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El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) rebutja el paquet de mesures anunciades el
passat dimecres 12 de maig pel Govern de l’Estat perquè no van encaminades en la bona direcció per tal
de sortir de la crisi i perquè carreguen de nou el pes sobre les espatlles de la classe treballadora.
Les mesures més destacades consisteixen en:
‐ reduir el sou del personal del sector públic un 5% de mitjana, aquest 2010, i congelar‐lo pel 2011
(vulnerant l’acord d’increment salarial per aquest col∙lectiu, firmat el 25 de setembre passat).
‐ congelar les pensions a partir de l’any vinent (l’increment en funció de l’IPC ha estat garantit durant els
darrers 25 anys).
‐ eliminar el xec nadó
‐ suprimir el període transitori per a la jubilació parcial
‐ eliminar la retroactivitat en el cobrament de la prestació per a dependència (el dret a percebre les
quantitats corresponents des del dia de la seva sol∙licitud, a causa dels retards en l’adjudicació)
‐ reduir 600 milions d’euros en ajudes al desenvolupament (aquesta partida ja va disminuir un 1% el
2009).
‐ reduir la inversió pública estatal en 6.045 milions d’euros (aquesta ja havia disminuït en 5.000 milions
en el Pla d’Austeritat aprovat).
‐ exigir un estalvi de 1.200 milions d’euros a comunitats autònomes i municipis (el gener ja es va imposar
un estalvi de 10.000 milions).
Mentre l’objectiu de tals mesures és l’estalvi de 15.000 milions d’euros en 2 anys, el pressupost previst
en defensa, només pel 2010, es manté en 18.000 milions d’euros.
Reduir la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores públics, els i les pensionistes i altres
col∙lectius, així com l’augment de l’IVA, restringeix la capacitat de consum i, per tant, debilita la
demanda interna i l'activitat econòmica i allunya la recuperació.
Les mesures carreguen els costos de la crisi sobre els sectors més febles de la societat. Es congelen les
pensions, quan actualment la pensió mitjana és de 776,44 euros. Es retallen els salaris públics, quan hi
ha un nombre molt important de treballadors públics que amb prou feines arriben als 1000€ mensuals i
amb una temporalitat superior al 40%. Es retalla el xec nadó de manera indiscriminada, castigant les
famílies amb menys recursos, especialment les aturades. S’avança l'enduriment dels requisits per a la
jubilació parcial previstos per al 2014, dificultant les noves contractacions i el rejoveniment de les
plantilles. S’elimina la retroactivitat de la prestació de dependència discriminant l'accés a aquest dret
quan hi ha endarreriments de més d'un any en els reconeixements, etcètera.
Per tant, des del CNJC considerem que les mesures proposades pel Govern Estatal són ineficaces,
injustes, regressives laboralment i, a més, no esdevindran cap tipus d’estímul per a la creació de llocs de
treball i esdevenen un gran risc pel manteniment de l’activitat econòmica.
Demanem la retirada de les esmentades mesures, una reforma dels sistema financer, l’aprofundiment
en un sistema fiscal més progressiu que garanteixi la protecció de les persones i la inversió en l’activació
de l’economia, així com un increment decidit a la fiscalitat de les SICAV. Així mateix, instem a l’executiu
català a no seguir el camí de les retallades socials.
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