EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ I LA INDÚSTRIA
La crisi econòmica i financera mundial està afectant amb molta intensitat l’economia productiva
de béns i serveis. L’impacte en l’ocupació
comença a ser molt important i tot apunta que
pot empitjorar en els pròxims mesos. De
moment, un nombre important d’empreses estan
rescindint els contractes temporals que, ara com
ara, és la via més significativa de pèrdua de llocs
de treball. Empreses clau per al teixit industrial
de Catalunya han presentat o anunciat processos
de reestructuració o tancaments; algunes d’aquestes empreses han adoptat mesures com l’atur tècnic per a reduir els seus nivells d’estoc,
que provoca que les empreses que treballen per
a elles incrementin les rescissions de contractes
i expedients de regulació (com en el sector de
l’automòbil, components i els serveis associats a
aquesta activitat). Les dades de la construcció
residencial apunten a una situació de paralització
general de l’activitat per a l’any 2009.
La decisió de les entitats financeres de restringir els crèdits està afectant també una part
important d’empreses de tots els sectors que,
tot i tenir productes i mercats competitius i no
estar vinculades directament a la crisi, veuen
com la falta de finançament pot posar en perill
la seva activitat.
D’altra banda, el descens de recursos fiscals de
les administracions públiques està provocant
un procés de retard en els pagaments a les
empreses que treballen per a elles, creant-los
greus problemes de liquiditat.
En aquest context de dificultats, hi ha
empreses que estan aprofitant l’ambient
social generat per la crisi econòmica per a
fer reestructuracions que no estan justificades de cap manera en termes econòmics i
productius.

Davant d’aquesta situació, la UGT i CCOO de
Catalunya vam considerar que és necessari donar
una resposta social i política contundent: d’una
banda amb la mobilització social per a impedir
que siguin els treballadors i les treballadores que
acabem pagant les conseqüències d’una crisi que
no té els seus orígens en el mercat laboral, sinó
en l’explosió de la bombolla financera i immobiliària; i de l’altra, aportant propostes de mesures
polítiques que contribueixin a resoldre les causes
que han provocat aquesta crisi.

PER A FER FRONT A AQUESTA
SITUACIÓ EXIGIM:
- A les empreses afectades per expedients de
regulació, que presentin projectes industrials i
plans de viabilitat de futur. I que per a problemes
estrictament conjunturals no plantegin mesures
o solucions estructurals de rescissions de contractes.
- Al Govern català i espanyol, més claredat i contundència política per a impedir aquests comportaments empresarials. Han de deixar clar que
rebutjaran tots els expedients que no vagin
acompanyats per un pla industrial de futur i un
pla social per a respondre a l’impacte de la crisi.
- Al Govern català i espanyol, que adoptin mesures que permetin a les empreses afrontar la crisi,
especialment a les petites i mitjanes.
- Garantir amb caràcter urgent que els recursos
econòmics posats a la disposició de les entitats
financeres arribin a les empreses i a les famílies.
Amb transparència i control públic i social.
- El Govern de la Generalitat ha de presentar un
pla de xoc per a cancel·lar els deutes que té amb

les empreses. Aquest pla ha de comptar amb
avals de la Generalitat davant les entitats financeres per l’import dels deutes.
- A l’igual que el sector bancari i d’estalvi té el seu
pla del Govern, exigim la creació d’un Pla de rescat
de la indústria, amb la injecció d’ajuts a la competitivitat i de crèdits a la liquiditat, especialment en
aquells sectors o territoris que pateixen de manera directa la crisi –com pot ser el sector de l’automòbil i el seu auxiliar-, la injecció ha d’anar a
aquelles empreses que garanteixin i creïn nous
llocs de treball acompanyat d’un pla industrial a
mitjà i llarg termini. Els recursos han de venir tant
de la injecció en el sector bancari com directament
des del Govern. Ampliar els recursos públics (ICO i
ICF) per a protegir processos d’innovació.
- Garantir l’atenció i la protecció social a les persones que es quedin sense feina reforçant les
oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya per
atendre les persones aturades amb programes
d’ocupació i formació que els permeti incorporar-se a noves feines en sectors o empreses que
generen ocupació.
- Impulsar la creació d’una renda garantida de
ciutadania (tal i com preveu l’Estatut
d’Autonomia) per aquelles persones que no tinguin protecció d’atur.
- Ampliar els recursos de les administracions
locals per a fer front als riscos d’exclusió social,
mitjançant polítiques de reinserció.
CCOO i la UGT de Catalunya hem planificat les
mobilitzacions de manera sostinguda i, al
mateix temps, tenim la voluntat de participar
activament en tots els processos de negociació i de diàleg social per a avançar en respostes i solucions.
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