
#AraToca

Durant la crisi del coronavirus, UGT i CCOO hem demostrat amb es-
creix el nostre compromís amb la societat, impulsant nombrosos 
acords, sota la premissa del consens, que han permés la construcció 
d’una inèdita xarxa de protecció per al teixit productiu i les persones 
d’aquest país. Amb això, hem impedit que, davant de crisis anteriors, 
es destruïren milions de llocs de treball i milers d’empreses.

No obstant això, en un moment en el qual es comença a albirar 
l’eixida de la crisi, el Govern impedeix avanços en àmbits essencials 
i imprescindibles per a la igualtat social i la distribució de la riquesa. 
Avanços sense els quals l’eixida de la crisi s’efectuarà, com en crisis 
anteriors, sobre l’esquena de la classe treballadora. Cosa que no po-
dem permetre.

¿Per què?
CCOO i UGT reclamem al Govern que complisca els seus compromisos 
electorals i amb les organitzacions sindicals i pose en marxa una agen-
da de reformes socials per a garantir una reconstrucció de país justa 
que veritablement no deixe ningú arrere.

Reformes compromeses, els pilars bàsics de les quals són l’augment 
del salari mínim interprofessional i derogar les reformes laborals 
i la de pensions de 2013; juntament amb uns altres objectius com 
l’ampliació dels ERTO, la regulació de les plataformes digitals, la llei 
d’igualtat salarial i un pla de xoc contra la sinistralitat.
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1) Un augment de l’SMI, que recupere la senda 
de situar el salari mínim a la fi de la legislatu-
ra en el 60 % de la mitjana salarial, com as-
senyala la Carta social europea.

2) Derogar les reformes laborals, amb la finali-
tat de modernitzar el nostre model de treball, 
marcat i llastrat per la precarietat, la tempo-
ralitat, els baixos salaris i la inseguretat. El 
nostre país es mereix ocupacions i salaris dig-
nes, de qualitat i amb drets.

3) Derogar la reforma de pensions de 2013. 
Millorar els ingressos del sistema, derivar als 
PGE les despeses impròpies que encara avui 
assumeix la Seguretat Social, i desenvolupar 
els acords consensuats en el marc del Pacte 
de Toledo.
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