social arreu del país.
La UGT de Catalunya entenem la participació electoral com el mecanisme fonamental
per garantir el bon funcionament de les democràcies modernes. El govern que surti
del 14-F serà l’encarregat de gestionar la sortida de la crisi. Creiem en la participació
política com a eina per resoldre conflictes i establir escenaris de negociació i
concertació. Per aquesta raó, animem sempre a la participació massiva dels electors
i electores. Ara és més necessària que mai.
La nostra organització exigeix que es retorni a la normalitat democràtica de manera
urgent. Catalunya ha hagut d’avançar novament les eleccions per quarta vegada en
10 anys. Des de les passades de l’any 2017, no s’ha aconseguit desjudicialitzar la
política. Els problemes polítics necessiten solucions polítiques. Tot i haver reobert la
taula de diàleg entre el govern de l’Estat i la Generalitat, és indispensable que la
negociació, principi rector de la UGT, sigui efectiva. Exigim que s’acabin d’una vegada
les converses i acords estèrils entre els dos executius. Catalunya mereix uns
governants alineats i compromesos amb la classe treballadora.
L’escenari social i econòmic que ha produït la pandèmia de la covid-19, ha posat en
relleu totes les deficiències estatals i autonòmiques que fa anys que denunciem des
de la UGT de Catalunya. Les eleccions al Parlament de Catalunya del 14-F se
celebren en un context de crisi sense parangó. La crisi de la covid-19 ha enfonsat la
nostra economia. Ha quedat demostrat que s’ha de replantejar el nostre model
productiu i que hem d’acabar amb les darreres reformes laborals que portem anys
arrossegant. El col·lapse multilateral que ha produït la pandèmia també ha posat en
evidència les deficiències del sector públic, menystingut a base de retallades als
últims anys. Les successives retallades en sanitat, educació i en el sistema de
pensions han demostrat que ja no gaudim del mateix estat de benestar que fa dues
dècades. Aquells països on la inversió pública és més gran són els que han sortit més
enfortits d’aquesta crisi sanitària. La UGT de Catalunya, amb missió de garantir els
drets de la classe obrera de Catalunya, exigim un augment immediat de la despesa
pública.
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Aquesta pandèmia que està suposant la pèrdua de milers de vides, també està
comportant la destrucció de milers de llocs de treball i el tancament de centenars
d’empreses, però també l’augment de l’estat de vulnerabilitat de moltes persones i
l’increment de les desigualtats socials, a la vegada que s’ha fet visible la precarietat
de moltes de les feines essencials i la sobrefeminització d’aquestes. I tot això quan la
majoria de la població encara no ens havíem recuperat dels efectes de la darrera crisi
econòmica, de la qual només n’havien sortit beneficiats els grans capitals.
Les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials de la pandèmia provocada per
la covid-19, han fet aflorar les insuficiències dels nostres sistemes de salut i de
protecció social així com de la recerca i la investigació i la manca de manufactura
pròpia, i també els escassos avenços que s’havien fet per recuperar els drets retallats
durant l’anterior crisi econòmica.
No podem demorar més la reconstrucció i reactivació del país. Necessitem un govern
capaç d’arribar a acords i consensos que estableixin el full de ruta que Catalunya
necessita, no tan sols per superar aquesta crisi, sinó també per accelerar les
transformacions cap a un model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible,
que afronti el repte tecnològic i climàtic, i amb una mirada feminista, que posi al davant
de tot la salut i el benestar de les persones.
Per fer-ho possible, cal deslliurar-se de la demagògia: la UGT instem a tota la classe
treballadora a defensar-nos del racisme i del feixisme. Per això demanem que a les
properes eleccions de febrer, i la resta que vinguin, STOP A LA ULTRADRETA.
La UGT volem situar les nostres reivindicacions per a l’executiu que surti de les
urnes aquest diumenge:
● Perquè es corregeixi el dèficit històric en despesa social i abastir els
serveis socials de la suficiència econòmica que ara no tenen, per afrontar
urgentment el col·lapse que viuen davant les necessitats de la pandèmia, però
també, per aixecar un model on la prioritat siguin les persones i que estigui
dotat d’un conjunt de prestacions i serveis professionalitzats i de qualitat de
dret subjectiu.
● Per a la creació d’un nou model productiu capaç de generar ocupació
estable i de qualitat. Amb una aposta clara pel sector de la indústria, i amb
una política industrial potent, basada en la innovació, el coneixement, la
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qualificació i el valor afegit, i amb unes condicions laborals dignes per a les
persones treballadores. Necessitem un Govern que impulsi un nou Pacte
Nacional per a la Indústria acordat dins del diàleg social en el Consell Català
d'Empresa que compti amb la dotació pressupostària suficient per assegurarne el desenvolupament. Això significa incrementar les inversions en sectors
econòmics i emergents estratègics, en tecnologia sostenible, en digitalització
que tingui en compte i minimitzi l'impacte negatiu sobre l'ocupació, en
investigació i projectes innovadors (R+D+I); implementar una formació
professional integrada i de qualitat; inversions en la reconversió de sectors i de
treballadors i treballadores; impulsar de forma real les energies renovables i
generalitzar-les a nivell català per augmentar la competitivitat del nostre territori
i
l’economia
i
reduir
el
grau
de
dependència
exterior.
● Per reclamar un pla de xoc per al sector del turisme amb el
desenvolupament i la reconversió d’un model de turisme de qualitat i
sostenible, capaç de generar ocupació estable, de qualitat i amb salaris dignes.
És necessari que els sectors del comerç, el turisme i els serveis esdevinguin
més competitius, però a la vegada han de ser respectuosos amb els drets dels
treballadors i les treballadores. La UGT de Catalunya volem un model de
turisme sostenible, que asseguri l’equilibri social del territori, diversifiqui l’oferta,
permeti la coexistència d’usos diversos del territori, així com l’activació de
polítiques decidides i sostingudes per evitar les il·legalitats, ja que la qualitat
d’aquest està directament relacionada amb la seva competitivitat i sostenibilitat.
● Per un marc català de relacions laborals i un diàleg social permanent i
efectiu. Fer del diàleg, la negociació i la concertació social les eines essencials
per superar l’actual crisi, i el punt de partida per a la recuperació de l’ocupació
i de la reactivació econòmica, on participem el Govern i les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives.
● Per establir un nou marc estratègic català de seguretat i salut en el treball,
dotant-lo de partida pressupostària pròpia que permeti assolir els objectius,
capaç d’aturar la xacra de la sinistralitat laboral que hem patit durant els darrers
anys i la inacceptable pujada dels accidents mortals de l’any passat, mentre
baixava l’ocupació i l’activitat econòmica per la pandèmia. Hem de donar
resposta als reptes i a les necessitats dels nous escenaris laborals que ja tenim
aquí (teletreball, plataformes digitals, falsos autònoms, economia
col·laborativa, ocupació verda, nous nínxols d’ocupació, etc.), així com garantir
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en tot moment el dret a un treball digne, segur, saludable i sostenible per a
tothom.
● Per impulsar a Catalunya l’establiment d’un salari mínim de referència (60%
del salari mitjà de Catalunya) que permeti incrementar el salari mínim
interprofessional aprovat pel Govern d’Espanya i l’adeqüi a la realitat social i
econòmica de Catalunya. Una via per a la consecució d’aquest SMR (salari
mínim de referència) ha de ser mitjançant la seva aplicació a la contractació
pública.
● Per acabar amb la impunitat de les empreses davant dels reiterats
incompliments en matèria laboral. Cal reforçar la inspecció de treball perquè
pugui acomplir una tasca efectiva de garant del compliment de la legalitat per
part de les empreses.
● Per posar la lluita contra l’atur com a acció prioritària. Les persones han
d’estar al centre de les polítiques d’ocupació, i la millora de la seva ocupabilitat
—amb itineraris integrals d’orientació, requalificació professional i
acompanyament en la cerca o millora d’ocupació— ha de ser un objectiu
fonamental. Però comptant també amb les empreses que, en definitiva, són les
que han de crear llocs de treball i les que s’han d’avançar als processos de
reconversió per minimitzar l’impacte de la desocupació.
● Per la implicació de tothom en la igualtat: desenvolupament i compliment
real de les lleis 17/2015 i 11/2014 (d’igualtat entre dones i homes, i de drets
LGTBI) amb un pressupost específic. Situar l’empresa com el nucli generador
d’igualtats amb l’increment d’efectius de la inspecció de treball que vetllin pel
compliment de la igualtat retributiva i la no discriminació per raó de gènere,
orientació o identitat sexual.
● Per l’enfortiment els serveis públics, sota els principis d’universalitat i
gratuïtat, i establir garanties suficients en les condicions salarials i laborals per
als treballadors i treballadores del sector públic, amb un pressupost adequat
que contempli les necessitats reals de personal, l’increment de ràtios i la
inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència,
serveis d’ocupació i tot el sector públic en general, de manera que es
garanteixi l’estat del benestar.
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● Perquè els serveis públics són un element cohesionador i fonamental de la
nostra societat. I per afrontar aquest repte, afirmem que s’ha de preservar
l’entramat de recursos i serveis públics, situant en el centre del debat social la
necessitat d’una nova funció pública basada en la proposta de la UGT de
Catalunya d’un pacte nacional pels serveis públics.
● Perquè els joves no reben una formació en drets i deures laborals en l’etapa
d’educació obligatòria. Cal apostar per un sistema educatiu que prepari les
futures generacions en coneixement efectiu i en terceres llengües.
L'administració pública ha d’oferir mecanismes per reduir les desigualtats
curriculars que les activitats extraescolars generen.
● Per reclamar l’autonomia dels centres d’ensenyament superior com a condició
del dret a la llibertat de càtedra del personal docent i investigador. Defensem
un sistema públic d’ensenyament superior i el desenvolupament de l’estatut del
PDI. A més, instem a l’eliminació de la taxa de reposició de les universitats.
Com a sindicat compromès amb els drets i deures de la classe treballadora i
coneixent les perspectives de futur laboral al nostre país, demanem una
inversió en l’educació obligatòria i superior de les ciències, la tecnologia,
l’enginyeria i les matemàtiques (STEM).
● Per desenvolupar el paper estratègic de la contractació pública com a
instrument per reforçar els serveis públics i crear ocupació de qualitat a través
de plecs de licitació que incloguin clàusules laborals, socials, d'igualtat i
mediambientals, com criteris d’adjudicació i d’obligat compliment, elaborades
sota criteris de responsabilitat social. Apostem per una llei catalana de
contractes del sector públic que aprofundeixi sobre aquest paper estratègic i
social i adapti i desenvolupi la Llei estatal a les necessitats de Catalunya i a les
particularitats de l'àmbit local català.
● Perquè calen les polítiques i el suport econòmic necessari per promoure
decididament l’ocupació efectiva de les treballadores i treballadors amb
discapacitat en empreses ordinàries i la permanència a la feina de les
persones a les quals les sobrevingui una discapacitat. Avaluar objectivament
la contractació en els centres especials de treball i la utilització de mesures
alternatives, per evitar l’ús de subvencions i bonificacions per mantenir llocs de
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treball en condicions laborals precàries, i que s’afavoreixin mecanismes
encoberts per a la contractació de persones amb discapacitat.
● Per assegurar l’accés a una sanitat universal i gratuïta en igualtat de
condicions per a tota la ciutadania, revertint les privatitzacions que ha
sofert el sistema de salut i assegurar una sanitat on la governança sigui 100%
pública. S’han de disposar dels recursos necessaris per fer que tota la
ciutadania pugui ser atesa pels serveis públics de salut de manera adequada,
i per aquest motiu cal garantir la cobertura adient de professionals arreu
del territori, els recursos financers necessaris per assegurar una provisió
adequada de serveis, així com unes bones condicions laborals perquè les
professionals de la salut puguin desenvolupar adequadament la seva tasca.
● Per revertir la tendència actual d’implementació de l’atenció a la
dependència, i professionalitzar la política de serveis de cures a les persones,
la responsabilitat i provisió dels quals ha de ser plenament pública. I també cal
reconèixer el valor del treball d’atenció i cura, els seus riscos
psicosocials i en la salut, i prendre decididament mesures que augmentin
i garanteixin una atenció professional de qualitat als centres i a les llars.
Per fer-ho, s’han d’adequar les ràtios de personal i les càrregues de treball,
garantir la formació per al personal treballador per a una qualificació
professional adequada, i millorar les condicions laborals i salarials.
● Perquè es faci una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat
suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la
sostenibilitat i millora de l’estat de benestar. Tanmateix, s’han de millorar
les eines que disposem per tal que siguin capaces de generar un efecte
redistributiu entre la ciutadania i corregeixin les situacions de desigualtat. En
aquest sentit, cal ampliar la cobertura de la Renda Garantida de Ciutadania
i posar en funcionament els mecanismes que millorin la compatibilitat i la
coordinació i l’agilitat burocràtica d’aquesta prestació amb l’Ingrés Mínim
Vital.

● Per posar en marxa de manera urgent mesures de protecció social per fer
front a l'impacte econòmic i social de la covid-19, prioritzant les ajudes
per al benestar social de les persones en risc de pobresa o exclusió
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social. Ajudes d'emergència social específiques enfront de la covid-19,
garantint una alimentació bàsica per a totes les persones membres de la unitat
familiar, i l'accés a béns essencials com ara l'aigua, l'electricitat, el gas i la
calefacció. Recursos específics per protegir adequadament les persones en
situació d’atur o que perden la seva feina, així com garantir la cobertura social
a les qui ja han exhaurit les prestacions per desocupació. Ajuts econòmics per
pal·liar els efectes de les reduccions de jornada motivats per la covid-19 que
necessiten les persones amb menors a càrrec o amb un familiar en situació de
dependència.
● Per una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat suficient
per assegurar la sostenibilitat i la millora de l’estat de benestar, garantia
d’igualtat i d’estabilitat econòmica i social. Necessitem una administració
compromesa en la desaparició de paradisos fiscals i en la lluita contra el frau.
● Per unes polítiques d'habitatge capaces de fer efectiu un dret fonamental
com és el dret a un habitatge digne, adequat i accessible, vinculat al
benestar social. Cal augmentar considerablement el parc públic d’habitatge,
incrementant la despesa pública en habitatge a l’1,5% del PIB i promovent
mesures que evitin l’especulació financera.
● Per una reconstrucció de país. Nou model econòmic i afrontar
l’emergència climàtica. Catalunya necessita desenvolupar un marc normatiu
ambiciós i coherent amb eines concretes, eficients i immediates que permetin
una transició real del nostre model econòmic, productiu i de consum cap a una
economia circular que respongui, com més aviat millor, als reptes d’una
societat competitiva, resilient i de futur: neutralitat d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle; transició justa per a totes les persones i territoris; transició
energètica; sortir de la crisi sistèmica assentant les bases d’un nou model
econòmic i productiu equitatiu, inclusiu i més just amb el conjunt de la
ciutadania impulsant nous sectors estratègics que garanteixin un equilibri
territorial amb ocupació estable i de qualitat.

● Per la creació de la Mesa Catalana de Transició Justa. Volem participar
activament en la governança i la planificació d’aquestes polítiques de transició.
Hem d’obrir un diàleg específic i directe entre administració, sectors econòmics
i sindicats per treballar en un procés de concertació de forma conjunta,
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consensuada, inclusiva i anticipada als reptes i conflictes que se’ns plantejaran
a nivell social a mesura que avancem en un procés, en el qual ja estem
immersos, com és la descarbonització de l’economia catalana. La mesa ha de
ser l’eina principal de consens i recerca de solucions per negociar mesures
concretes de suport als territoris, sectors i indústries afectades, i als
treballadors i treballadores més vulnerables. Definir i prioritzar actuacions a
curt, mitjà i llarg termini accelera la transició i és garantia d'èxit.
● La responsabilitat social de les administracions públiques, les empreses i les
organitzacions ha de ser un objectiu prioritari per recuperar-nos de la crisi
d'aquesta pandèmia i avançar cap a la transformació del nostre model
socioeconòmic per tal de fer-lo més social, més just, més igualitari i
mediambientalment més sostenible. És imprescindible un Govern que impulsi
i aposti per mesures orientades a la consecució dels objectius de
desenvolupament de l'Agenda 2030 i compleixi amb els compromisos adquirits
en aquesta matèria.
● Els fons europeus de recuperació, transformació i resiliència Next Generation
han de ser utilitzats per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia i per
aconseguir una transformació del model socioeconòmic del nostre país. Exigim
que el contingut d'aquests projectes sigui abordat des del diàleg social per
acordar les línies estratègiques d’aquest canvi cap a un nou model més social,
sostenible i resilient. Hem de garantir que els projectes que comptin amb l'aval
de la Generalitat de Catalunya hagin estat elaborats sota criteris de
responsabilitat social i orientats al compliment dels Objectius de l'Agenda 2030,
afavorint un impacte social i laboral positiu i generant ocupació de qualitat i
estable.
● Anar cap a una nova redistribució del temps de treball, avançar cap a les 32
hores de jornada setmanal laboral, per treballar menys temps per tal de
treballar millor, ser més eficients i productius i disposar de temps per a la vida
personal. Actualització de l’actual sistema de permisos parentals i d’atenció i
cura a les persones dependents i menors amb visió de corresponsabilitat, que
no lesioni els seus drets i que s'adeqüi a la societat en què vivim. Cal posar les
mesures que siguin necessàries per aconseguir una conciliació corresponsable
que trenqui amb els estereotips i rols de gènere que patim a la nostra societat
i que té com a conseqüència les discriminacions que patim les dones en el
mercat de treball.
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● Per actualitzar l’actual sistema de permisos parentals i d’atenció i cura a les
persones dependents i menors amb visió de coresponsabilitat, sense lesionar
els seus drets i adequant-nos a la societat en què vivim.
● Cal una fiscalitat més justa i solidària. L’esforç tributari que necessitem per fer
front als reptes del futur ha de ser de caràcter progressiu i de justícia, en què
les persones que més tenen han de ser les que més contribueixin al sistema
per tal de poder donar cobertura a tothom.
● Per una banca pública a Catalunya que compleixi l’objectiu d'evitar l'exclusió
financera de les persones més desfavorides a la nostra societat.
● Catalunya necessita una xarxa de mobilitat que connecti tot el territori, no
només amb la capital. S’ha de garantir el dret a una mobilitat segura, eficient i
sostenible. També demanem al Govern de la Generalitat que s'esforci a atreure
inversió d’empreses de fabricació de bateries o de tecnologies relacionades
amb l’emmagatzematge d’energia perquè tinguem una mobilitat molt més
sostenible arreu del territori.
La UGT de Catalunya fa una crida als futurs diputats i diputades resultants d’aquests
comicis perquè es comprometin a treballar per sortir de l’immobilisme actual amb
actuacions concretes i contundents, que iniciïn el camí de la recuperació i reactivació
econòmica amb la consideració absolutament prioritària de les persones i dels
col·lectius més vulnerables, garantint unes condicions de vida dignes per a tothom,
sense deixar ningú enrere i sobre criteris d’igualtat i justícia social i climàtica.
Per tot això, la UGT de Catalunya demanem també la participació de la
ciutadania a les urnes el proper dia 14 de febrer.
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