Els abusos del sector financer i els orígens de la crisi...

La UGT de Catalunya amb tu davant la crisi

Els guanys generats a partir del model de creixement han estat molt
elevats, però no shan redistribuït ni reinvertit de manera productiva...
el comportament de bona part dels operadors del sector financer
durant aquests anys ha estat dirigit a lobtenció duns beneficis ele
vadíssims a través de la inversió a curt termini. Hi ha hagut una falta
absoluta de regulació i els estalvis no han estat al servei de leconomia
real i productiva, de manera que els beneficis generats no han servit
ni per millorar la nostra productivitat ni per consolidar el nostre estat
del benestar.

Quins serveis toferim a la UGT de Catalunya i on els pots trobar?

... una crisi dorigen global que està tenint conseqüències
locals...
En un model de creixement econòmic com el nostre, basat en la
construcció i el consum, la crisi financera ha derivat en una crisi
immobiliària, en primer lloc, per estendres a la resta de sectors a
continuació. Latur augmenta i les previsions de cara als propers mesos
no són gaire encoratjadores. Davant daquesta situació, els governs
han pres algunes mesures de rescat del sistema financer, davant les
quals, la UGT de Catalunya recomana:
 Més transparència i control públic dels diners de tots.
 Creació duna comissió de seguiment del Pla de rescat del sector
financer formada pel Govern i els agents socials, que garanteixi que
la liquiditat arriba a treballadors i a empreses.

 Institut per al Desenvolupament de la Formació i lOcupació (IDFO):
Formació per a persones treballadores i aturades i assessorament
en la recerca docupació i itineraris personals dinserció (IPI)
 Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya
 EIXAM. AVALOT: Assessorament i mediació sociolaboral juvenil
 Associació dAjuda Mútua dImmigrants a Catalunya (AMIC): Xarxa
jurídica datenció a limmigrant
 SIAM: Servei dInformació, Assessorament i Mediació per a la Dona
 SIS: Servei dInformació Social, sobre prestacions i serveis socials
 Mútua de Previsió Social (MPS): Compensació de les possibles
pèrdues salarials que pot comportar lexercici del dret de vaga
 Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC):
Formació, assessorament jurídic i altres serveis per a autònoms.

XaT (Xarxa dAtenció al Treballador)
La Xarxa dAtenció al Treballador (XaT) és un servei dinformació i
orientació per als treballadors i treballadores que sadrecin al sindicat
a cercar assessorament en matèria laboral, sindical, social o de serveis.

 Coordinació entre les administracions amb planificació i comple
mentarietat de les mesures acordades.

Orienta sobre la informació que es demani, ja sigui de manera pres
encial, tele-fònica o telemàtica, durant tots els dies laborables de lany,
independentment del teu lloc de residència o de treball.

... i que està posant en perill el teixit social i productiu
català. Des de la UGT de Catalunya denunciem que també apareixen

Com contactar:

empreses oportunistes com la NISSAN o Pirelli que aprofiten el moment
de crisi per aplicar pràctiques empresarials que poc tenen a veure amb
una reestructuració empresarial necessària.

De gener a octubre del 2008 shan registrat 466 expe
dients de regulació que han afectat 20.851 persones
treballadores... i tan sols durant el mes de novembre shan registrat
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199 ERO que afecten 10.830 treballadors.

Per tant, és necessari, ara més que mai, una ofensiva sindical
contra la crisi. La UGT de Catalunya proposa les següents mesures
de reactivació industrial, de protecció als treballadors i de lideratge
públic...
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Pla de rescat de la indústria catalana

Protecció a les persones treballadores ocupades i aturades

Més inversió pública

La indústria catalana és el principal motor de la nostra economia i
mercat de treball, ocupa el 54% dels treballadors i treballadores, i
genera el 60% de la riquesa del nostre país. Per això, i davant el risc
duna major descapitalització de la nostra economia i pèrdua de llocs
de treball, la UGT de Catalunya exigeix als governs que estableixin un
Pla de rescat de la indústria.

Latur ha augmentat un 55% en un any a Catalunya i les previsions
auguren un futur gens esperançador. Davant daquesta situació i de
les situacions no desitjables que genera, la UGT de Catalunya proposa:

El sector públic ha de desenvolupar el seu paper impulsor i dinamitzador
de leconomia productiva. Per això, des de la UGT de Catalunya de
manem...

Un pla de xoc contra latur, basat en:

Un nou Pla dinversió en equipaments a les persones, que generi
ocupació i cobreixi necessitats:
 Al sector datenció a la dependència, pel compliment de la Llei de
la dependència i la cobertura dels serveis que sen deriven.
 Al sector de leducació infantil, de 0 a 3 anys, per la manca de llars
dinfants públiques.

En què es basa el Pla de rescat de la indústria?
Volem que les administracions públiques atorguin ajuts a empreses,
per un nou model industrial basat en la qualitat de locupació i la
competitivitat, on el coneixement i la recerca tinguin un paper capdal:
 Generant projectes estratègics sectorials que ajudin a curt termini
a aturar la destrucció docupació i que a mitjà termini ajudin al
canvi de model productiu.

 Augments dinversió i despesa pública per combatre latur.
 Més i millor gestió de les ofertes de feina per part de les oficines
del Servei dOcupació de Catalunya.
 Reformes en les polítiques actives docupació, adaptant-les a les
noves dinàmiques del mercat de treball.
 Adequació de la formació al mercat laboral, així com integrar
accions formatives i dorientació de manera personalitzada.

 Establint tres tipus dajudes o inversions: entrada en el capital
dempreses que ho necessitin, crèdits a empreses que els calguin
préstecs a llarg termini per fer inversions, i fórmules per a donar
crèdit a les empreses que necessiten circulant a curt termini.

 Ajudes a la mobilitat en la cerca de feina i formació pels aturats.

Com volem que es desenvolupi?

Que la prestació datur quedi intacta a les persones treballadores
afectades per ERO de suspensió temporal. Sha dexcloure el període
de prestació datur com a període consumit, quan la situació shagi
produït per un expedient de regulació docupació de suspensió temporal,
sota el principi del que podríem anomenar el comptador a zero.

 Prioritzant aquells sectors de la indústria que tenen especials
dificultats, fonamentalment les empreses tractores i les seves
auxiliars, tenint en compte el paper sinèrgic i estratègic que
lempresa jugui al territori.
 Les empreses hauran de presentar la seva planificació industrial
garantint el manteniment i la creació docupació.
 Prioritzant aquells territoris amb un impacte més alt de destrucció
docupació.
 Prioritzant que la contractació pública de béns i serveis es faci a
empreses amb els centres de treball ubicats a Catalunya.
Tots els ajuts públics que rebin les empreses a partir del Pla de
rescat de la indústria hauran destar condicionats per uns com
promisos per part de lempresa: generació i manteniment
docupació, reinversió dels beneficis al territori, no deslocalització futura
de part o totalitat de la producció, entre daltres.
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 Potenciar els instruments de concertació territorial, entre el Servei
dOcupació, ajuntaments i agents socials.

Un mateix tracte fiscal als acomiadaments individuals i col·lectius.
Demanem que es deixi exempta de tributació la quantia equivalent
als primers 45 dies datur.
Inspecció de Treball diligent amb els drets dels treballadors. Perquè
davant el tancament duna empresa sense comunicació als treballadors,
aquests puguin exigir el seu dret de prestació datur.
Desenvolupament de lEstatut del Treball Autònom amb la posada
en marxa de la prestació datur pel col·lectiu dautònoms del país.

És imprescindible mantenir el poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores per tal de no agreujar encara més
aquesta crisi: accelerar lincrement del salari mínim interprofessional
a 1.000 euros, regular la remuneració dels directius i prohibir els
blindatges de contractes en aquelles empreses que prestin serveis
dinterès general.

Inversió en infraestructures de mobilitat i energètiques, perquè permet
desenvolupar la competitivitat de la nostra economia i el benestar de
les persones, alhora que genera nova ocupació. Per això, la UGT de
Catalunya reclama:
 Que el Pacte nacional dinfraestructures se signi el més aviat
possible, i prioritzi aquelles actuacions que tinguin una clara
repercussió en la promoció econòmica territorial.
 El compliment de la disposició addicional tercera de lEstatut
dAutonomia dinversió de lEstat a Catalunya, quantificada en el
18,7% de la inversió total de lEstat.
 Desenvolupament de xarxes energètiques dalta qualitat amb
garantia de subministrament, incrementant la capacitat de producció
sense oblidar lestalvi i leficiència.

Habitatge
Les dificultats econòmiques estan afectant, i molt, la capacitat de
pagament de la hipoteca de molts treballadors i treballadores. Alhora,
és necessari incrementar loferta de lloguer, perquè sigui una opció real
davant la compra. La UGT de Catalunya proposa:
Establir mecanismes dajuda al pagament del crèdit dels habitatges
habituals i els protegits, en aquest sentit, proposem:
 Establir un sistema davals públics davant el sistema financer privat
per renegociar les condicions del pagament del deute, així com per
la concessió de préstecs davant la denegació del crèdit per la compra
dhabitatges protegits.
 Incrementar la deducció fiscal temporalment per ladquisició de
lhabitatge habitual en funció de les condicions econòmiques del
contribuent.
Fomentar el lloguer com a opció real davant la compra:
 Apostar per lhabitatge de lloguer protegit, fent que el 70% del
total dhabitatge social construït sigui de lloguer.
 Promocionar la mediació pública del lloguer de pisos buits. Promoure
la mediació per al lloguer social amb ajuda dels ajuntaments.

