DECLARACIÓ
DAVANT LES ELECCIONS MUNICIPALS
DEL 24 DE MAIG 2015
La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), fa pública la seva posició i crida
davant les eleccions locals convocades en els Municipis de Catalunya per al proper
24 de maig del 2015, per mitjà de la present Declaració:
1. La USOC convoca a totes i tots els seus afiliats, i a les treballadores i
treballadors en general, a votar massivament en les eleccions polítiques del
proper 24 de maig, convençuts que la democràcia es construeix i perfecciona
exercitant el dret al vot, manifestant així les preferències individuals a les
urnes.
2. En coherència amb la nostra trajectòria històrica i la nostra condició
d'organització sindical Autònoma, Democràtica i Pluralista, la USOC respecta
escrupolosament la lliure opció electoral de la seva afiliació i de les majories
socials treballadores que sigui adoptada sobre qualsevol candidatura política
democràtica que opti als comicis .
3. En coherència també amb els nostres principis i pràctica de l'autonomia
sindical així com per imperatiu estatutari, els afiliats de la USOC que ostenten
càrrecs en el sindicat superiors a l'àmbit de la secció sindical tenen
incompatibilitat de simultaniejar els mateixos amb presentar-se com a
candidat a les eleccions polítiques, per la qual cosa hauran de dimitir del
càrrec sindical amb caràcter previ o en el moment de la seva proclamació
com a candidat.
4. La USOC convida a les diferents opcions polítiques a fer seves les nostres
reivindicacions i propostes en matèria laboral, social i econòmica, que
substancialment es concreten en les següents aportacions:
•

La necessitat de construir i aplicar un nou paradigma de les polítiques
econòmiques en substitució i contraposició al tan fracassat de
l'austeritat, que respongui a les necessitats socials de les persones,
recuperi el seu paper representatiu realçant el valor de les institucions,
operi canvis profunds de regeneració democràtica eradicant la
corrupció i deixi de subjugar-se a l'economia embridant de nou la
mateixa.
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•

Situar en l'epicentre de les polítiques al foment d'ocupació estable, ple i
amb drets, per ser font de solució als majors problemes existents, com
és dignificar la vida i el treball de les actuals persones a l'atur o amb
treballs precaris i mal pagats. Els col·lectius de joves, dones,
discapacitats, immigrants i els aturats de llarga durada haurien d'estar
entre les prioritats d'aquesta acció.

•

I al costat de la ocupació digna, l'articulació de polítiques que
restitueixin i potenciïn el sistema públic de protecció social, els serveis
públics i serveis essencials, la fixació de prestacions socials i Renda
Social Mínima que garanteixi una existència decent evitant l'exclusió
social i la pobresa , la contribució a la cooperació al desenvolupament i
una reforma fiscal autonòmica, foral i municipal que contribueixi a què
tots paguen segons el que realment ingressen per redistribuir de forma
justa i eficaç la riquesa que entre tots generem.

•

La necessitat de regeneració del marc sindical, combatent les
perversions legals establertes en la diversa normativa autonòmica i
local, perquè no discrimini els sindicats confederals davant els
nacionalistes i els mal anomenats majoritaris.

•

L'exercici de polítiques actives d'ocupació i d'altres polítiques que
permetin al costat de la creació d'ocupació la reposició dels drets
laborals individuals i col·lectius greument danyats durant l'etapa de
recessió econòmica molt singularment amb la reforma laboral i que
comportin especialment la recuperació de les rendes del treball.

5. Finalment, la USOC demana als partits polítics una campanya propositiva i un
compromís social amb la ciutadania respecte a què els programes electorals
proposats en la campanya electoral representin tot un contracte social i es
desenvolupin i compleixin en la legislatura que comença transcorregut el 24
'M, així com fer de la transparència un valor propi de gestió dels recursos
públics.
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