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Pujar salaris, Contindre preus, Més igualtat

L'Ocupació com a principal objectiu
La modificació dels elements nuclears de la reforma laboral de 2012 és un dels elements més 
importants de l’escenari del diàleg social, encara que no l’únic. Els acords, entre altres, que han 
regulat els ERTO durant tot el temps de pandèmia han sigut un escut social que ha permés sal-
var l’ús de milions de persones treballadores i ha propiciat una ràpida recuperació econò-
mica i, amb ella, la recuperació de l’ocupació, les dades d’atur registrat i afiliació a la Se-
guretat Social són ja millors, des de fa mesos, a les d’abans de l’impacte de la pandèmia.

La reforma laboral aborda aspectes de gran importància, com el reforçament de la negociació col·lec-
tiva, recuperant la ultra-activitat dels convenis col·lectius, la prevalença aplicativa del conveni secto-
rial davant el conveni d’empresa i garantint el conveni d’aplicació en les contractes i subcontractes, 
però, sobretot, és una reforma que assenta canvis molt importants en el model laboral, apostant 
pel manteniment i l’estabilitat en l’ocupació, davant del model d’inestabilitat laboral anterior i a l’ajust 
del mercat de treball centrat en els acomiadaments i en l’abús de la contractació temporal. UGT 
i CCOO tenim el convenciment que estes reformes contribuiran a superar la inestabilitat, la pre-
carietat i l’excessiu ajust extern i a aprofundir els mecanismes d’ajust intern en les empreses, la 
qual cosa ja està incidint d’una manera positiva en la millora de la qualitat de l’ocupació, amb un 
ritme no conegut abans del creixement del contracte indefinit, situant este en el centre de les rela-
cions laborals al nostre país. Hem de continuar amb la protecció de l’ocupació amb una revisió de 
les causes i els costos de l’acomiadament per a evitar que s’utilitze com a manera d’ajust, acudint, 
per contra, als mecanismes d’ajust intern que conté l’acord aconseguit en el si del diàleg social.

El Primer de Maig, Dia Internacional del Treball, és la data reivindicativa i solidària per excel·lència en la qual 
CCOO i UGT, volem en primer lloc, reivindicar un nou ordre mundial més just que situe a les persones i el seu 
benestar per davant dels interessos econòmics d’uns pocs. Per això, volem mostrar la nostra solidaritat 
amb el poble ucraïnés, alhora que condemnem la injustificada guerra iniciada per Rússia amb la invasió 
d’Ucraïna; solidaritat que fem extensible a eixa part del poble rus que no vol la guerra i que està sent de-
tingut per exercir el seu dret a la protesta. Igualment, volem manifestar el nostre més enèrgic rebuig al gir 
històric dut a terme pel govern d’Espanya respecte al Sàhara Occidental allunyant-se de la resolució 690 
de l’ONU de 29 d’abril de 1991 i expressar el nostre suport i solidaritat amb el poble sahrauí i la seua causa.



Des de mitjan de 2021 es produeix una acceleració de la inflació, tant a Espanya com en l’Eu-
rozona, lligada a la pujada de l’energia i dels productes d’alimentació, mentre els salaris pac-
tats moderen la seua pujada, la qual cosa posa de manifest que les treballadores i els treba-
lladors i la negociació col·lectiva no han contribuït a la pujada de la inflació, sinó més aviat 
correspon a la pujada de preus empresarials per a recompondre els seus marges de beneficis.

La forta pressió inflacionista de l’energia, a la qual se sumen els efectes de la guerra d’Ucraïna, s’està es-
tenent als béns i serveis fonamentals perjudicant en major mesura a les llars amb menors ingressos. És 
urgent prendre mesures eficaces per a frenar la pujada dels preus que empobreix a la classe treballadora.

CCOO i UGT saludem que el Govern haja pres mesures per a afrontar les conseqüències generades 
per la guerra a Ucraïna, mesures considerades positives però insuficients per a protegir les perso-
nes més afectades per la forta pujada dels preus. En el curt termini les mesures han de focalitzar-se 
a pal·liar les conseqüències més negatives d’este xoc extern, especialment sobre els sectors vulne-
rables de la població; actuar sobre les causes de la pujada dels preus energètics i aconseguir un re-
partiment equilibrat de l’ajust entre totes les rendes, incloent als beneficis empresarials i les rendes 
del lloguer immobiliari. En el mitjà i llarg termini s’han de reforçar les mesures que permeten avançar 
en l’eficiència i autosuficiència energètica, fent una aposta clara per les renovables com a ener-
gia més barata i eficient que pot convertir al nostre país en el motor del canvi energètic a Europa.

Contindre els preus

És imprescindible garantir el poder adquisitiu de les llars, especialment d’aquells amb menys recursos, 
d’ací la importància de les pujades del SMI i de les pensions referenciades a l’increment del cost de la 
vida, en un moment en el qual elements bàsics de la cistella de la compra com l’electricitat, els carbu-
rants o els aliments registren fortes pujades de preus, empitjorant les condicions de vida de la població.

Per tant, cal desenvolupar una negociació col·lectiva que frene la dinàmica de pèrdua del poder adqui-
sitiu dels salaris, per a evitar que es genere un polvorí social i posar en risc la recuperació econòmica.

En este sentit, UGT i CCOO hem intentat negociar el V Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, i no 
desistirem d’aconseguir-lo, amb fórmules salarials que garantisquen el manteniment del poder de compra. 
Fórmules de revisió que no difereixen del que la pròpia patronal reclama per a si mateixa en els contractes 
de concessió administrativa. Per això, és fonamental incloure en els convenis col·lectius les clàusules de 
revisió salarial, que permeten protegir els sous davant increments desmesurats dels preus. Rebutjar estes 
clàusules, com estan fent les associacions empresarials, és una forma molt oportunista d’intentar fer caixa 
d’una manera irresponsable. Estem travessant un moment on les fórmules de revisió salarial són totalment 
necessàries. Perquè la desigualtat també frena el creixement econòmic, no podem consentir que es preten-
ga eixir d’esta crisi, a costa de devaluar els salaris, de generar més pobresa laboral i major desigualtat social.

Pujar els salaris

El 1  de maig ho reivindicarem al carrer

VISCA EL 1  DE MAIG!r
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