
Reclamem un salari mínim superior als 1.300 euros per als treballadors i 

treballadores de Catalunya, per complir amb les recomanacions dels 

organismes europeus i internacionals, els quals indiquen que ha d'equivaldre 

al 60% del salari mig

Reclamem al Govern que fixi els 1.300 euros com a salari mínim entre els 

empleats públics de l'administració catalana en un període breu, acordant-

ne les concrecions amb els sindicats

Demanem que la Generalitat sigui exemplari limiti la contractació pública a 

aquelles empreses que no tinguin cap empleat o empleada amb sous per 

sota d'aquesta quantitat, ni en subcontractin amb salaris inferiors, i 

lamentem que tant JxCat i ERC hagin votat en contra d'aquesta mesura en 

reiterades ocasions

De cara a l'elaboració dels pressupostos del 2020, reclamem que el Govern 

inclogui una rebaixa de l'IRPF en les rendes més baixes, les quals estan 

pagant ara els tipus més elevats entre les que tenen els mateixos ingressos a la 

resta de l'Estat"

PERQUÈ ENS PERTOCA, PER JUSTÍCIA...

PER UN SALARI MÍNIM
CATALÀ DE 1300 €

DESCARREGA
L’INFORME!

#SMI1300
intersindical-csc.cat
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1

2

3

4

PERQUÈ ENS PERTOCA, PER JUSTÍCIA...

PER UN SALARI MÍNIM
CATALÀ DE 1300 €

DESCARREGA
L’INFORME!

#SMI1300
intersindical-csc.cat

NÒMINA

Reclamem un salari mínim superior als 1.300 euros per als treballadors i 

treballadores de Catalunya, per complir amb les recomanacions dels 

organismes europeus i internacionals, els quals indiquen que ha d'equivaldre 

al 60% del salari mig

Reclamem al Govern que fixi els 1.300 euros com a salari mínim entre els 

empleats públics de l'administració catalana en un període breu, acordant-

ne les concrecions amb els sindicats

Demanem que la Generalitat sigui exemplari limiti la contractació pública a 

aquelles empreses que no tinguin cap empleat o empleada amb sous per 

sota d'aquesta quantitat, ni en subcontractin amb salaris inferiors, i 

lamentem que tant JxCat i ERC hagin votat en contra d'aquesta mesura en 

reiterades ocasions

De cara a l'elaboració dels pressupostos del 2020, reclamem que el Govern 

inclogui una rebaixa de l'IRPF en les rendes més baixes, les quals estan 

pagant ara els tipus més elevats entre les que tenen els mateixos ingressos a la 

resta de l'Estat"

1

2

3

4


