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La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària presenta un document
davant les eleccions del 20-N

editorial

Un sistema fiscal més equitatiu i la lluita
contra el frau permetrien a l’Estat augmentar
els ingressos en 110.000 milions d’euros

20-N: VOTAR
per defensar la
democràcia davant la
dictadura dels mercats

una funció redistributiva i
que faci aflorar els recursos
que no s’estan recaptant
encara que són necessaris i
existeixen.
El document destaca que és
fals que s’hagi de retallar
perquè no hi ha diners quan
el frau fiscal i l’economia
submergida se situen a
Espanya entre el 23% i el
25% del PIB. És fals que
abaixar els impostos afavoreixi l’economia, així com
la idea que “tots hem viscut
per sobre de les nostres
possibilitats”. És fals que el
dèficit estatal i els mercats
obliguin a desmantellar el nostre estat del benestar i és fals
que s’estiguin pagant massa
impostos.
L’actual estructura del nostre
sistema fiscal fa que la redistribució de recursos sigui horitzontal, és a dir, que la major part
de les transferències de recursos es doni entre els assalariats
d’un nivell similar d’ingressos.
Per contra, gairebé no existeix
la redistribució vertical, la qual
implicaria una transferència de
recursos des d’una minoria de
ciutadans més adinerats. L’IRPF,
les retencions del treball, representava l’any 2010 un 44%,
mentre que les rendes de capital només suposaven un 3%.
El document proposa recuperar

Falten pocs dies d’una nova contesa electoral, marcada per la greu crisi econòmica i pel
qüestionament de la política com a capacitat
de representar els interessos del conjunt de
la ciutadania davant els interessos dels lobbys econòmics i financers.
Tenim clar que les causes de la crisi estan en
l’especulació financera, la bombolla immobiliària i la falta de control polític sobre els
poders econòmics.
Hem comprovat com els mateixos que la van
provocar estan marcant les polítiques de retallades i privatitzacions que provoquen més
atur, pèrdua de drets i empobreixen més la
població amb menys recursos. I ara estem
veient com uns tècnics no neutrals substitueixen polítics escollits per aplicar les mesures que
dicten els
mercats.
Però hi ha
alternatives i els
treballadors i les
treballadores necessitem
veus al
Congrés
que defensin els nostres drets.
Per això, en una data històrica com el 20N, cal anar a votar per defensar els nostres
drets, per reclamar que la política recuperi el
seu paper i per exigir una democràcia més
participativa, on la ciutadania pugui dir la
seva també en les decisions que l’afecten.

La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària,
integrada per vint-i-quatre
entitats, entre les quals hi ha
CCOO, ha lliurat a les formacions polítiques que es presenten a les eleccions del dia 20 el
document “La fiscalitat per fer
una societat més justa”. Sota el
lema “Ser ric surt molt barat”, la
Plataforma ha fet propostes de
caire fiscal per augmentar els
ingressos de l’Estat en 110.000
milions d’euros. Aquest document desmunta els arguments
que es volen imposar per portar
a terme polítiques de retallades
i polítiques fiscals que només
beneficien els qui més tenen,
quan el que cal és un sistema
fiscal just i equitatiu que faci

l’antic impost sobre el patrimoni,
eliminat el 2008, i augmentar la
progressivitat del que paguen
les rendes del treball generant un nou tram de 53.000 a
120.000 euros, establint tarifes
més elevades en els trams més
alts, i que les rendes del capital tributin igual que les rendes
del treball. També es proposa
reduir el ventall de deduccions
i exempcions de l’impost de societats, especialment a les grans
empreses, i establir un mínim de
tributació de l’impost de successions i donacions per a les comunitats autònomes que en garanteixi l’existència. Finalment,
cal introduir criteris socials i de
progressivitat de l’IVA, establint
un nou tipus impositiu superior
per als articles de luxe i reduint
l’impost en els articles bàsics.
La Plataforma considera fonamental lluitar contra el frau fiscal i l’economia submergida, sobretot quan veiem que cada any
una quarta part de la riquesa generada no paga els tributs que li
corresponen. Així, les arques
de l’Estat deixen d’ingressar
90.000 milions d’euros, dels
quals 16.000 corresponen a
Catalunya. També es demanen
canvis en la fiscalitat internacional, aplicant un impost a les
transaccions financeres i lluitant
contra els paradisos fiscals fins
a aconseguir-ne l’eradicació.
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Final de conflicte a Cacaolat
CCOO de Catalunya ha valorat positivament
l’adjudicació, per part del Jutjat Mercantil número 6 de Barcelona, de la unitat productiva
de Cacaolat a l’oferta conjunta presentada
per Damm i Cobega-Coca-Cola i l’empresa
de gestió Victory Turnaround.
La Federació Agroalimentària del sindicat
considera que el projecte industrial, amb
una inversió de més de 130 milions d’euros,
mantindrà la totalitat dels llocs de treball
i totes les línies de producció i comercial, i
obrirà importants expectatives de futur. La
Federació també aprecia la unitat, fermesa i
constància dels treballadors en la seva lluita
dels darrers mesos.

Jornada “Arxius sindicals europeus: un
model plural”
El dijous 24 de novembre l’Arxiu Històric de
CCOO de Catalunya organitza la jornada internacional “Arxius sindicals europeus: un
model plural”.
Aquesta trobada es fa en col·laboració amb
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
—que acull la jornada a la seva seu de la
Casa de l’Ardiaca—, l’Associació d’Arxivers
- Gestors de Documents de Catalunya i el
Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica de la UAB, i té el suport
d’Arxivers sense Fronteres i l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB).
Les sessions volen apropar arxivers, historiadors i estudiosos en general al plural món
dels arxius sindicals europeus. Cal inscriure’s
a arxiu@ccoo.cat o al telèfon 93 481 28 52.

Medalla d’Or al Mèrit en el Treball per
al sindicalista Carlos Navales
El passat 11 de novembre, el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar la
concessió de la Medalla d’Or al Mèrit en el
Treball, a títol pòstum, al sindicalista Carlos
Navales Turmos.
Navales, sociòleg i director de la revista La
Factoría, va ser un referent del moviment
obrer al Baix Llobregat; va ser fundador de
CCOO a la comarca i també en va ser el secretari general. També havia format part de
la direcció de CCOO de Catalunya. Havia nascut a Cornellà de Llobregat el 1952 i ens va
deixar el 16 de juny de 2011.

CCOO considera irresponsable la vaga de metges
convocada per ahir i avui
CCOO creu que la sanitat pública catalana està en una situació
molt difícil com a conseqüència
de les retallades pressupostàries del Govern de la Generalitat, les quals han incrementat
les llistes d’espera i han reduït
els serveis a disposició de la
ciutadania. Davant aquesta
greu situació, CCOO considera
una irresponsabilitat convocar una vaga a tot el sistema
sanitari català com la que ha

convocat un sindicat de metges
per al 15 i 16 de novembre, i
que té com a únics objectius
aconseguir reclamacions corporatives i mantenir privilegis
intolerables d’uns quants, molt
pocs, d’una de les empreses
del SISCAT. CCOO continuarà
treballant i negociant a la mesa
sectorial per aconseguir un
acord que tingui en compte tots
els treballadors de l’ICS, millori l’estabilitat de la plantilla,

permeti superar les dificultats
econòmiques de l’entitat i garanteixi la qualitat assistencial i
l’increment de l’activitat.

La Caixa bloqueja la informació sindical als treballadors
La Secció Sindical de CCOO a
La Caixa denunciarà l’entitat a
la Inspecció de Treball davant
del bloqueig reiterat per part
de la direcció de l’enviament
dels fulls sindicals adreçats a
la plantilla.

Amb aquesta actuació, la
direcció de La Caixa està
atemptant contra el dret a la
informació per part dels representants sindicals cap als
treballadors i la seva afiliació,
i també el dret d’aquests a re-

bre informació d’aquells que
els representen.
CCOO considera molt greu
aquest veto i recorda que la
informació sindical és un dret
reconegut en la Llei orgànica
de llibertat sindical.

Acció Jove de CCOO celebra l’XI Escola Ángel Rozas
Ac
Acció
Jove - Joves
ve de CCOO de
Catalunya
celeC
brarà
els dies
b
25,
2 26 i 27 de
novembre l’XI Escola de Joves
Sindicalistes Ángel Rozas, amb
el títol “El sindicat davant la política de la imposició”. Enguany

l’Escola es realitza de forma
conjunta amb la Trobada anual
A3Bandes, amb companys i
companyes de CCOO del País Valencià i les Illes Balears. Durant el
cap de setmana els participants
a l’Escola debatran sobre els
valors, sobre el sindicat de protesta i proposta, i es treballarà en

l’elaboració dels criteris joves per
a la negociació col·lectiva de cara
al 2012. La trobada tindrà lloc a
l’alberg J. M. Baptista i Roca, de
l’avinguda dels Srs. Cusí i Fortunet, del Masnou (Maresme).
Si voleu més informació, podeu
contactar amb acciojove@ccoo.
cat, o al telèfon 93 481 27 24..

La Generalitat vol tancar les seves residències de temps lliure
Les residències de temps lliure
de la Generalitat estan destinades a procurar al conjunt de
treballadors i treballadores, i les
seves famílies, la possibilitat de
gaudir d’un període de vacances i lleure amb unes contra-

prestacions inferiors als preus
de mercat. En la seva línia de
retallades, el Govern de la Generalitat vol tancar les residències de què disposa a Llançà,
Tarragona i Les. Aquestes mesures afectaran no només els

treballadors de les residències,
amb recol·locacions i acomiadaments, sinó també el comerç
i l’activitat dels pobles afectats.
CCOO dóna suport als treballadors afectats, que ja s’han començat a mobilitzar.
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