EL FUTUR DE L’ESTAT DEL BENESTAR
Que per sortir d’aquesta greu crisi, s’hauran de fer sacrificis i esforços, es
disortadament inevitable, però no serà eficaç, si no aconseguim des de ja,
creixer, crear ocupació i pagar els deutes, i mentres, cal no trencar coses
que després faci més difícil reconstruir l’Estat del benestar.
Es indispensable restituir i reforçar tres drets constitucionals bàsics: El del
treball, el de la formació i el de l’habitatge.
PROPOSTA:
a). Que l’Estat faci una emissió d’obligacions, mensual i durant cinc anys
de 4.500 milions d’euros per amortitzar-los i interessos als cinc anys.
“pel consum de bens i serveis i la corresponent producció”
b) En la mateixa quantia, faci una emissió de vals, en forma i quantia de
pessetes (166p., 833p., 1.666p., 3333p., 8.333p., 16.666p., i 33.332p.
Barrats per un ús exclusiu d’una doble validés: gener-febrer, marçabril, maig-juny, juliol- agost, septembre-octubre, novembre-desembre.
La seva distribució gratuïta bimensual, seria la següent:
1.- L’equivalent a dos salari mínim interprofesional 213.658 pessetes
(641€x2) a tota persona major de 18 anys inscrita al INEM en
demanda de treball (aproximadament uns 5,5 milions de persones).
2.- L’equivalent a la diferencia personal dels pensionistes entre lo que
ingressen i el salari m. i. (una mitjana de 170€ mensuals menys per
4,8 milions de jubilats.
3.- Un import de 13.332 pessetes cada bimestre per habitant a cada
Ajuntament, per atendre altres casos de insuficiència de consum, i
finançar amb diner barato la despesa (inversió) en bens i serveis
per la constitució de noves empreses productores de altres bens i
serveis, més l’ocupació corresponent.
Tot be o servei venut amb pessetes, l’equivalent valor en euros, li serà
restituït per Hisenda en ocasió de la liquidació trimestral de l’IVA a qui
amb factura cobrada en pessetes justifiqui la seva conversió en bens o
serveis. L’IVA de tots els bens i serveis que liquidi, haurà d’ésser
acceptat per Hisenda, la seva liquidació en pessetes, convertirà en euros,
a compte del fons estatal creat, en el punt a).
Tota persona inscrita al INEM, mentres ingressa el s.m.i. podrà formarse
en noves especialitats per ell, o si te experiència passar un període
màxim de 6 mesos en empreses del seu sector.
En tots els casos, al rebre una proposta de treball, superior als 641€ nets
mensuals, haurà d’acceptar-la, so pena de perdre l’assignació pel consum.
Àngel Casas.
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