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Sens dubte, la fita sindical de l’any ha estat la Vaga General del 29S, la qual ha estat acompanyada 
per un ampli reguitzell de mobilitzacions sectorials, la principal de les quals ha estat la vaga dels 
treballadors públics el 8J en contra de les retallades salarials aprovades pel Govern durant el mes de 
maig. 

UN SINDICAT MOBILITZAT 

També hem fet  9 MOBILITZACIONS de caràcter confederal a més de les de caràcter sectorial, entre 
les que destaquem la del 23 de febrer en defensa del sistema de pensions públiques, alhora que hem 
tingut una participació destacada en la manifestació ciutadana del 10 de juliol en defensa de l’Estatut 
d’Autonomia i contra la sentència del TC, fent-nos càrrec del servei d’ordre juntament amb la UGT. 

 

L’ATUR 

LA SITUACIÓ ECONÒMICA, SOCIAL I LABORAL  

 

  Total persones 
aturades 

 persones cobertes protecció social 

Prestació 
contributiva Subsidi 

Renda 
Activa 

d'Inserció 
(RAI) 

Total 

desembre 2009 561.761 306.941 170.595 5.857 483.393 

    63,5% 35,3% 1,2% 100,0% 

octubre 2010 566.496 255.447 185.080 9.278 449.805 

    56,8% 41,1% 2,1% 100,0% 
 

A novembre de 2010 hi havia 564.541 persones aturades registrades, 9.136 persones més que l’any 
anterior, el que suposa un increment de l’11,6%. Al desembre de 2009 un 45,9% del total de 
persones aturades eren dones (258.384), i a l’octubre de 2010 el 47,6% (269.792 dones). 

El mes d’octubre, només 449.805 persones aturades rebien algun tipus de prestació, mentre que al 
2009 ho feien 483.393. És a dir, 33.488 persones menys. Un 79,67% del total de les persones 
aturades cobren alguns tipus d’ajut, però aquest està disminuint en qualitat i quantitat: El  56,8% 
perceben prestació contributiva, el 41,1 % subsidi i el 2,1% la Renda Activa d’inserció, quan al 
desembre de 2009 eren el 63,5%, el 35,3% i l’1,2%.  

Si a això hi afegim que les persones que cobraven els 426 € del PRODI (25.640 a Catalunya) deixaran 
de percebre’l a partir del mes de febrer per la decisió unilateral presa pel Govern d’Espanya, ens 
trobem amb un panorama per a 2011 molt preocupant.  
 

2010, UN ANY AFRONTANT LA CRISI I L’OFENSIVA DELS ESPECULADORS FINANCERS 
AMB UN GOVERN ATEMORIT I UNA PATRONAL DESAPAREGUDA 
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ElS EROS 

 

Treballadors afectats per tipus d’expedient 

 

 
 
En els darrers mesos els expedients de regulació mostren una clara tendència a la baixa: Alguns volen 
veure aquesta dada com l’indicador de que les mesures preses pel govern estatal comencen a donar 
els seus fruits, però per desgràcia per a les treballadores i treballadors d’aquest país, sabem que no 
és així. 

Si bé és cert que en el que va d’any el total acumulat d’extincions de contracte per expedient de 
regulació s’ha reduït en un 33,6%, no és menys cert que, comparant les dades de setembre i octubre, 
hem quadruplicat el nombre de persones expulsades del mercat de treball per aquesta via. Si 
comparem les dades d’aquest mes amb les d’ara fa un any hem passat de 507 a 1107 damnificats, 
segons dades del Departament de Treball. 

Com ha succeït els dos darrers anys, els EROs s’estanquen durant els mesos d’estiu, però es reactiven 
a partir de setembre, i si alguna cosa fa canviar actualment aquesta tendència és només el gran 
nombre d’empreses que ja han passat per un procés d’expedient de regulació. Els expedients de 
suspensió disminueixen, però s’incrementen els de reducció, situació que anirà a més com a 
conseqüència del canvi que s’ha introduït amb el Reial decret llei 10/2010, de 16 de juny, i que ha 
estat convalidat per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat de treball. 

Una altra dada significativa és el gran augment de processos concursals durant aquest any. En els 
concursos de creditors d’aquelles empreses que fan fallida, les treballadores i treballadors veuen 
extingits els seus contractes de treball, sigui de manera individual o mitjançant expedient de 
regulació. A CCOO estem convençuts que aquestes persones no computen en les dades que publica 
el Departament de Treball, és a dir, dubtem que aquests expedients que provenen d’una decisió del 
jutjat mercantil estiguin comptabilitzats en la informació proporcionada pel Departament de Treball. 
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Concursos creditors: 

Comparativa  3r trim 2009 i 2010 Catalunya i províncies. 

 Total 
2009TIII  

2010 
TIII 

increment % 

Catalunya 212 279 31,60 
Barcelona 177 227 28,25 

Girona 17 15 -11,76 
Lleida 8 8 0,00 

Tarragona 10 29 190,00 
 

 

En aquest context també podem afirmar que el TLC s’ha convertit en una bona eina de mediació, 
conciliació i arbitratge al servei dels treballadors i treballadores i de les empreses, i que fins a 30 de 
novembre d’enguany havia facilitat la solució de conflictes a més de 25.000 treballadors/es de 131 
empreses, territorialment distribuïts de la següent manera: 

TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

ANYS 2010-20009 

De l'1 de gener al 30 de novembre 

PROCEDIMENTS 

ÀMBIT 2010 2009 DIFERÈNCIA % MITJANA 
MENSUAL 2010 

MITJANA 
MENSUAL 2009 

Barcelona 911 786 125 15,90 91,1 78,6 
Girona 86 66 20 30,30 8,6 6,6 
Lleida 17 11 6 54,55 1,7 1,1 
Tarragona 65 48 17 35,42 6,5 4,8 
TOTAL 1079 911 168 18,44 107,9 91,1 

 

 

LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA  

En l’actual context de crisi econòmica la realitat ha estat la d’una negociació col·lectiva conflictiva 
amb problemes molt diversos depenent d’empreses i sectors d’activitat, i complicada per la ruptura 
dels compromisos de la CEOE explicitats en l’Acord per l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 
2011 i 2012, per les polítiques d’ajust del govern i la dràstica reducció del 5% de les retribucions dels 
empleats públics, una mesura sense precedents. 

Una idea central: 
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Fins al novembre, els salaris pactats en conveni tenen un increment salarial de l’1,6%, definint una 
clara tendència a la moderació. Els nous convenis col·lectius de 2010 han pactat un increment de  
l’1,37%. L’any 2009 va tancar-se amb un increment salarial del 2,47%. 

La negociació col·lectiva en xifres: 

La inflació a l’octubre s’ha situat en el 2,6% a Catalunya i el 2,3% a Espanya, la qual cosa posa de 
relleu la importància de les clàusules de revisió salarial que protegeixen al 82,4% de les persones 
treballadores afectades per la negociació col·lectiva, és a dir, un nivell de cobertura molt important i 
necessari per fer front a una inflació que es descontrola fàcilment. 

Tot i que en els darrers mesos s'han desbloquejat molts dels processos de negociació, queden encara 
pendents els d’importants convenis col·lectius com el de la XHUP, el d'ensenyament no reglat, el de 
neteja d'edificis i locals, el de seguretat privada, el general de comerç, etc. Com a dades positives cal 
destacar que s'ha consolidat el nou conveni col·lectiu d'empreses transitàries de Catalunya i s'ha 
obert la negociació del primer conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya. 
 

 
La negociació 2011:  

Els nostres objectius sindicals s'emmarquen en l'Acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva, que a 
nivell salarial estipula el manteniment i millora moderada del poder adquisitiu, prenent com a 
referència per a 2011 increments en la forquilla de l'1 al 2%, amb la necessària clàusula de revisió 
salarial.  
 
La negociació col·lectiva de l’any 2011 serà també l'escenari per corregir alguns efectes negatius de la 
reforma laboral, i on donar continuïtat a l'eradicació de la contractació temporal injustificada  (la taxa 
ha tornat a pujar en un 1,90%, i hi ha major proporció de temporals, ara el 18,82% del total), 
l'extensió de l'ocupació estable, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació, i la salut laboral, serà 
un element central. 
 
Entre d’altres elements, la Llei d’Igualtat permet disposar de mecanismes per prevenir i combatre 
l’assetjament sexual. Els estudis situen que, al llarg de la seva vida, un 4% de les dones que han 
treballat per compte d’altri, algun cop s’han vist obligades a deixar la feina a causa d’un assetjament 
sexual, i un 5,2% han estat objecte d’acomiadaments sexistes. Cal doncs incidir en la negociació 
col·lectiva i en la implementació de mesures i plans d’igualtat per fer desaparèixer aquestes 
situacions, alhora que és necessari cercar vies àgils i útils de solució per als casos que es produeixin. 
 
 
 

 
DIÀLEG I CONCERTACIÓ SOCIALS 

L’any 2010 ha estat un any perdut pel que fa a la concertació i el diàleg socials a causa d’un govern 
espanyol que ha actuat atemorit pels mercats financers, una UE sense política econòmica i fiscal, una 
patronal tancada en ella mateixa i un any frustrant des del punt de vista polític amb la sentència del 
TC sobre l’Estatut de Catalunya. 
 
Després de les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el proppassat 28 de novembre, CCOO 
restem a l’expectativa del que pugui fer un govern català suportat per una CiU que ha donat suport a 
les iniciatives regressives del govern espanyol i que pot veure’s temptat a desenvolupar un programa 
de retallades que ens dugui directament al conflicte social, si no és que fa una crida a tots els agents 
polítics i socials per tal d’assolir un gran pacte social per sortir de la crisi cohesionadament. 
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Malgrat tot això aquest any 2010 també ens ha dut els traspassos, tot i que insuficients, 
històricament defensats pel sindicat com són el de la Inspecció de treball i el de les Rodalies i trens 
Regionals de RENFE. 
 
Malauradament la Inspecció de treball transferida està molt lluny de les ràtios que marca l'OIT d'un 
inspector o inspectora per cada 10.000 treballadors i treballadores que, aquí a Catalunya, només 
arriba a un/a inspector/a per cada 30.000 treballadors i treballadores A això hi hem d’afegir que 
l'estructura econòmica del nostre país està sustentada, fonamentalment, per petites empreses i 
microempreses. Caldrà, doncs, incidir en la reforma de la Inspecció per convertir-la en un instrument 
útil per al món del treball català. 
 
Pel que fa al desplegament del traspàs del servei ferroviari de rodalies i l’acord sobre els trens 
regionals dir, que a dia d’avui, encara no ha significat una millora de la qualitat del servei que sigui 
perceptible per als usuaris. CCOO de Catalunya hem presentat propostes de millora en accessibilitat, 
horaris i informació que, ara per ara, no s’han atès. D’altra banda, l’acord sobre el servei regional pot 
resultar positiu si s’implementa una gestió avançada i es consensua amb els representants dels 
treballadors. 
 
Partint dels compromisos de l’Acord Estratègic també s’ha iniciat la realització d’estudis sobre 
mobilitat a 15 polígons industrials. El seu desplegament, amb el finançament adient, podria 
contribuir decisivament a la millora de les condicions laborals de milers de treballadors i 
treballadores. 
 
 
LA SALUT LABORAL 

Quadre 1: Nombre d’Accidents de Treball amb baixa i en jornada 

Gener a Setembre (1) 
Eventual 
1-Lleus 2-Greus 3-Mortals 4-Totals 

2010 21.599 172 14 21.785 

2009 23.195 199 23 23.417 

variació -6,88% -13,57% -39,13% -6,97% 

  Fix       

  1-Lleus 2-Greus 3-Mortals 4-Totals 

2010 56.703 409 28 57.140 

2009 59.750 397 61 60.208 

variació -5,10% 3,02% -54,10% -5,10% 

  Total (2)       

  1-Lleus 2-Greus 3-Mortals 4-Totals 

2010 79.136 602 44 79.782 

2009 83.779 624 86 84.489 

variació -5,54% -3,53% -48,84% -5,57% 
1 Elaboració pròpia a partir de dades de la web del Departament de Treball i Idescat. 
2 La diferencia de la suma de Eventuals i el Fixos amb el Total es degut a AATT on no s’ha identificat el 
tipus de contracte. 
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Quadre 2: Índex d’incidència (2) d’Accidents de Treball amb baixa i en jornada 

Gener a Setembre (1) 
Eventual Fixos Proporcions Evolució de les 

proporcions a1 a2 b1 b2 c=a1/b1 d=a2/b2 
Mortals Totals Mortals Totals Mortals Totals Mortals Totals 

2010 2,99 4.658,56 1,29 2.638,69 2,32 1,77 36,82% 1,14% 
2009 4,72 4.802,50 2,79 2.751,15 1,69 1,75   

1 Elaboració pròpia a partir de dades de la web del Departament de Treball i Idescat. 
2 L’índex d’incidència s’ha calculat de la següent forma: num. d’accidents/treball.assalariats EPA) x 100000 

 

A Catalunya durant els tres primers trimestres de 2010, la sinistralitat laboral total (AATT) amb baixa i 
en jornada ha disminuït en un 5,57% respecte al mateix període de 2009. En el cas dels AATT mortals 
aquesta disminució ha estat del 48,84% (veure Quadre 1). Lògicament, el descens de població 
treballadora en actiu i els corresponent descens d’AATT ha produït una reducció de l’Índex 
d’incidència (en el cas dels AATT totals la disminució de l’índex ha estat del 3,98% i del 48% en el cas 
dels AATT mortals). 

Els factors que produeixen l’augment o la disminució de la sinistralitat laboral són diversos, tot i que 
indubtablement el més important hauria de ser el de les polítiques preventives que desenvolupen 
empreses, administracions i agents socials. Cal, però, tenir també en compte un altre factor 
important com és el de l’ocupació, fonamentalment en aquells sectors de major risc o sinistralitat 
com poden ser la construcció o la indústria. En aquest cas, observar l’evolució de l’ocupació ens 
indica que entre el primer i el tercer trimestre de 2010 la població activa assalariada amb contracte 
temporal ha augmentat en un 15,08%, mentre que la de contracte fix només en un 1,12%. 

Des de sempre les xifres han indicat que la població treballadora amb contracte temporal té uns 
índexs d’accidentalitat superiors als de la població amb contracte fix. Les dades de 2010 situen que la 
proporció entre els índexs d’un i altre tipus de contracte ha augmentat (veure Quadre 2), en concret 
cal ressaltar que en el cas dels AATT mortals la proporció ha augmentat en un 36,82%. Per tant 
podem concloure amb dues consideracions: 

- Si les polítiques preventives implementades per l’administració i les empreses tenen una 
incidència desigual sobre l’evolució de la sinistralitat deu ser degut, segurament, a l’escassa 
qualitat preventiva d’aquestes polítiques, doncs es demostra que l’evolució de l’ocupació es 
la que fa reduir aquesta sinistralitat. 

- Tanmateix, aquesta escassa qualitat de la prevenció agreuja la desigualtat entre els 
col·lectius de treballadors/es segons el seu tipus de contracte, augmentant el risc d’accident 
entre aquells que es troben més en precari com és la població amb contractes temporals. 

 
 

 
EL SINDICAT I LA IMMIGRACIÓ 

Durant l'any 2010, el CITE (Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers):  
 

• Ha rebut 27.769 visites, de les quals el 52% dones (14.440) 
• Ha gestionat 72.386 consultes, el 55% de les quals realitzades per dones (39.812)  
• Ha atès 17.220 persones, el 52% de les quals dones (8.954) 
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Les consultes són principalment en relació a la renovació de permisos (32%), l’arrelament social 
(20%), el reagrupament familiar (11%). En canvi, les consultes sobre els permisos inicials de 
contractació en origen han baixat al 7%.  

Cal destacar que al 2010, a través de l’acció coordinada entre CCOO i el CITE, s'ha regularitzat la 
situació de 360 treballadors i treballadores que, per via jurídica o d’Inspecció de Treball, han 
denunciat la seva situació en l'economia submergida (treballaven sense permís de residència o sense 
autorització de treball). 

A nivell sindical, a CCOO: 

• Hem desenvolupat acords per a la gestió de la diversitat i la no discriminació a 
diferents empreses. 

• Hem posat en marxa la campanya Per la convivència i la cohesió social conjuntament 
amb la CONFAVC, SOS Racisme, l’MPL, la FAPAC, la FAGIC, el CNJC i la UGT. 

• L'afiliació de treballadors i treballadores estrangers al sindicat es manté en el 7,5%, i 
augmenta lleugerament el nombre de delegats i delegades estrangers (860). 

 
 

 
EL SINDICAT AMB ELS I LES JOVES 

A començaments de 2010 el Govern de la Generalitat va plantejar, de forma unilateral, l'eliminació 
de les Escoles Tallers, els Tallers Ocupacionals i les Cases d'Oficis, sense oferir cap alternativa. Davant 
la nostra oposició, coordinada amb altres agents socials i el col·lectiu de treballadors i treballadores 
del sector, vàrem aconseguir que el Govern plantegés la proposta del projecte SUMA'T que, si bé no 
soluciona el problema dels i les joves en risc d'exclusió al ser força menys complert que les Escoles 
Taller, al menys no deixa al descobert un col·lectiu amb necessitats específiques que, de mantenir-se 
la posició inicial, s’hauria quedat “al carrer” i sense possibilitats d'accedir a cap programa. 
 
 

A 30 de novembre de 2010 continuem sent la 1a força sindical de Catalunya amb 25.547 delegats i 
delegades escollits amb les sigles de CCOO, el que representa un 43,54% del total. Per tant, des de 
les primeres eleccions sindicals celebrades en democràcia hem estat, de manera ininterrompuda, la 
primera força sindical de Catalunya. 

LES ELECCIONS SINDICALS 

Tot i que el període de còmput culmina al desembre de 2011 i que, per tant, encara hi ha moltes 
empreses i sectors en què s’han de celebrar eleccions sindicals, a hores d’ara podem destacar, per 
exemple, que continuem sent la 1a força sindical en el sector d’estalvi i en el de banca, tot i el 
desgast sofert a causa de la crisi del sector financer, i en el sector de treballadors i treballadores 
públics de la Generalitat de Catalunya, tot i les retallades salarials imposades pel Govern. 

 

Malgrat estem patint una profunda crisi econòmica, el sindicat no està suportant una davallada 
important en afiliació. Estaríem parlant d’una situació d’estancament. Aquest fet suposa una novetat 
en relació a crisis econòmiques anteriors. 

L’AFILIACIÓ 
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Al tancament del 3r trimestre de 2010 comptem amb 185.664 persones afiliades, 1.433 menys que al 
tancament de 2009. L’anàlisi des de la perspectiva de gènere confirma la tendència de tot el cicle de 
crisi, amb una pèrdua concentrada en l’afiliació masculina mentre que la femenina continua el seu 
increment. D’altra banda decreix l'afiliació de persones estrangeres i joves, els dos col·lectius que en 
major mesura estan sent expulsats del mercat del treball, no tant perquè es donin de baixa com 
perquè no es produeixen noves altes. Així doncs, la pèrdua en afiliació troba la seva explicació en la 
davallada de les altes, que supera la davallada de les baixes.  

Tenint en compte que a nivell sectorial l'afiliació a CCOO es correspon amb el mapa de l'ocupació a 
Catalunya, el decrement de noves altes es produeix en totes les federacions de forma generalitzada, 
però es concentra de manera significativa en els sectors industrials, els que concentren també la 
major pèrdua d’ocupació. Territorialment la pèrdua es concentra a la demarcació de Barcelona, 
mentre que Girona, Lleida i Tarragona mantenen un creixement moderat.  

La motivació expressada pel 85% dels afiliats i afiliades que es donen de baixa és la necessitat de 
reduir despeses com a conseqüència d’haver vist reduïts sensiblement els seus ingressos. Les baixes 
per disconformitat amb la política general del sindicat tenen una pes anecdòtic.  

En aquest sentit destacar l’esforç de solidaritat que realitza el conjunt de l’organització al continuar 
amb la política de congelació de les quotes adreçades als treballadors i treballadores en situació 
d’atur i a les persones jubilades i pensionistes, que al 2010 no van tenir increment i que continuaran 
congelades l'any vinent. 

Barcelona, 23 de desembre de 2010 


