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Foment dubta que sigui
constitucional el
veto als acomiadaments
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nar la pandèmia, “s’ha de donar su
port i posteriorment pactar en la
negociació col∙lectiva la recupera
ció d’aquestes hores”.
També van insistir que les perso
nes que continuen treballant en ac
tivitats essencials “han de comptar
amb totes les mesures de protecció
necessàries per garantir la seva se
guretat i la seva salut”.
Desprès de l’anunci del presi
dent del Govern, CCOO i la UGT es
van afanyar a donar suport, a través
d’un comunicat, a les noves restric
cions sobre la feina en les activitats

lladores que prestin serveis en
mitjans de comunicació de titu
laritat pública i privada, com
també els que treballen en la se
va impressió o distribució.
Banca. Poden treballar els em
pleats de serveis financers, ex
cepte els d’assegurances.
Violència de gènere. Es per
met l’activitat d’aquells serveis
relacionats amb la protecció i
atenció a les víctimes de violèn
cia de gènere
Prestacions públiques. Els que
ofereixin serveis en activitats es
sencials per a la gestió de les
prestacions públiques, subsidis i
ajuts legalment i reglamentària
ment establertes.
Assessorament empresarial.
Es consideren essencials les per

C O M PA T IB I L IT A T

Durant el període de
parèntesi es poden
presentar més
expedients temporals

Q U E I X ES

CEOE: “Aquesta
aturada pot portar a una
crisi més profunda de
l’economia

C O N SE L L

El pla que discuteix
el Govern espanyol
considera essencials
les gestories laborals

S E C TO R S

L’Executiu també
permetrà que continuïn
el teletreball, la banca i
la premsa

no essencials. No van ser tan com
plaents des de la patronal. En una
nota, la CEOE va admetre que la
prioritat és la salut, però van adver
tir que serà “una mesura que gene
rarà un enorme impacte, sense pre
cedents en l’economia espanyola,
especialment en sectors com
l’industrial”. “Aquesta aturada
pot portar a una crisi més profunda
de l’economia que podria arribar
a ser social”, va alertar l’organitza
ció empresarial, que es va queixar
que no sabien quines companyies
estaven afectades.c

sones treballadores que prestin
serveis en llocs com gestories,
assessories, despatxos professi
onals, serveis aliens i propis de
prevenció de riscos i, en general,
aquelles dedicades a l’activitat
d’assessorament empresarial i
sociolaboral.
Neteja. Només les que treba
llin en una empresa de servei es
sencial.
Teletreball. Aquells empleats
que ja estiguin fent serveis a dis
tància, excepte quan hi hagi pac
te en sentit contrari, continua
ran teletreballant.
Incapacitat temporal. Els em
pleats que ja es trobin en situa
ció d’incapacitat temporal o el
contracte dels quals estigui sus
pès.c

vinculats a la crisi del corona
virus, finalitzaran automàtica
ment amb l’aixecament de l’es
tat d’alarma. Les empreses que
apliquin un ERTO per les res
triccions per contenir el virus,
la falta de subministraments o
el contagi de treballadors tin
dran tota la plantilla en nòmina
així que conclogui l’estat d’alar
ma. El BOE també recull l’eli
minació temporal de l’acomia
dament objectiu per força

Foment del Treball considera
de “dubtosa constitucionalitat”
el veto als acomiadaments per
causes objectives aprovat di
vendres pel Consell de Minis
tres i alerta que això pot portar
al tancament moltes empreses.
“És una decisió precipitada,
gravíssima, unilateral i injusti
ficada, de dubtosa
constitucionalitat,
que atempta contra la
llibertat d’empresa i
que n’aboca moltes al
concurs de creditors i
alaliquidació”, vades
tacar ahir el president
de Foment, Josep
Sánchez Llibre.
“No podem adme
tre –va prosseguir
Sánchez Llibre en un
comunicat– que es po
si en dubte l’honarabi
litat dels empresaris
sota la sospita de frau
com a conseqüència
de la lluita contra la
Covid 19”. Per aquesta
raó, adverteix que, a
través de la CEOE, tre
EMILIA GUTIÉRREZ
ballarà per “corregir
aquesta legislació er Josep Sánchez Llibre
ràtica” durant la seva
tramitació al Congrés.
Pellíderdelapatronalcatala
na, les mesures recollides al de Només es poden
cret aprovat divendres esta rescindir contractes
bleixen “una limitació inusita
da dels poders i facultats per causes
empresarials” i això “posa en improcedents
greu risc les possibilitats de les
empreses per sobreposarse a pagant 33 dies
les dificultats sobrevingudes
amb què s’han trobat”. I afegeix major o causes econòmiques,
que l’“única sortida possible” tècniques, organitzatives i pro
davant aquesta situació és “la ductives. Els acomiadaments
confiança mútua i la posada a objectius tenen una indemnit
disposició de les empreses de zació de 20 dies per any treba
mecanismes financers, econò llat, amb un màxim de dotze
mics i laborals que aportin oxi mensualitats. Amb la nova nor
gen per reduir els efectes ma, la rescissió de contracte pel
d’aquesta crisi”.
Covid19 passa a tenir conside
Foment també critica les li ració d’improcedent (al marge
mitacions per a la utilització dels disciplinaris), amb 33 dies
d’expedients temporals de re d’indemnització. Alguns advo
gulació d’ocupació (ERTO). Se catslaboralistestampocnodes
gons el text publicat ahir al carten que fins i tot es produei
BOE, els ERTO per força major, xin sentències de nul∙litat.c

Crítiques dels gestors
]Els treballadors que

s’han vist afectats per un
expedient de regulació
temporal d’ocupació per
la crisi del coronavirus
no podran cobrar la pres
tació d’atur el 10 d’abril,
ha advertit el Col∙legi de
Gestors Administratius
de Catalunya. Els gestors
asseguren en un comuni
cat que una part s’hauran
d’esperar al maig perquè
el SEPE “ha mantingut la
norma de tancar les peti
cions el dia 25 del mes
anterior –és a dir, el 25
de març–. Divendres la

ministra de Treball, Yo
landa Díaz, va donar a
entendre que el SEPE
esgotaria el març. Els
gestors també van criti
car els canvis introduïts
en el decret llei aprovat
divendres per agilitar els
tràmits. A parer seu, és
“impossible” que les em
preses que han presentat
un ERTO les últimes
dues setmanes puguin
donar al SEPE totes les
dades dels treballadors
“de manera completa
i correcta” abans del
3 d’abril.

