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L’Enquesta de Població Activa del 4t trimestre
de 2008 mostra una important destrucció
d’ocupació i com la crisi s’aguditza a Catalunya
Els resultats de l’EPA referents al
quart trimestre de 2008 constaten que Catalunya és on més ocupació s’ha destruït i on s’ha produït un major increment interanual de la taxa d’atur. Les xifres
absolutes de població desocupada segueixen mostrant un augment del nombre de persones en
situació d’atur a Catalunya (concretament 261.500 més que en el
quart trimestre de 2007). Si en el
trimestre anterior l’increment
interanual de la taxa d’atur era de
2 punts percentuals, aquest trimestre se situa en un 11,8%,
incrementant-se gairebé 5 punts
percentuals respecte a la taxa del
període anterior, tot i que continua situant-se per sota de la taxa
d’atur espanyola (13,9%).
Per aquest trimestre són els homes
els que presenten taxes d’atur
superiors a les dones (12,2%
homes i 11,4% dones) i s’observa

com les desigualtats a Catalunya
són menors que a la resta de
l’Estat espanyol, amb taxes d’atur
entre sexes molt més igualades en
el cas dels homes i molt més per
sota en el cas de les dones. La taxa
d’atur femení a Catalunya se situa
5 punts percentuals per sobre de
l’espanyola (15,1%).
Amb les dades publicades de l’EPA
encara no podem saber la temporalitat que presenta el mercat
laboral català, però la taxa de temporalitat a l’Estat espanyol continua sent prou elevada, i se situa
en un 27,9% el tercer trimestre de
l’any. Aquesta disminueix en 1,6
punts percentuals respecte al
mateix trimestre del 2007.
En aquest escenari, CCOO considera que cal garantir l’atenció i la
protecció social a les persones
que es quedin sense feina reforçant les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya per

atendre les persones aturades
amb programes d’ocupació i formació. Cal impulsar la creació
d’una renda garantida de ciutadania (tal com preveu l’Estatut d’autonomia) per a aquelles persones
que no tinguin protecció d’atur.
Cal que els recursos públics prioritzin les polítiques socials bàsiques (educació, sanitat, serveis
socials) i el suport a sectors i
empreses que generen ocupació
de valor afegit, impulsant la formació professional. El Govern de
la Generalitat no ha d’autoritzar
cap expedient de regulació d’ocupació (ERO) a les empreses que
tenen beneficis però aprofiten la
crisi per desenvolupar pràctiques
oportunistes. Calen mecanismes
de control per part del Govern de
la Generalitat per tal d’assegurar
que els recursos públics destinats
a l’impuls de l’economia arribin a
famílies i empreses.
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editorial
La crisi ha de ser la
prioritat del Govern
d’entesa
CCOO de Catalunya considerem que
la lluita contra la crisi ha de ser la
prioritat del Govern de la
Generalitat. En aquest sentit creiem
que la renovació de l’Acord d’entesa ha de centrar-se a acomodar les
polítiques per afrontar la crisi econòmica i les seves repercussions.
Fins i tot amb el compromís del
Govern de destinar les possibles
millores i recursos derivats d’un
acord en el finançament de forma
íntegra per fer front a la situació
econòmica actual.
Per CCOO de Catalunya és imprescindible que les polítiques tant del
Govern de Catalunya com del
Govern de l’Estat vagin dirigides a
aconseguir sortir de la crisi i fer-ho
amb una societat menys desigual
que la que hi havia anteriorment al
desenvolupament de la situació
econòmica actual. Els treballadors
no som en cap mesura responsables de la crisi i no hem de ser els
que en paguem els costos.
CCOO exigim als governs: a) una
millora de la xarxa de protecció
social per a les persones aturades;
b) un increment de les inversions
en la millora de les polítiques de
benestar social, educació, sanitat i
dependència, que permetin millors
serveis i, alhora, la creació de nous
filons d’ocupació; i c) una inversió
pública en infraestructures.
Ara és hora que els governs assumeixin les seves responsabilitats i
que evitin les polítiques d’aparador.

Llu!ta
obrera digital

2

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

més.....
CCOO rebutja l’expedient concursal
de l’empresa Esteban Ikeda
La Federació Minerometal·lúrgica de
CCOO de Catalunya rebutja de forma
contundent l’expedient presentat per
l’empresa Esteban Ikeda per tancar la
fàbrica del Prat de Llobregat.
El fabricant de seients per a Nissan ha
manifestat incapacitat per fer front als
deutes i ha anunciat la presentació
d’un concurs de creditors, mesura que
afectaria 260 empleats i empleades.
CCOO ha emplaçat el Grup Johnson
Controls, al qual pertany Esteban
Ikeda, i Nissan a assumir les seves
responsabilitats per evitar que la plantilla esdevingui víctima d’aquesta
situació.

Principi d’acord a Sony
La direcció de Sony i la representació
sindical dels treballadors, encapçalada per CCOO, han arribat a un principi
d’acord pel qual es retira l’ERO presentat per l’empresa. L’acord garanteix la continuïtat industrial de la
planta de Viladecavalls durant 2009 i
2010. Aquest compromís va lligat al
manteniment dels salaris de la plantilla durant aquests dos anys i a l’establiment d’una jornada laboral anual
que no sobrepassarà en cap cas les
1.750 hores a l’any per treballador.

Mobilitzacions a EP Compounding
contra els acomiadaments
La plantilla de l’empresa EP
Compounding, ubicada a Vilallonga del
Camp, a les comarques tarragonines, i
dedicada a la fabricació de productes
químics orgànics d’origen petroquímic,
ha protagonitzat diverses mobilitzacions en els darrers dies com a protesta per l’anunci de l’acomiadament de
29 persones d’un total de 51. Després
de la reunió mantinguda la setmana
passada entre el comitè d’empresa i la
direcció, no es va arribar a cap acord,
cosa que va provocar l’inici de les
mobilitzacions, que van incloure, fins i
tot, el tall d’alguna carretera.
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Es presenta la Memòria del CITE 2008

CCOO alerta de l’augment de l’economia
submergida entre la població treballadora
immigrada
La Secretaria de Migracions de
CCOO de Catalunya ha presentat
la Memòria 2008 del Centre
d’Informació per a Treballadors
Estrangers, CITE.
D’aquesta memòria se’n treuen
algunes conclusions importants,
com l’augment de l’economia
submergida entre la població
treballadora immigrada. Un 53%
dels immigrants que treballen
ho fan sense autorització de treball o sense contracte. Les
dones són les més afectades,
principalment en el servei
domèstic i l’hostaleria. En relació amb els col·lectius, els bolivians i marroquins són els més
afectats.
Augmenta en el col·lectiu immigrant el nombre de persones en
situació irregular i tornem a la
mateixa situació de l’any 2004.
Els bolivians són els que més
pateixen aquesta irregularitat.
Baixa també el nombre de persones que treballen, amb una
pèrdua de llocs de treball, especialment en la construcció,

l’hostaleria i el comerç. El
col·lectiu més afectat per la pèrdua de llocs de treball és el
marroquí. Això provoca directament que persones en situació
regular caiguin en la irregularitat. Ens trobem molts treballadors que no han pogut cotitzar
suficientment per renovar el seu
permís de residència i l’autorització de treball. Per això CCOO
reclama una major flexibilitat
per part de les oficines d’estrangeria i del Ministeri de Treball i
Immigració, per tal d’evitar que
la irregularitat es dispari.
En línies generals, el CITE manté
el nombre d’usuaris tenint en
compte que el col·lectiu roma-

nès ja no apareix entre els primers cinc col·lectius, ja que
Romania ja forma part de la UE.
Augmenten les visites i les consultes, cosa que vol dir que hi ha
una estabilitat i que un usuari fa
més d’una consulta. Augmenten
les consultes en relació amb les
renovacions i l’arrelament
social, i baixen les que fan referència als reagrupaments familiars i als permisos inicials. Això
demostra que l’alarma sobre el
reagrupament familiar del
ministre Corbacho no tenia cap
justificació, i que també la crisi
econòmica provoca la disminució dels permisos inicials.
Altres aspectes importants que
identifica la Memòria del CITE
són el procés de feminització del
fet migratori, que la majoria de
les persones immigrades es troben en edat laboral, que tenim
mà d’obra immigrada d’alta qualificació que està desaprofitada i
que cal una intervenció més
decidida per millorar el coneixement de la llengua catalana.

Noves promocions d’habitatge protegit al Bages
La cooperativa de CCOO de
Catalunya, Habitatge Entorn, va
lliurar les claus de 57 nous
pisos amb protecció oficial a
Sant Fruitós de Bages, just després de col·locar la primera
pedra de la que serà la novena
-i última- promoció de 15 pisos

a la mateixa població.
Habitatge Entorn ha lliurat, des
del 1993, les claus de 5.946
habitatges, en té en construcció
317 més i en fase de promoció
855. A Sant Fruitós, la cooperativa ja ha lliurat 292 pisos de
protecció oficial, comptant

aquests 57, i té en construcció
els 15 darrers.
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Formació i qualificació, elements clau per sortir de la crisi

CCOO reclama més efectivitat en el desplegament
de la formació professional integrada

La integració de les qualificacions i la formació professional
ha estat considerada com una
de les mesures estel·lars per a

l’impuls de la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. Des de
CCOO es consideren elements
clau per sortir reforçats de la
crisi.
DESPLEGAMENT DE LA FP
L’Acord estratègic, signat el
2005, proposava el desplegament de la FP a Catalunya amb
la creació de 12 centres integrats. L’incompliment d’aquesta mesura va comportar
una declaració conjunta de
patronal i sindicats proposant
10 mesures d’impuls de la formació professional. Entre
elles, la creació d’un únic
organisme de gestió de la FP
integrada, que coordinés totes
les mesures lligades a la formació. En la revisió de l’Acord

estratègic (juny de 2008) es va
decidir donar un impuls a la FP
integrada, amb la creació
d’una estructura de gerència
per aplicar el Pla FP.CAT, que
pretén integrar les tres branques de la FP (inicial, ocupacional i contínua).
CCOO denuncia l’actitud del
Govern de la Generalitat, que
es limita a anunciar per enèsima vegada als mitjans de
comunicació la creació de la
xarxa d’integració de la formació professional a Catalunya, la
FP.CAT, sense concretar-ne el
desplegament amb sindicats i
empresaris: encara no s’ha
constituït el consell rector de
la xarxa, no s’ha creat cap
centre FP.CAT ni existeix el
marc legal per fer-ho.

Valoració positiva del límit variable de
velocitat a les carreteres
Els departaments de Medi
Ambient i de Mobilitat de CCOO
de Catalunya s’han mostrat
favorables a la posada en
marxa d’un nou sistema de
regulació variable de la velocitat màxima permesa a la carretera. L’anunci emès per la
Generalitat s’ha concretat en
les vies C-31 (autovia de
Castelldefels) i C-32 (autopista
del Garraf).
Aquesta mesura és una evolució de la limitació a 80 Km/h del
Pla d’actuació per a la millora
de la qualitat de l’aire de l’àrea
metropolitana de Barcelona,
aplicada ara fa un any, per tal
d’adaptar la velocitat dels vehicles a les condicions del trànsit,
el clima o la contaminació.

La plantilla d’Indo es
mobilitza
La plantilla de la planta d’Indo a
Tortosa es va manifestar el passat
dimecres contra la suspensió temporal
de contractes per un període de setanta dies, que afecta 37 dels 43 treballadors que té la fàbrica, dedicada a produir muntures d’ulleres d’acetat de
cel·lulosa. El Comitè d’empresa assegura que l’empresa exagera quan diu
que han patit una davallada del 30%
en la venda d’ulleres, quan en realitat
tan sols ha estat del 6%. Els treballadors han demanat al Departament de
Treball que no accepti l’ERO.

Mobilitzacions a
Manufactura Moderna de
Metales
La plantilla de Manufactura Moderna de
Metales s’ha mobilitzat pels dos expedients de regulació d’ocupació presentats per aquesta companyia de Molins
de Rei. Es tracta d’un expedient per a
l’extinció de 65 llocs de treball i un altre
de temporal que afectaria la resta de la
plantilla durant 90 dies.
La Federació Minerometal·lúrgica de
CCOO de Catalunya ha donat suport a
les accions reivindicatives dels treballadores i treballadores per expressar el
seu rebuig a unes mesures que tornen
a afectar, un cop més, una empresa del
sector dels components d’automoció.

Augmenta el poder
adquisitiu dels metal·lúrgics
de Barcelona, Tarragona i
Girona

CCOO entén que el sistema de
regulació variable contribueix a
millorar la qualitat de vida de
milions de ciutadans de
Catalunya, atès els resultats
positius que s’estan comptabilitzant: disminució de la contaminació atmosfèrica, reducció
del nombre d’accidents, millora

de la circulació, estalvi de carburants. Per al sindicat, encara
queda molta feina per fer per
aproximar-se als nivells de qualitat de l’aire marcats per la
Unió Europea, però si això s’aconsegueix, es podria tornar a
plantejar un augment raonable i
ordenat del límit de velocitat.

S’han signat les noves taules i annexos
salarials per al 2009 dels convenis provincials del metall de Barcelona, Girona
i Tarragona, que suposen una millora
del poder adquisitiu per als treballadors
del sector en aquestes províncies. En el
cas de Barcelona –que afecta prop de
240.000 treballadors/es- s’han acordat
increments d’entre el 3,58% i el 5,8%
respecte al 2008. A Girona, amb uns
14.500 treballadors, les taules salarials
tenen un augment del 2,8% (IPC previst
+ 0,8%). I a Tarragona (15.000 treballadors afectats) s’han signat increments a
partir del 3,94% i fins a un 4,11%.

