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VAGA GENERAL 29S                   GRAN ÈXIT SINDICAL

 Importants mobilitzacions sectorials:   
Com la vaga dels treballadors públics 8J

 9 Mobilitzacions confederals
Destaquem  la del 23F en defensa del 
sistema públic de pensions

 Manifestació ciutadana del 10 de Juliol en   
defensa de l’Estatut i contra la sentència del TC



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%

 Continua augmentant el nombre de persones aturades
 Disminueix el nombre de persones que reben algun tipus de 
protecció social



ELS EROS (I)

Els EROS mostren una tendència a la baixa en els darrers
mesos, però en relació a l’any passat s’ha doblat el nombre
de persones afectades (de 507 a 1.107 damnificats/es)



ELS EROS (II)

El nombre total de processos concursals s’ha
incrementat en un 31%

Comparativa 3er trim 2009 i 2010

Total 3T2009 3T2010 increment %

Catalunya 212 279 31,6

Barcelona 177 227 28,25

Girona 17 15 -11,76

Lleida 8 8 0

Tarragona 10 29 190



TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA

 El TLC ha esdevingut un bon instrument de mediació,
conciliació i arbitratge.
 Ha facilitat la solució de conflictes per a més de 25.000
treballadors i treballadores, de 131 empreses.

ANYS 2010-20009

De l'1 de gener al 30 de novembre

PROCEDIMENTS

ÀMBIT 2010 2009 DIFERÈNCIA % MITJA MES 
2010

MITJA MES 
2009

Barcelona 911 786 125 15,9 91,1 78,6
Girona 86 66 20 30,3 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
 Ha estat conflictiva (context de crisi econòmica)
 S’ha agreujat per:
 Ruptura dels compromisos de la CEOE 
 Polítiques d’ajust del Govern  
 Reducció del 5% retribucions empleats/es públics

 2009: Tendència a la moderació (increment del 2,47%)
 2010: Fins novembre, increment salarial pactat de l’1,6%

 Avui encara pendents de negociar importants convenis com
el de la XHUP, l’ensenyament no reglat, etc

 Objectius 2011:  
 Increments forquilla entre l’1% i el 2%
 Corregir els efectes negatius de la reforma laboral



DIÀLEG I CONCERTACIÓ SOCIAL

 Sensació d’un any perdut a causa d’un Govern atemorit pels
mercats financers, una UE sense política fiscal i econòmica,
una Patronal tancada en ella mateixa i la sentència del TC
sobre l’Estatut de Catalunya.
 A l’expectativa de les polítiques del nou Govern de la
Generalitat.
 Malgrat tot, s’ha produït algun avenç:
 Traspassos, malgrat insuficients, de la Inspecció de
Treball i de Rodalies i Regionals.
 Inici dels estudis sobre mobilitat a 15 polígons
industrials.



SALUT LABORAL (I)

Disminució de la sinistralitat laboral en un 5,57% respecte el
mateix període de l’any passat Reducció provocada pel
descens de la població ocupada.

Quadre 1: Numero 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.



SALUT LABORAL (II)

 L’índex d’accidentalitat és superior entre treballadors i
treballadores amb contracte temporal (la contractació
temporal s’ha incrementat en un 15,08%)

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



EL SINDICAT I LA IMMIGRACIÓ (I)

 El CITE, durant el 2010:
 Ha rebut 27.769 visites
 Ha atès 72.386 consultes
 Ha atès 17.220 persones

 Tipologia de consultes:
 Renovacions de permisos (32%)
 Arrelament social (20%)
 Reagrupament familiar (11%)
 Permís inicial de treball (7%) menys que al 2009



EL SINDICAT I LA IMMIGRACIÓ (II)

 S’han regularitzat 360 persones que han denunciat la seva
situació en l'economia submergida (via jurídica o Inspecció de
Treball)

 S’han desenvolupat acords gestió diversitat i no discriminació
a l’empresa

 Campanya per la convivència i la cohesió social junt amb
d’altres entitats

 Es manté l’afiliació de treballadors estrangers (7,5%) i
augmenta lleugerament el nombre de delegats/es (860)



EL SINDICAT AMB ELS I LES JOVES

 A l’inici de 2010, el Govern planteja l’eliminació d’Escoles
Taller, Tallers Ocupacionals i Cases d’Oficis, sense oferir cap
alternativa.

 Amb el projecte SUMA’T, malgrat ser menys complert que
les Escoles Taller, s’ha aconseguit no deixar en descobert a un
col·lectiu amb necessitats específiques.



LES ELECCIONS SINDICALS

 Continuem sent la 1a força sindical:
 25.547 delegats i delegades
 43,54% del total de delegats sindicals escollits
 Des de les primeres EESS en democràcia ens hem
mantingut com a 1a força sindical

 Destaquem que continuem com a 1a força sindical en el
sector de caixes d’estalvi, en el de banca, i en el sector de la
Generalitat, malgrat les conseqüències de la crisi financera i
les retallades del Govern



AFILIACIÓ (I)

 Malgrat la crisi econòmica, no estem patint una davallada important en la
nostra afiliació

 Situació d’estancament afiliatiu novetat respecte a anteriors crisis

 A finals del 3r trimestre de 2010 185.664 persones afiliades (-1.433
que a finals de 2009)

 Augmenta la davallada d’altes, més que no pas l’augment de baixes

 Tot i que el decrement d’altes es situa a tot el territori i en tots els sectors,
hi ha una concentració important en el sector industrial i a la demarcació de
Barcelona

 Un 85% de les baixes obeeixen a la necessitat de reduir despeses per part
dels afiliats/des

 Continuem amb la política de congelació de quotes per a les persones
afiliades en situació d’atur i pels jubilats/es



AFILIACIÓ (II)
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PROPOSTES 2011



INTERVENCIÓ PÚBLICA 
PER REACTIVAR L’ECONOMIA I CREAR OCUPACIÓ

 Impulsar la reindustrialització dels territoris amb alts 
nivells d’atur

 Donar suport als sectors econòmics que tenen 
projecció de futur

 Millorar les Polítiques Actives d’Ocupació
 Millorar la protecció social de les persones aturades i 

establir la Renda Garantida de Ciutadania
 Millorar el funcionament dels Serveis Públics 

d’Ocupació



REFORÇ DELS MECANISMES DE COHESIÓ SOCIAL  

Pressupostos expansius pel que fa a la despesa 
pública en la provisió de serveis de:
 Salut
 Educació 
 Atenció a les persones dependents



IMPULS AL CANVI DE MODEL PRODUCTIU

 Inversions directes en infraestructures i
equipaments, orientats a la millora de les
bases productives i industrials
 Inversions en R+D+i
 Integració dels diferents subsistemes d’FP



APOSTA PER LA CONCERTACIÓ SOCIAL

 Establiment d’un marc estable on Govern, sindicats
i organitzacions empresarials treballin
conjuntament amb l’objectiu d’assolir un pacte
equilibrat i solidari per impulsar la sortida de la
crisi que el país necessita, prenent com a base
l’Acord Estratègic signat el 2005 i revisat el 2008



APROFUNDIR EN L’AUTOGOVERN

 Reclamar al Govern de la Generalitat que posi en
marxa aquelles mesures de l’Estatut d’Autonomia
que a hores d’ara encara estant pendents de
desenvolupar, prioritzant les que tenen a veure
amb els drets socials i l’atenció i protecció a les
persones
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