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“Atès que la crisis dels darrers anys ha impactat negativament en la vida de moltes
persones a Catalunya, Espanya i Europa.
Atès que la reforma laboral aprovada pel partit Popular ha incrementat la taxa d’atur
alhora que ha augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i treballadores de
l’Estat Espanyol, els quals han vist reduir els seus salaris fins el 30-40%.
Atès que la mitja de persones aturades en el nostre municipi durant el 2016 fou de
2.850 persones en una població de 29.404 persones (segons dades IDESCAT), ha vist
com disminuïa el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, alhora que
s’incrementaven les situacions de vulnerabilitat i/o iniquitat social.
Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el
salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254€), la proposta
dels i les socialistes és que la retribució anual es situï en els 15.050€ (amb un salari
mensual de 1.075€ i 14 pagues).
Atès que des del grup municipal Socialista creiem fermament que un salari de
referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat
a les plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficàcia, la productivitat, la
qualitat i incrementaria el consum.
El Ple acorda per 14 vots a favor (ERC, IPS-CUP, PSC-CP, Canviem Salt i els
regidors no adscrits, Sra. Estefania Carabellido, Sra. Anna Fusté i Sr. Josep Valentí), 2
vots en contra (PxC) i 4 abstencions (CiU i C’s):
1.- Participar activament fomentant un espai territorial de diàleg i debat amb els
sindicats, les patronals, la resta d’administracions i forces polítiques entorn el Salari de
Referència.
2.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què promogui i apliqui un acord sobre el
salari de referència a nivell de país.
3.- Instar a les diferents administracions municipals i supramunicipals a què promoguin
l’ús de clàusules socials en general, i l’aplicació del salari mínim de referència en
particular, a la contractació pública.
4.- Instar la derogació de la reforma laboral.
5.- Instar a les administracions superiors que promoguin que el salari mínim
interprofessional s’acosti al cost de la vida real i prendre el salari de referència com
objectiu a assolir .

6.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, al Conseller d’Empresa i Coneixement, i al Conseller
d’Economia i Hisenda, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis, i als sindicats i patronals de Catalunya.”

