
ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER DONAR SUPORT A LA
PROPOSTA D’AUGMENTAR EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL A

900€

El passat 11 d’octubre el govern de l’Estat espanyol i Podemos van signar un
acord  important  per  aprovar  els  pressupostos  generals  de l’Estat.  Entre  les
diferents mesures que es van acordar, volem destacar ( tot i la importància de
la  resta),  per  la  seva  afectació  directa  a  la  butxaca  dels  treballadors  i
treballadores,  la  pujada  dels  Salari  Mínim Interprofessional  (SMI)  de  735  a
900€.

Les receptes equivocades de l’anterior Executiu del PP per a fer front a la crisi,
com la devaluació salarial  interna i  la nefasta reforma laboral,  han provocat
l’empobriment dels treballadors i treballadores, la precarietat laboral i la pèrdua
de poder adquisitiu de les llars. Per a moltes persones avui no és suficient amb
tenir un treball per a poder arribar a fi de mes. S’ha produït també una bretxa
generacional que ha provocat que les persones joves, amb caràcter general, es
situïn en posicions socials secundàries, mentres que el majors són expulsats
del mercat laboral i han vist dificultat l’accés a les prestacions per a fer front a
aquesta  difícil  situació.  Però  la  desigualtat  no  és  només  intergeneracional,
també és de gènere, les dades evidencien que la crisi ha perjudicat molt més a
les dones. És per això que es fa necessari reorientar en general les polítiques
publiques de relacions laborals i treball, particularment en mesures com el SMI.

El SMI és una potent eina social que pot contribuir significativament a prevenir
la pobresa al treball i fomentar un creixement salarial general més dinàmic. Per
això han de ser salaris que garanteixin als treballadors i treballadores un nivell
de  vida  digne  i  la  satisfacció  de  les  seves  necessitats  i  les  de  les  seves
famílies, com s’estableix en el “Pilar Europeo de los Derechos Sociales”. Per
aquest motiu és fa imprescindible la pujada de la quantia del Salari Mínim pel
2019 a 900 euros/mes, 164 euros més al mes que al 2018. Es calcula que
l’impacte pressupostari pel 2019 serà de 340 milions d’euros

Per fer una simple comparació amb alguns països d’Europa, podem veure com
tot i aquesta important pujada, encara estem bastant per sota

Luxemburg 1.922,96 €

Bèlgica 1.501,82 €

Irlanda 1.461,85 €

Holanda 1.501,80 €

França 1.457,52 €

Gran Bretanya 1.378,87 €



Creiem que  aquesta  mesura  i  d’altres  que  es  recullen  a  l’acord  sobre  els
pressupostos generals de l’Estat són un primer pas per revertir les polítiques
austericides del PP. És l’hora de que la política i l’economia es posin al servei
de la ciutadania. És urgent revertir les cicatrius de l’austeritat, cosir i reduir la
desigualtat  social,  la  precarietat  i  la  pobresa,  recuperar  el  pacte  amb  la
ciutadania  i  una  de  les  claus  per  fer-ho  possible  està  als  Pressupostos
Generals de l’Estat. La voluntat política d’un Govern es manifesta sempre als
seus pressupostos, donat que són la principal eina per demostrar les prioritats
d’actuació que contribueixen al canvi social.

És l’hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones,
que és possible construir consensos sobre allò que creiem imprescindible com
a societat.  No podem permetre'ns el  luxe de desaprofitar cap oportunitat  de
millorar les condicions de vida de la majoria, i en aquesta cas, no ens podem
permetre no donar suport a l’augment del Salari Mínim Interprofessional a 900
euros/mes.

 

Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Terrassa manifesta el seu suport absolut a la pujada
del Salari Mínim Interprofessional a 900 euros/mes per l’any 2019.

Segon.- Comunicar l’anterior acord al Govern Espanyol i als grups polítics amb
representació al Congreso de los Diputados, al govern de la Generalitat i  al
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del
Vallès Occidental,  a l’Associació  Catalana de Municipis  i  a  la  Federació de
Municipis de Catalunya.

A Terrassa ,  22 d’octubre de 2018


