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SECRETÀRIA D’IGUALTAT I FORMACIÓ
PROFESSIONAL D’UGT CATALUNYA
Quines han estat les principals conseqüències
de la reforma laboral del PP?
Pitjors treballs i salaris, i més gent pobre per major precarietat i temporalitat, pitjors jornades,
treballs menys qualificats i salaris més baixos.
L’impacte ha afectat en major mesura els salaris
femenins que de mitjana han augmentat un 2%
en termes nominals, mentre que els dels homes
ha estat del 4,2%. A Catalunya, les dones cobren
un 26% menys que els homes. Però la bretxa
varia en funció de moltes variables: més bretxa
salarial a menor qualificació en les ocupacions,
a menor franja salarial, a menor mida de l’empresa,... I també a major pes de la remuneració
variable (complements, extres...)
Quines són les principals propostes d’UGT per
garantir les pensions actuals i de futur?
-Reactivar el Pacte de Toledo i iniciar un procés
de concertació social per a la millora dels ingressos de la Seguretat Social.
-Derogar la reforma del 2013 que va establir el
factor de sostenibilitat i el nou índex de revaloració de les pensions.
-Eliminar les reduccions de cotitzacions, alliberar les

cotitzacions d’unes despeses que no li corresponen i establir nous mecanismes de finançament.
-Actuar davant la precarització de l’ocupació i la
devaluació dels salaris, i establir mesures per a
la permanència i ocupabilitat de les persones de
més edat.
-Incidir en el mercat de treball amb diligència per
eliminar les discriminacions que es realitzen al
nostre mercat de treball.
Quines són les principals propostes d’UGT
per millorar la qualitat de l’ocupació, especialment, pels col.lectius més vulnerables?
Quines son les principals propostes contra la
discriminació laboral que pateixen les dones?
El nostre objectiu és ocupació estable, salaris justos, més drets socials. És indispensable la derogació de la reforma laboral. La negociació col·lectiva
és una eina fonamental. Per la igualtat de gènere:
coeducació, Llei de transparència salarial, incentivar la negociació de Plans d’igualtat a les PIMEs,...
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EDITORIAL
La política és un instrument real
de transformació i millora social,
garantia d’equitat i cohesió. Al maig
vam sortir al carrer per reclamar
drets laborals, i per denunciar els
abusos laborals que es centren
especialment amb els col.lectius en
situació més vulnerable (persones
amb disCapacitat, transexuals, joves,
gent gran, immigrants a qui explotar,
...) i amb la meitat de la població, les
dones, que pateixen discriminació
laboral estructural (bretxa salarial,
sostre de vidre, ....)
El desenvolupament econòmic ha
de ser compatible amb la justícia
social, i això significa lluitar per
una ocupació digna i de qualitat.
Per això hem de desenvolupar
noves polítiques actives d’ocupació,
especialment pensades per a
aquelles persones que tenen més
dificultats per accedir i/o que
pateixen més discriminacions
laborals, reforçar la negociació col.
lectiva i al diàleg social. Des del PSC
treballem per garantir un sistema
d’ocupació basat en els drets per
a tothom, sense discriminacions,
que fomenti la conciliació i
coresponsabilitat familiar, i que
garanteixi les pensions actuals i
futures.

Defensem el sistema públic de pensions
Afirmem que el nostre sistema públic de pensions és
viable. La nostra despesa en pensions és inferior a la
mitjana Europea i el dèficit de la Seguretat Social és
conseqüència de les polítiques portades a terme pel
govern del PP: la reforma laboral, les tarifes planes
i la baixada de salaris són les responsables de la
situació actual.
El PP durant els últims anys ha cobert el dèficit
tirant mà del fons de reserva que en el 2011 el
govern socialista vàrem deixar en 67.670 milions:
ara queden 18.000 milions que el PP no pot utilitzar
sense l’autorització del congrés.
Per cobrir el dèficit és necessari ingressar diners
a la Seguretat Social dels impostos generals, en
els mateixos termes que ho estan fent França o
Alemanya i recuperar el consens social i polític del
Pacte de Toledo.
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QUÈ FEM?
(2 de maig)
Reunió comissió Sectorial Gent
Gran amb Isabel López Chamosa i
Mercè Perea
+info
(7 de maig)
Participem en el 3r festival
Intercultural
+info
(11 de maig)
Presentem proposta de Resolució
al Parlament contra sexisme al
Trofeu comte de Godó
+info
(12 de maig)
Dia mundial contra la Fibromiàlgia i
el Síndrome de Fatiga Crònica
+info
(13 de maig)
Participem al III Foro de las
Culturas de LH
+info
(16 de maig)
Dia mundial contra la LGTBIfòbia
+info

PSC El Prat ha fet una xerrada sobre les pensions precisament
quan el Pacte de Toledo intenta actualitzar el sistema. Ha estat
amb la diputada al Congrés i membre socialista en aquestes
trobades, Mercè Perea, qui s’ha mostrat contundent amb dues
reclamacions: cal treballar pel poder adquisitiu i l’equilibri
financer de les pensions. En aquest sentit, ha posat com a
exemple la proposició no de llei socialista de vincular el seu
augment amb el de l’IPC..
+info

(25 de maig)
Assistim a la inauguració Banc
Acció Social
+info
(31 de maig)
Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple
+info

