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a nostra crisi, com a classe sotmesa, com a país oprimit i com col·lectiu
especialment precaritzat, és endèmica.

La reforma laboral és avui dia continuada, fruit d’un seguit de lleis i decrets que ens
retallen els drets constantment i de forma cada vegada més profunda, mal que no hi
hagi una foto i una firma que ho certifiquin.
I, tanmateix, cal seguir parlant, analitzant i denunciant l’opac procés que acabarà
servint perquè govern, patronal i sindicats espanyols acordin un seguit de mesures
que, com tantes d’anteriors, suposaran rebaixes en la nostra protecció i en les
nostres garanties als centres de treball, amb l’excusa de l’actual crisi. Cal perquè
suposarà una escena més d’una opereta en la que la majoria de converses tenen
lloc durant els entreactes, però que fins i tot en les actuacions de cara el públic el
resultat és depriment. Cal perquè serà la constatació fefaent d’un seguit de
negociacions realitzades a les esquenes de la classe treballadora per a benefici
econòmic de l’empresariat, per a l’anhelada estabilitat del govern i pel manteniment
dels privilegis de la burocràcia sindical. Cal perquè, només denunciant les obvietats,
podrem plantar cara posteriorment a les comprabendes que tenen lloc a les nostres
esquenes.
Igualment, malgrat que com a jovent treballador ens fixem en les nostres dificultats
afegides, hem de realitzar un anàlisi i una denúncia en clau de classe, ja que som
conscients que precaritzar les condicions laborals del jovent és el primer pas per
generalitzar aquesta precarietat i perquè només lluitant per una plena ocupació de
qualitat la gent jove hi trobarem els nostres drets reconeguts.
Per aquest motiu, en el nostre afany de fomentar el debat i la reivindicació entorn les
nostres condicions laborals, l’Espai Jove de la Intersindical-CSC presenta el
present document on, des d’una òptica juvenil, nacional i de classe, s’analitzen les
possibles conseqüències de la propera reforma laboral.
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n plena crisi, es fa difícil realitzar un anàlisi detallat de les repercussions
d’aquesta en les nostres condicions laborals. Això és a causa de la manca de
dades concretes (els estudis en profunditat i sobre evolució de tendències
poden trigar alguns anys a aparèixer) i perquè entenem que la situació actual és
conjuntural i moltes de les conseqüències d’aquesta es revertiran un cop retorni
l’època de “bonança”. En tot cas, com farem en punts posteriors i entenent a la
vegada el drama personal que a milers de persones suposa la dificultat de trobar
feina i la quantitat de projectes truncats per aquest fet, el que és realment rellevant a
nivell social són aquelles característiques que s’estan normalitzant actualment i que
mantindran la seva rellevància més endavant. Així, algunes de les reformes
legislatives que s’estan impulsant i alguns dels acords entre agents que s’estan
prenent avancen en la línia de “legalitzar” o fomentar pràctiques de dubtosa
legalitat, amb l’excusa de la crisi, però que seguiran permetent-se un cop finalitzi.

com ens afecta
la crisi?

Malgrat aquest apunt, però, no podem deixar d’assenyalar un parell d’aspectes que
des de l’Espai Jove observem amb preocupació pel que fa a l’ocupació juvenil i
sobre els quals caldria estar alerta:
- Atur elevat: segons dades de l’Enquesta de Població Activa del primer trimestre
de 2010, la taxa d’atur juvenil als Països Catalans és del 40,66%. Aquesta xifra és la
més alta de tots els països europeus i hauria de ser motiu de preocupació i alerta.
No ens podem permetre que quatre de cada deu joves d’un país que cerquen feina
no en trobin, atesa la impossibilitat per mantenir el projecte d’emancipació de la
persona i les dificultats que comportarà en el futur en el món laboral el gruix d’una
població treballadora que s’incorpori a una edat massa avançada, sense una
experiència prèvia i, per tant, sense haver cotitzat. En un món del treball que
requereix cada vegada persones més formades i especialitzades, la impossibilitat
del jovent d’adquirir coneixements pràctics en dificultarà la seva inserció, els baixos
ingressos derivats de les primeres feines a una edat massa avançada n’ajornarà la
realització del seu projecte vital i la manca de cotitzacions pot posar en dificultats el
finançament de les despeses derivades de la seguretat social (malgrat que això
encara no és una realitat, ni de bon tros, com ens volen vendre amb la reforma de
pensions). Igualment, cal recordar que, sense feines prèvies, la gent jove no té dret
a la prestació d’atur i, a més, fins als 25 anys i amb residència pròpia, tampoc es pot
accedir a una renda mínima d’inserció. Les ajudes per als desocupats i les
desocupades, doncs, queden lluny de l’abast d’un dels col·lectius que més les
necessita.

orma
En aquest sentit, es fa interessant saber el motiu d’aquest elevat atur, ja que
definitivament no és a causa d’una especial mania de l’empresariat vers la gent jove
ni perquè aquesta sigui menys productiva que la població adulta. En realitat, les
causes es deuen a una simple qüestió de cost de l’acomiadament. Així, la majoria
de llocs de treball destruïts són feines cobertes amb un contracte temporal, una
característica que, abans de la crisi, era comuna en prop del 50% del jovent
treballador del país. Tanmateix, la gran majoria d’aquests contractes eren firmats en
frau de llei, ja que servien per cobrir de forma encadenada llocs de treball
permanents, el que és una pràctica il·legal, però massa comuna. Amb ella, el o la
jove es troba en una situació permanent de desprotecció i indefensió, incapaç de
reclamar els seus drets o organitzar-se sindicalment, pendent de l’espasa de
Dàmocles de la no renovació del contracte a causa de “reivindicar massa” o no
sucumbir a les exigències de l’empresari, a la vegada que aquest tan sols ha de
pagar una despesa per acomiadament de 8 dies per any treballat, enfront els 45
dies per any treballat dels contractes indefinits ordinaris (que són els que caldria
firmar per aquell lloc de treball). Tant la Inspecció de Treball com els sindicats
espanyols majoritaris, però, fan la vista grossa davant aquest incompliment de la
normativa vigent i durant dècades han estat incapaços (o no han tingut la voluntat)
de posar-hi remei. Igualment, aquells/es joves que tenen la sort de firmar un
contracte indefinit també són més barats/es d’acomiadar, ja que la indemnització a
percebre varia segons els anys en què ha estat present a l’empresa i al salari cobrat.
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Queda clar, doncs, que surt molt més car acomiadar una persona de més avançada
edat, amb un sou més elevat i més temps a l’empresa que un/a jove amb un salari
reduït i amb pocs anys des de la seva incorporació. Un exemple pràctic més que un
acomiadament més barat no desincentiva aquests acomiadaments, sinó tot el
contrari.
- Formes de contractació precàries i il·legals: seguint amb una tendència
iniciada ja fa uns anys i agreujada durant la present crisi, s’estan popularitzant cada
cop més, sobretot entre la gent jove, unes formes de contractació encara més
precàries que els simples contractes temporals, massa vegades en situació de frau
de llei. Això es deu a la voluntat de les empreses d’aconseguir treballadors/es en
una situació d’indefensió major, amb els mínims vincles legals possibles entre
ambdues parts i amb el cost més reduït. Aquestes fórmules prenen diferents formes.
Per una banda, trobem la generalització de la figura del becari o la becària que,
encara que ja hagi acabat la carrera o el curs de FP i no necessiti les pràctiques,
realitza tasques pròpies d’un/a membre de la plantilla sense contracte (recordem
que els becaris i les becàries no tenen una relació contractual amb l’empresa, sinó
que firmen un conveni, motiu pel qual no són estrictament treballadors/es i, per tant,
gairebé no tenen drets), amb un sou sovint inferior al salari mínim, sense
cotitzacions socials, sense dret a indemnització per acomiadament i sense
possibilitat d’organitzar-se sindicalment. Per altra banda, trobem el personal
subcontractat des d’una ETT, des d’una empresa de col·locació o simplement des
d’una altra empresa que s’encarrega d’unes tasques concretes en el si d’una de
major. En aquest cas, la protecció és lleument major, però el/la jove segueix en
mans de l’empresari de torn i de les necessitats de producció de cada moment,
sempre dins d’una temporalitat molt marcada, una profunda precarietat i treballant
colze a colze amb d’altres persones amb les quals no es pot organitzar ja que es
troben empleades directament per l’empresari. Finalment, trobem també la figura
del fals autònom, una persona que, malgrat treballar exclusivament per una
empresa determinada, aquesta l’obliga a esdevenir autònom i a pagar-se les
cotitzacions socials de la seva butxaca, per tal de no haver de firmar amb ell un
contracte laboral que el doti de drets i li permeti rebre una indemnització per
acomiadament en finalitzar la relació. En molts casos, el salari del fals autònom és
variable, segons objectius, el que provoca que l’ansietat sigui major i les hores de
treball diàries superen sovint el màxim permès, per tal d’assolir uns mínims.
L’objectiu, en tots els casos, és comú: avançar cap a fórmules de contractació (o
succedanis) el màxim de flexibles possibles, amb els mínims costos, els mínims
drets, les mínimes possibilitats d’organització interna i les mínimes relacions amb
l’empresa que la puguin comprometre a cap obligació.

refo

Aquestes dues característiques cal sumar-li totes les dificultats pròpies del conjunt
de la classe treballadora que no entrarem a detallar aquí, però que es poden resumir
en congelacions o reduccions salarials (mitjançant xantatges o retallades en tots
aquells complements fora del salari base), aprovació d’expedients de regulació
d’ocupació, increment de les pressions
empresarials per assumir rebaixes en els drets laborals,
modificacions arbitràries
de les condicions de
treball... A banda, també s’hi poden sumar
les dificultats pròpies
d’altres col·lectius especialment precaritzats, com el de les dones
(vegeu el document de l’Espai Jove “Dones i crisi”) o el de la
població nouvinguda (vegeu el document
de l’Espai Jove “La immigració: un fenomen a afrontar amb visió de classe”).
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l procés de retallades en els drets socials i laborals ha estat un procés
continuat des del moment de la restauració borbònica. En aquell moment,
fruit de les lluites populars dels darrers anys del franquisme, s’aconseguiren
alguns drets que posteriorment han anat minvant, a causa de les polítiques dels
successius governs liberals, de les pressions de la patronal i de la passivitat d’uns
sindicats espanyols majoritaris que han arraconat la conflictivitat i la lluita de classes
en favor d’una pau social que els incapacita per reclamar res i els integra plenament
en el sistema com uns dels principals garants de la seva “estabilitat”.

la pròxima
reforma laboral

La reforma laboral és aquell moment en el qual la laminació de les condicions de
treball i de vida de les classes populars és més profunda i concentrada i
generalment amb un consens major i més explícit. De fet, és la principal
reivindicació de la patronal cada cop que l’economia passa (o s’intueix que pot
passar) per un moment de dificultat, encara que (com gairebé sempre) el seu origen
en cap cas es trobi en les condicions laborals existents. Tanmateix, l’ofensiva
mediàtica neoliberal i la manca d’una alternativa social i d’esquerres defensada per
aquells agents que l’haurien d’abanderar provoquen la il·lusió òptica que aquesta
reforma és definitivament necessària (o, si més no, assumible). A l’altra banda de les
reivindicacions patronals, el govern de torn beneeix l’acord i els sindicats esmenen
la proposta inicial i l’accepten explícitament o implícita, normalment després de
notables contribucions econòmiques de l’executiu i a vegades fins i tot de la pròpia
patronal.
Actualment, ens trobem en aquesta situació. És evident que ni uns salaris que ja
són irrisoris (i que, en termes reals, han anat reduint-se any rere any) ni un mercat
laboral que ja és extremadament flexible no són l’origen d’una crisi causada per
l’especulació i la concentració excessiva de capital en poques mans. Això, però, no
ha evitat que els empresaris portin des del primer dia exigint la reforma, que el
govern del PSOE hagi acceptat la reclamació com a pròpia i que els sindicats ja
s’hagin assegut diverses vegades per pactar l’acord i hagin vist doblades les seves
subvencions públiques en tan sols un any.
Fins ara, el moment de la firma definitiva no ha estat possible, però en cap cas això
suposa que la reforma no s’estigui aplicant, ja. Només cal recordar la injecció de
diners a banca i entitats financeres, l’aprofundiment en un sistema fiscal cada cop
menys progressiu (reduint o eliminant impostos per a les rendes altes i incrementant
els indirectes, que afecten a tothom), la proposta de reforma del sistema de
pensions, la xenòfoba Llei d’Estrangeria, les recents mesures per eixugar el
suposat dèficit públic o diversos decrets per reduir el cost que li suposa a una
empresa aplicar un expedient de regulació d’ocupació per adonar-nos-en de cap a
on està legislant el PSOE. El passat mes de gener, fins i tot, la Comissió Nacional de
la Competència i el ministeri de Treball van firmar un acord per vigilar que els
convenis laborals no recullin clàusules contràries a la llibertat de mercat, una
mesura aberrant, però que gairebé no transcendí a l’opinió pública. Per la seva
banda, patronal i sindicats també estan fent la seva feina i fa uns mesos van aprovar
un acord de negociació col·lectiva per als propers tres anys que consagra la
moderació salarial i que, per exemple, per aquest 2010 preveu increments de sou
de fins a un 1%, com a màxim. A hores d’ara, la inflació anual ja és del 1,5%, a l’Estat
espanyol.

orma
Però sembla que això no és suficient per al govern i recentment ha avisat que, si no
és possible un pacte global més profund, actuarà de forma unilateral per aprovar
una reforma laboral. Aquesta, a més, tindrà com a objectiu essencial modificar el
mercat laboral juvenil, marcat per un atur molt elevat. Tremolem.
En base a les declaracions, documents i filtracions que han anat apareixent els
darrers mesos, les novetats més importants que comportarà aquesta reforma
poden ser les següents:

8
En el camp juvenil:
- Nova modalitat contractual per a joves (que el ministeri de Treball prefereix no dir-li
“contracte”): dirigit a joves ja llicenciats/des sense gaire experiència laboral; sense
cap despesa per a les empreses en cotitzacions (tindria una quota social mínima,
però bonificada a la totalitat); destinada essencialment a l’aprenentatge; i similar a
les beques en matèria salarial (és a dir, amb sous irrisoris i sense que hagin d’arribar
a la quantitat mínima legal), amb l’agreujant que el ministeri es planteja demanar a
les comunitats autònomes que siguin elles qui compensin el salari del/la jove
treballador/a (és a dir, que l’administració pagui part del sou que correspondria
afrontar a l’empresa). En definitiva, el que es persegueix és l’extensió dels
desavantatges de les pràctiques entre els i les joves ja llicenciats/des, regularitzar
una situació que ara ja existeix de forma il·legal.
- Bonificació de l’ocupació juvenil (entre 16 i 26 anys), sobretot a les microempreses
de fins a 50 treballadors (buscant la reorientació de les més de 50 bonificacions
actualment ja existents).
- Ampliar la concessió d’ajudes a joves emprenedors/es de fins a 30 anys
(actualment ja poden cobrar el 80% de la prestació d’atur si demostren que s’ho
gastaran en crear llocs de treball i tenen bonificacions en les cotitzacions socials).
- Obertura de les portes (legalització) a les agències privades de col·locació en la
intermediació laboral i permís per a la intermediació de les ETT en sectors fins ara
vedats, com les administracions públiques o la construcció
- Reforma que comporti que unes beques que durin més de 12 o 18 mesos
esdevinguin contractes de formació.
- Promoció del contracte de formació (pujant l’edat màxima dels 21 als 24 anys i
eximint empresa i treballador de cotitzacions) i els treballs en pràctiques en les
petites i mitjanes empreses.

refo

- Compensar l’empresari que accepti joves en pràctiques a les seves empreses.

En definitiva, el que se cerca amb les modificacions encarades a reformar
l’ocupació juvenil és en bona mesura legalitzar unes pràctiques que actualment són
irregulars i que suposen una precarització afegida entre el jovent treballador. Així, el
govern espanyol vol permetre que joves ja llicenciats/des mantinguin les condicions
laborals dels becaris i les becàries un cop finalitzada la carrera o, en el seu defecte,
que accedeixin a un contracte de pràctiques o a un de formació, una fórmula
temporal i amb salaris molt inferiors. Aquestes modalitats de relació laboral suposen
importants estalvis per a l’empresa, menys drets per al treballador i la treballadora i,
malgrat que en un principi haurien de comportar que una part de la jornada es
destinés a la formació, a la pràctica s’utilitzen per cobrir llocs de treball estructurals
d’una forma totalment precària. Igualment, cal denunciar que tan sols es preveuen
ajudes per a les empreses o per a emprenedors/es (en cap cas es planteja un
subsidi per a joves que no han cotitzat prou per obtenir una prestació o que no tenen
l’edat necessària per accedir a una renta mínima) i que, davant la inoperativitat dels
serveis públics d’ocupació i la manca de voluntat
de reformar-los per fer-los efectius i útils,
s’està avançant ràpidament cap a la
privatització de la intermediació laboral,
el que suposa uns greuges enormes per
a la persones treballadora i eternitzar
l’encadenament de contractes
temporals i precaris.
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Altres mesures per al conjunt de la classe treballadora:
- Foment de la jornada parcial, amb formació durant l’altra meitat de la jornada i
cobrant part del salari de l’Estat (en definitiva, la possibilitat d’aplicar ERO de
reducció individuals). Aquesta mesura, destinada a flexibilitzar la jornada laboral per
a benefici de l’empresa i a costa dels comptes públics, xoca amb les enquestes que
demostren que ja actualment la meitat dels treballadors i les treballadores amb
contractes a temps parcial preferirien treballar tota la jornada.
- Aplicar el model alemany, establint la jornada parcial de bon inici, però posant la
distribució del temps plenament a mans de l’empleador, ja que aquest podrà
modificar l’horari de treball amb un preavís mínim, dificultant enormement una
mínima conciliació o planificació per part dels treballadors i treballadores.
- Reducció de la despesa dels acomiadaments (actualment de 45 dies per any
treballat, en els contractes indefinits ordinaris) de forma encoberta i buscant totes
les dreceres, tals com: generalitzar el contrari de foment de l’ocupació per a tots els
col·lectius (indefinit, fins ara vedat per alguns casos i amb una indemnització per
acomiadament de 33 dies per any treballat), pagar amb diner públic part de
l’acomiadament (en els contractes de foment de l’ocupació, una possibilitat que, de
fet, ja existeix en les empreses de menys de 25 treballadors, on Fogasa paga el 40%
de l’acomiadament), facilitar l’acomiadament per causes objectives (amb un cost de
20 dies per any treballat, malgrat que igualment cal tenir en compte que
l’acomiadament improcedent nomes està permès a l’Estat espanyol i Holanda, però
a la resta de països de la UE està prohibit), aplicant el model austríac (amb una
acumulació continuada de l’antiguitat de la vida laboral, per cobrar la indemnització
total un cop s’és acomiadat o hom es jubila, per facilitar la flexibilitat entre
empreses).
- Rebaixa de cotitzacions socials per a les empreses (que es compensaran amb
l’increment de l’IVA, impost indirecte i gens progressiu, que paga tothom per igual).

orma
- Recentralització de la negociació col·lectiva (prohibint o limitant els convenis
col·lectius d’àmbit provincial) i dotació de la representativitat sindical a CCOO i UGT
en les empreses petites, encara que no hi hagi hagut eleccions, per tal de reforçar
encara més la seva majoria.

Així, doncs, podem observar com la patronal pot veure acomplertes aviat les seves
reivindicacions de reducció del cost de l’acomiadament (sense dir-li-ho així
directament, però sí a la pràctica) i de flexibilitzar la jornada laboral, amb una
jornada parcial a la carta, a la vegada que s’aprofundeix en l’aplicació d’un sistema
fiscal plenament regressiu i es premia els sindicats espanyols majoritaris d’un pes
excessiu que no es mereixen, per tal que puguin seguir contribuint en la “pau social”
i la “negociació responsable” amb els empresaris, fins i tot allà on no hi tenen
presència directe.
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i davant
d’això, què?

Des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC sabem que cal donar resposta a l’actual
situació i a totes les reformes que s’estan aprovant rere l’excusa de fer-hi front.
Prèviament, però, cal fer un incís per tornar a recordar les limitacions que tenim els
Països Catalans en la reformulació de la nostra estructura sociolaboral, fet que
limita les accions a poder emprendre. Així, no podíem començar les nostres
propostes sense tornar a reivindicar el Marc Sociolaboral Català. Volem poder
decidir des dels Països Catalans, i no estar subjectes als designis de Madrid i París.
En un moment en què Zapatero vol limitar l’acció de l’Estat, i pel que sembla les
estructures autonòmiques també volen seguir l’amo, retallant el pressupost a les
partides socials promovent l’eliminació de tot allò que pot traduir-se en la
configuració de l’imaginari Estat del Benestar espanyol i flexibilitzant encara més les
relacions laborals, des de l’Espai Jove entenem que el cal és tot el contrari. Cal una
aposta clara en proveir a les classes populars de la protecció d’un Estat que en la
seva pròpia Constitució es defineix com estat social.

Però i des dels Països Catalans, què?
El nostre camí ve marcat per les limitacions imposades des de fora dels Països
Catalans, però, per desgràcia, també d’aquells i aquelles que diuen governar-nos.
Així caldria:

De cara a l’Administració:
- Veritables traspassos de competències en matèria sociolaboral. Com a jovent
treballador català, ens sentim enganyat amb el traspàs de la Inspecció de Treball.
No volem seguir rebent unes molles que en cap cas serviran per fer un acció activa
en el control de les condicions de treball, però que, per contra, serviran per
acontentar algun panxacontenta. Cal que les competències plenes en matèria
laboral siguin traspassades als Països Catalans.

refo

- Un veritable servei d’intermediació laboral públic, ja que no podem tolerar que
l’Administració defugi la seva responsabilitat en aquest aspecte, i que només
complint amb l’expedient ja estigui satisfeta. Reivindiquem que enlloc de donar ales
a les ETT i a les agències de col·locació per tal que col·laborin amb el sector públic,
siguin directament els serveis públics els que rebin nous recursos econòmics i
humans, per tal d’intermediar correctament i esdevenir un eina útil.
- Potenciar les polítiques actives d’ocupació, fent una especial aposta per la
continuïtat de les escoles taller i cases d’ofici, que es volen eliminar des de
l’Administració catalana.
- La no licitació als concursos públics, així com la negació de qualsevol
subvenció de procedència pública, d’aquelles empreses amb unes males
pràctiques laborals.

- La implicació real i no merament formal del Departament de Treball en tots
els casos d’ERO, sense defugir les seves responsabilitats i fent el paper
fiscalitzador que se li exigeix.

- Malgrat que la situació econòmica actual que viuen els ajuntaments, en alguns casos per culpa de la seva avarícia, cal que aquests estiguin al servei de les persones
més necessitades ja que són l’ens públic més proper. Cal que propiciïn oficines de
proximitat al ciutadà, oferint un servei integral a les seves problemàtiques. Per
tal de fer-ho possible, cal que el govern central retiri immediatament el decret conforme no es podran endeutar a partir del gener vinent. Aquesta mesura caldria que
només afectés aquells consistoris que realment tenen problemes de comptes (la
ciutat de Madrid, per exemple, concentra el 40% del deute municipal estatal).
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De cara als partits polítics:
- La reconversió de tota política de xec en blanc en polítiques progressives.
- Si el model de bonificar la contractació ens ha dut fins on estem actualment, cal
reconvertir-lo en un model de sanció per l’incompliment de contractes.
- Incrementar els recursos per detectar aquells treballadors i aquelles
treballadores especialment joves que tenen contractes en frau de llei i
perseguir durament aquestes pràctiques. Cal que efectivament un contracte
temporal que cobreix una plaça estructural esdevingui indefinit, així com que un
conveni de pràctiques esdevingui un contracte, a partir dels 6 mesos treballats a
una empresa, o des del primer mes si es demostra que no existeix una tasca
formativa.
- L’edificació d’una estructura de subsidis al nivell de les necessitats del Territori
complint amb la Carta Social Europea i amb les directrius de l’OIT. No podem seguir
el model que ens imposa Espanya. El salari mínim, doncs, ha de ser propi i acostarse als 1.200€ mensuals.
- La construcció d’un sistema de pensions propi.
- Una oferta formativa adequada a la necessitat del país, que defugi interessos
econòmics i polítics.
- L’aplicació d’una jornada laboral màxima de 35 hores setmanals i sense
reducció de salari, per tal de repartir el treball existent.
- Creació d’un marc especial de protecció d’aquells col·lectius més desafavorits
i/o perjudicats pel mercat de treball. Cal impulsar les rentes garantides de ciutadania
per a tota persona que ho necessiti, independentment de la seva edat.
- Al contrari del que està passant, és necessaria la descentralització en matèria de
negociació col·lectiva. No podem seguir lligats per allò firmat a Paris o a Madrid.

orma
Per recaptar:

- Creació d’un fons de gestió públic a partir de les quanties d’un retorn obligatori
d’interessos dels bancs i caixes beneficiades per les ajudes públiques.
- Una veritable lluita contra el frau fiscal (que suposa el 25% del PIB català).

- La insubmissió per part de l’Administració Catalana a pagar la part
d’impostos destinades al manteniment de l’Estat Espanyol (Forces Armades,
Casa Reial, Delegacions del Govern, etc.) , destinant aquesta partida a sufragar
les despeses en millorar les condicions de les persones més necessitades.

- Recuperar l’Impost sobre el Patrimoni i incrementar aquells impostos que
graven els beneficis i les rentes altes, com el de Societats, l’IRPF o especialment
el de les SICAV.
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Altres:
- La implicació de les Universitats per frenar el frau que comportar les pràctiques
en empreses a través de la figura del becari per substituir un lloc de treball.
- La incapacitació com a veu vàlida en afers de treball de l’actual president de
la CEOE, ja que la seva incompetència en la gestió de les seves empreses no pot
ser un exemple pel conjunt d’empreses de l’Estat espanyol. Si la Patronal no pot
aportar ningú amb credibilitat, s’ha d’actuar al respecte.
Però, a més a més, com a joves de la Intersindical-CSC, a part d’assenyalar els
culpables i d’exigir a l’Administració i a qui ens governen un paper actiu per revertir
la situació actual, volem recordar que necessitem la configuració d’altres majories
sindicals al nostre país, la creació d’una veu vàlida que tingui la capacitat de
treballar per aquests canvis des dels mateixos centres de treball i des del carrer.
Fins ara no hi ha hagut cap vaga general, malgrat que de motius en sobraven.
Responguin com responguin els sindicats espanyols a la reforma laboral, sigui amb
el seu suport o directament per acord polític, serà tardana i ineficient. El pactisme
social ha demostrat ser una mala opció i, per tant, cal construir hegemonies
que tornin a plantejar el conflicte social!

www.lespaijove.cat
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