
El proper 28 de novembre, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya estem cridats a les urnes per
escollir un nou Parlament d�on sorgirà un nou Govern. Aquests comicis se celebren sota el context
d�una forta crisi econòmica, i institucional fruit de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre
l�Estatut.

La crisi ha intensificat les febleses de l�economia del mercat de treball català, i l�atur està fent
estralls en tots els sectors de la societat. El nostre teixit productiu pateix fonamentalment un
problema de competitivitat i de productivitat, resultat d�un model esgotat de competència per
preus i costos salarials baixos i no per la qualitat i innovació del producte. Aquesta realitat ha
provocat que tinguem un mercat de treball amb salaris baixos i on la formació dels treballadors
sigui pràcticament inexistent. Això en el cas de la gent que té feina, perquè l�altre escenari provocat
per la crisi és el creixement de l�atur, fins al punt que actualment menys de la meitat dels catalans
aturats cobra la prestació per desocupació, tenim 154.000 joves que ni treballen ni estudien, amb
la pèrdua consegüent de capital humà i un perill real de segmentació i fragmentació social.

D�altra banda, hem vist com un Tribunal contradeia la voluntat del poble de Catalunya, anul·lava
articles sencers de l�Estatut, i com la nostra sobirania quedava manllevada per uns jutges amb el
mandat caducat.

És amb l�aspiració d�una Catalunya que sigui model a Europa per com viuen els seus ciutadans i
ciutadanes que, davant de la convocatòria d�eleccions al Parlament de Catalunya, instem els partits
polítics a:

� Desenvolupar el Marc Català de relacions laborals i continuar impulsant un canvi de model
productiu. El Govern ha de garantir el diàleg amb els agents econòmics i socials, tot consolidant
el marc català de relacions laborals i desplegant al màxim les competències en l�àmbit laboral
i econòmic de l�Estatut, per poder crear ocupació de qualitat i ajudar a la competitivitat de les
empreses, sempre en un context de drets socials i benestar. És necessari donar més impuls al
Consell de Relacions Laborals, que ha d�esdevenir el centre del govern de les relacions laborals
a Catalunya.

Demanem a tots els partits que obtinguin representació parlamentària a les properes eleccions
al Parlament de Catalunya que treballin per restaurar la pèrdua de drets socials i laborals
provocada per les darreres mesures impulsades tant pel Govern de l�Estat com pel Govern de
la Generalitat, que han agreujat la precària situació del mercat laboral català i de tots els
treballadors i treballadores del país.

Necessitem una política industrial que no només es faci la foto amb la innovació d�alt nivell,
sinó que sigui generadora d�innovació i de qualitat, i de manteniment de l�ocupació. Catalunya
no pot renunciar al seu pes industrial, i no ens podem fer trampes parlant d�indústria i alhora
reconvertir l�activitat industrial només en la comercialització. Si cal defensar i donar suport
públic a la indústria és perquè és el motor del país, perquè genera volum de negoci i genera
ocupació i equilibri territorial. Cal prioritzar especialment aquells sectors més madurs: l�automoció,
la química o l�agroalimentària. El diner públic ha d�anar adreçat tant al curt termini -per sortir
dels problemes de liquiditat- com al mitjà i al llarg termini per donar suport a projectes
d�innovació que portin cap al canvi de model productiu, amb qualitat del producte i de l�ocupació.
Aquest és el camí que s�ha de seguir per assolir amb garanties el canvi del nostre model
productiu.
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Un altre element estratègic de l�economia catalana, i de la seva viabilitat, és l�energia. La UGT
de Catalunya defensarà que el futur Govern posi en marxa les mesures que garanteixin la
suficiència del sistema energètic català a través de les fonts energètiques consolidades, i alhora
continuar en la línia de potenciar les renovables, i una nova cultura de l�ús de les energies més
responsable i ecològic.

El nou govern ha de valorar també les mesures definides a l�Acord estratègic per la
internacionalització, la qualitat de l�ocupació i la competitivitat de l�economia catalana, tant
pel consens obtingut entre el Govern i els agents econòmics i socials, com pel full de ruta que
signifiquen les mesures acordades a l�hora de caminar cap el canvi de model productiu.

� Augmentar els ingressos públics, a través d�adoptar una política fiscal justa. No entenem els
discursos que utilitzen la fiscalitat com una mera subhasta, entre els electors. Avui la fiscalitat
és i ha de ser garantia de redistribució. Fiscalitat no són només impostos. Fiscalitat són escoles,
hospitals, universitats, carreteres, ferrocarrils... tot allò que ens afecta la nostra quotidianitat,
i que ens és garantit gràcies a uns serveis públics i de qualitat. Cal aprofitar les competències
que ens dóna el nou Estatut per incrementar la progressivitat del sistema fiscal, perseguir el
frau i introduir canvis en la mediambientalitat fiscal a Catalunya amb convergència amb l�europea.

� Fer de la formació i l�educació el pal de paller per incrementar la competitivitat de l�economia
catalana. S�han d�establir i executar unes polítiques públiques que possibilitin garantir una
inversió suficient en els sistemes educatiu i formatiu; reduir el fracàs escolar i millorar els
resultats formatius mitjançant un plantejament integrat de la formació en els àmbits educatiu
i laboral; establir un marc de qualificacions professionals i acoblar millor els resultats educatius
a les necessitats del mercat de treball; i millorar la inserció laboral dels joves mitjançant una
acció integrada que inclogui, entre d�altres aspectes, l�orientació, l�assessorament, la formació
i unes pràctiques de qualitat a les empreses.

I si en alguna política cal un canvi dràstic, és en l�àmbit de la formació professional. Cap dels
governs de la Generalitat s�ha pres la formació professional com a prioritària, i ens trobem que
tenim molta gent amb estudis universitaris, però res més, quan els països competitius tenen
més gent amb formació professional que amb estudis universitaris. El fracàs es veu en la gent
aturada, ja que en un 70% dels casos es tracta de persones amb formació baixa o molt baixa.
En aquest mateix sentit, cal l�impuls d�una llei de formació professional que millori l�oferta
formativa amb relació a la demanda de les empreses, que augmenti el percentatge de joves
que opten per aquesta formació, el reconeixement de l�experiència professional adquirida, i
l�ordenació dels centres integrals de formació.

Des del nostre sindicat fa molts anys que demanem que la formació professional (la reglada,
la contínua i l�ocupacional) tingui el protagonisme que el mercat de treball necessita, perquè
la competitivitat de les nostres empreses vindrà del creixement en formació. La innovació no
s�ha de centrar només en les màquines i el producte, sinó que sobretot ha de ser en les persones,
per això creiem que al nou govern hi hauria d�haver una Conselleria de Formació Professional,
per visualitzar la prioritat amb objectius clars i pressupost.
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� Fer unes polítiques actives d�ocupació centrades en les persones, flexibles i adaptables. És
inajornable el disseny d�unes polítiques actives d�ocupació centrades en les persones, flexibles
i adaptables i que no perdin de vista les característiques i demandes del mercat de treball. Això
implica el disseny d�uns itineraris personalitzats d�orientació, formació i inserció per a cada
persona en situació d�atur, amb una tutorització i un acompanyament permanents en tot el
procés, fins assolir l�objectiu d�una col·locació de qualitat. És necessari reorganitzar la despesa
en polítiques actives d�ocupació, destinar més recursos a la formació i a la millora dels serveis
públics d�ocupació, per apropar-nos al model de la Unió Europea. Hem d�incrementar els recursos
humans i econòmics de manera proporcional a l�increment de persones en situació d�atur, amb
l�objectiu d�oferir un servei de qualitat a les persones usuàries. S�ha d�actuar de manera prioritària
sobre aquells col·lectius que estan patint més la crisi, amb polítiques d�ocupació específiques:
els joves menors de 25 anys sense formació, les persones majors de 45 anys, las persones que
han esgotat les prestacions per desocupació, les persones que provenen de processos de
tancaments d�empreses, les persones amb baixa qualificació professional. S�ha de millorar la
intermediació pública en el mercat de treball, en quantitat i en qualitat. Hem de disposar, en
definitiva, d�uns serveis públics d�ocupació de qualitat que donin resposta a tots aquests reptes.
També reclamem que la Generalitat sigui el principal agent d�ocupació de Catalunya.

� Retornar a les treballadores i els treballadors públics el 5% del seu salari. Els treballadors i les
treballadores no podem pagar els plats trencats de la crisi.

� Serem bel·ligerants amb qualsevol instigació de racisme i xenofòbia. Cal fer de Catalunya una
veritable terra d�acollida, i evitar l�ús partidista i electoral de la immigració. En el moment
actual de procés electoral, alguns partits polítics catalans, en la seva cursa per aconseguir més
vots, i oblidant la seva responsabilitat social, han fet servir la immigració electoralment, i han
exacerbat el discurs contra les persones immigrades. El nostre sindicat exigeix que acabin
aquestes pràctiques, i que es treballi per enfortir la cohesió social.

Per tal de millorar la incorporació de les persones nouvingudes al mercat laboral i a la societat
catalana, cal desenvolupar la llei d�acollida, i garantir el compliment de les mesures consensuades
al Pacte nacional per la immigració. Cal millorar la gestió de les autoritzacions de treball
gestionades directament per la Generalitat.

� Es fa més necessari que mai garantir la igualtat d�oportunitats en temps de crisi. És per això
que cal apostar més decididament per la inclusió social mitjançant el reforç dels recursos adreçats
a col·lectius específics, donar continuïtat i aprofundir en les polítiques públiques per la inclusió
social que suposin un reforç dels recursos i serveis públics  a la ciutadania, i apostar decididament
per la qualitat de l�ocupació.

Segueix essent imprescindible treballar per una nova cultura dels usos dels temps que permeti
millorar la qualitat de vida i apostar per la coresponsabilització de dones i homes que faciliti
l�accés al mercat de treball remunerat en igualtat de condicions. Desenvolupar el projecte de
llei catalana d�igualtat entre dones i homes és una de les assignatures pendents de Catalunya,
especialment pel que fa a la regulació de la  figura de delegat/delegada sindical especialista
en igualtat, i també l�establiment d�un registre públic de plans d�igualtat a les empreses que
permeti fer un seguiment del compliment del marc normatiu vigent.

www.ugt.cat

Manifest davant de les
Eleccions Autonòmiques de Catalunya

el 28 de novembre de 2010



� Desenvolupar plenament les competències de l�Estatut. Cal esprémer al màxim les competències
que ens dóna l�Estatut, com a mecanisme per a millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Necessitem un govern  que teixeixi aliances socials per avançar cap a un canvi de model productiu
que rellanci l�economia catalana per afrontar els reptes del s. XXI.

És ara i avui, en un moment que som interpel·lats sobre el futur del nostre país, que nosaltres,
treballadors i treballadores, fem una crida als partits polítics que concorren a les eleccions per
dibuixar conjuntament un país cohesionat socialment i nacionalment avançat.

Apel·lem als treballadors i treballadores de Catalunya a participar a les eleccions del 28-N. El
vot és un dret conquerit després de molts anys de lluita, i no exercir-lo vol dir que altres decideixen
per tu. Només una presència massiva a les urnes revalidarà el nostre compromís amb la
construcció social i nacional de Catalunya.
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