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MANIFEST AMB MOTIU DE LA CRISI DE LA COVID-19  

 

EL CONSELL DE L’ECONOMIA PRODUCTIVA (CEP), CONSTITUÏT PER LA CAMBRA DE COMERÇ 

DE SABADELL, EL CONSELL INTERSECTORIAL D’EMPRESARIS (CIESC) I PIMEC VALLÈS 

OCCIDENTAL JUNT AMB L’ ORGANITZACIÓ SINDICAL, COMISSIONS OBRERES (CCOO) davant  la 

crisi que estem vivint amb motiu dels impactes de la pandèmia de la COVID-19, vol posar de 

manifest els  següents punts: 

1. Ara més que mai volem posar en valor els actius socioeconòmics del nostre territori 

que compta amb unes institucions empresarials que en el conjunt del Vallès 

representen a 39.500 empreses i 537.000 llocs de treball, 446.000 assalariats i 91.000 

autònoms  i unes organitzacions sindicals més representatives que   compten amb  

més del 80% del representants sindicals de les empreses del territori. 

 

2. Els impactes generats per la pandèmia tant a nivell humanitari i social com en pèrdua 

de llocs de treball i aturada d’empreses i autònoms, són d’una gran magnitud i 

transcendència. El diàleg social i la concertació  han de contribuir  a superar la situació 

descentralitzant territorialment el nous  mecanismes legals  creats. També ens 

comprometem a difondre i impulsar les recomanacions en matèria de prevenció de 

riscos laborals  del Consell  de Relacions Laborals de Catalunya,  com aportació  a la 

millora de la salut laboral a las empreses i a  la salut pública. 

 

3. Les organitzacions sota signants d’aquest manifest consideren que la base estructural 

de la nostra economia productiva té uns valors i uns potencials que li permetran 

superar aquesta aturada global sempre i quan les administracions actuïn també en 

conseqüència, amb mesures de xoc concretes, eficaces, àgils i directes. 

 

4. Coincidim en demanar de forma urgent i prioritària ajuts econòmics directes i ràpids 

per a un rescat tant de les famílies com dels treballadors i treballadores més afectats 

per la crisi com també per als autònoms, micro i petites empreses del Vallès. 

 

5. De forma complementària als ajuts cal disposar de línies de finançament especials i 

microcrèdits sense interessos o amb interessos tous, moratòries fiscals i en les quotes 

dels autònoms, amb les màximes facilitats en la seva tramitació. Cal fer les accions 

necessàries per a tenir liquiditat i garantir l’operativa de les empreses i proveïdors, 

mantenint els llocs de treball i evitant trencar la cadena de pagaments. 
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6. En el mateix sentit, aquestes mesures han d’anar acompanyades, en l’àmbit municipal,  

de l’agilització i bonificació selectiva de totes les tramitacions de les llicències 

municipals que tinguin relació amb les activitats econòmiques amb la finalitat 

d’actuar com a estímul per a la recuperació de l’economia local. 

 

7. Per tot això, ens posem al servei de totes les administracions actuants, i molt 

especialment dels ajuntaments del territori, amb l’objectiu de fer-los costat en les 

mesures que permetin superar aquest període de crisi i que ajudin a  la  recuperació 

dels llocs de treball, amb l’acompanyament per a la formació i capacitació que 

requeriran els nous reptes socials i productius. 

 

8. Els ajuntaments com a administració més propera a la nostra xarxa socioeconòmica 

poden i han d’actuar de motor per donar suport en aquest període d’emergència i 

per a rellançar posteriorment l’activitat i l’ocupació. Per tant, apel·lem a la seva 

responsabilitat i capacitat per a promoure plans concrets amb mesures 

socioeconòmiques  urgents i eficaces que ens permetin donar el suport que ara mateix 

reclamen els actius que tenim com a societat i com a economia productiva. 

 

9. Cal  avaluar  el model d’atenció a la dependència  i impulsar  els canvis  necessaris,  

en el seu finançament, qualitat, gestió i control,  que assegurin  plenament  el dret 

universal  que  ha  de proporcionar. 

 

10. La reactivació econòmica  ha de comportar  tant una millora tecnològica  

(digitalització, indústria 4.0, teletreball…)  com una millora en  la responsabilitat 

social d’empreses i organitzacions,   que inclogui  la causalitat en les formes de 

contractació, la flexibilitat pactada  i  la conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

11. Finalment, ens adrecem també a les entitats financeres perquè col·laborin de manera 

fluïda i directe a facilitar la liquiditat necessària per a totes les activitats afectades per 

la crisi i amb el mínim de tràmits i costos possibles, tant en  relació a les empreses com 

a les persones i famílies en l’avançament de  prestacions atorgades  i pendents de 

cobrament. 

 

 

Sabadell, maig de 2020 

  

 

 


