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Continua la destrucció d’ocupació tot i que amb menys intensitat

CCOO reclama que s’asseguri la protecció
social de les persones en situació d’atur
Els resultats de l’enquesta de
població activa (EPA) pel segon
trimestre de 2009 indiquen que
el nombre de persones aturades a Catalunya disminueix
lleugerament en un -3,3% respecte al trimestre anterior, és a
dir, es registren 20.800 aturats i
aturades menys. Tot i aquesta
reducció, la taxa d’atur a
Catalunya se situa en un
15,9%. En comparació amb la
resta d’Espanya, Catalunya és
la comunitat autònoma que
més ha reduït les seves xifres
d’atur.
Les xifres de població ocupada
indiquen que, malgrat la reducció de la població aturada,
encara s’estan destruint llocs
de treball. De fet, Catalunya se
situa com la segona comunitat
autònoma amb la caiguda més
gran d’ocupació, concretament
40.800 persones ocupades
menys. Les contractacions de
temporada i la injecció del Fons

Estatal d’Inversió
Local no han estat
suficients per reactivar
l’economia
catalana, que presenta una reducció
en la seva taxa d’ocupació de -0,6
punts percentuals
respecte al trimestre anterior (52,5%).
Les dades de l’EPA segueixen
reflectint l’empitjorament de la
situació laboral dels homes,
amb una taxa d’atur del 16,8%,
respecte de la femenina, amb
un 14,7%.
L’anàlisi per províncies ens
mostra com Girona continua
registrant la taxa d’atur més
elevada amb un 17,8%, seguida
molt a prop per Barcelona
(16,1%) i Tarragona (15,6%).
En aquest escenari, CCOO de
Catalunya reclamem que la
Generalitat posi en marxa la
renda garantida de ciutadania

que garanteixi una prestació
econòmica a les persones que
no tenen ingressos per fer front
a les seves necessitats bàsiques. A més, cal garantir la protecció social a les persones aturades, en especial a les que han
esgotat la seva prestació. CCOO
denunciem l’actitud de la patronal, que intenta aprofitar la crisi
per retallar drets laborals,
posant en perill el diàleg social.
Per tant, per canviar el model
productiu no es pot continuar
competint amb baixos costos
laborals.

CCOO presenta la primera guia sindical per a
l’actuació a l’empresa contra la grip A
CCOO de Catalunya ha presentat públicament, en roda de
premsa, la primera guia sindical
on es recullen els criteris fonamentals per a l'actuació, a l’empresa, davant l’actual pandèmia
de grip A. Sense alarmismes, ja
que es tracta d'una malaltia
lleu, però posant molta atenció
perquè és una amenaça real per
la seva important extensió (pot
arribar la situació que entre el
30% i el 50% de la població es

vegi afectada directament o
indirectament), des de CCOO de
Catalunya considerem que s'ha
de fer una planificació en les

empreses per tal de fer-hi front.
El document, que té per títol
"Orientacions per a la intervenció sindical en l'empresa davant
la pandèmia de grip A", situa les
bases per a la participació dels
treballadors i treballadores i
dels seus representants en l'adopció dels acords relacionats
amb el pla d'actuació als centres de treball.
http://www.ccoo.cat/pdf_doc
uments/guia_gripA.pdf

editorial
Cal que la
patronal canviï
d’actitud
Encetem aquest mes d’agost amb
una situació econòmica molt complicada. A Catalunya, les dades de l’enquesta de població activa constaten
la destrucció de llocs de treball amb
360.000 persones ocupades menys
que l’any passat, i un atur que arriba
a 602.000 persones, una part d’elles
sense prestació.
En aquest escenari és totalment
irresponsable l’actitud de la patronal,
que vol aprofitar la crisi per plantejar
rebaixes de cotitzacions socials que
posarien en risc la viabilitat de la
Seguretat Social i retallades de drets
laborals que deixarien en situació de
més vulnerabilitat molts treballadors
i treballadores.
En els moments difícils és quan es
demostra la vàlua de les persones i
de les organitzacions. Esperem que
aquest més d’agost serveixi perquè
els representants de l’empresariat
reflexionin i canviïn d’actitud i, a partir de setembre, apostin fermament
per la concertació social i per un nou
patró de creixement i de relacions
laborals que ens situï en millors condicions per sortir de la crisi. Si no és
així, aquesta tardor el conflicte estarà servit.

Llu!ta
obrera digital

2

butlletí quinzenal de CCOO de Catalunya

més.....
Acord sobre l’aplicació de l’ERO
temporal a Iveco-Irisbus
La representació sindical dels treballadors d’IVECO-Irisbus i la direcció
d’IVECO, amb la mediació de la
Direcció General de Relacions Laborals
de la Generalitat, han arribat a un
acord en el qual es concreten les condicions d’aplicació i l’abast de l’ERO de
suspensió temporal que afecta la plantilla de la fàbrica de la Zona Franca.
L’acord estableix que el període de
suspensió temporal de 90 dies per a
tota la plantilla s’amplia fins al 31 de
març de 2010, en comptes del termini
inicial, que era a finals d’aquest any.
Així mateix, recull el compromís de
l’empresa de complementar la prestació d’atur dels afectats fins al 70% del
salari brut i, en el cas dels afectats que
s’acullin a iniciatives de formació, fins
al 100%. També preveu el compromís
de no aplicar mesures de flexibilitat a
l’alça, així com hores extres.
CCOO valora positivament la consecució d’aquest acord, ja que les condicions pactades milloren les que va
plantejar l’empresa durant la tramitació de l’expedient i, a més, s’ha fet una
aposta per afrontar el futur mitjançant
el diàleg entre les parts.

CCOO contra la supressió de
l’Informatiu Vespre de RTVE
El sector de Mitjans de Comunicació
de CCOO de Catalunya fa una enèrgica
protesta a la direcció de RTVE a
Catalunya per haver decidit suprimir
l’espai de notícies Informatiu Vespre
durant el mes d’agost i exigeix que
reconsideri aquesta decisió.
Deixar de fer programes, reduir-los o
eliminar-los no és la manera de complir amb les finalitats d’un servei públic
de comunicació. Ni els estalvis econòmics, ni els reajustaments de programació justifiquen un pas semblant, ja
que és un amputació voluntària d’un
element vital de la televisió publica en
català i produït a Catalunya.
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Fusió de les Caixes Manlleu, Sabadell i Terrassa

CCOO exigeix un acord laboral que garanteixi l’ocupació i
les condicions laborals de la plantilla de la futura caixa
Davant l’acord de fusió de les
caixes de Manlleu, Sabadell i
Terrassa, CCOO de Catalunya
reclama l’obertura urgent d’un
procés de negociació d’un acord
laboral de fusió que garanteixi
l’ocupació de la futura plantilla.
Per CCOO, la millor forma d’encarar aquest procés de fusió
passa per una plantilla ben dotada, formada i especialitzada que
garanteixi un servei eficaç i de

qualitat als clients i a la societat
en general.
Els representants de CCOO, sindicat majoritari en el conjunt de les
caixes d’estalvi de Catalunya,
donaran suport als processos de
concentració o reestructuració del
sector sempre que passin per
garantir l’ocupació i el manteniment de les condicions de treball
de les plantilles, i vetllaran,
també, perquè qualsevol procés

tingui com a objectiu la millora de
la posició competitiva de la caixa
resultant, i no sigui utilitzat per
modificar o alterar la naturalesa
jurídica d’aquestes empreses. A
més, des de CCOO considerem
que l’àmbit de Catalunya és el
més idoni per garantir, en cas de
fusions de caixes, la racionalitat
econòmica i l’impacte de la funció
social des de la proximitat del
territori.

Campanya contra els cops de calor en la construcció
La Federació de Construcció i
Fusta de CCOO ha endegat una
campanya a tot Catalunya que
pretén sensibilitzar empreses,
treballadors, autoritats laborals i
administracions públiques dels
riscos inherents al treball en el
sector de la construcció en
aquests mesos d'estiu.
La campanya consisteix en un
cartell, un fulletó i un joc que

comprèn una armilla amb termòmetre incorporat, una ampolla
per a líquids i sobres amb sals
isotòniques.
CCOO considera imprescindible
que els treballadors de la construcció tinguin aquest joc de protecció individual per prevenir els
cops de calor, una de les causes
d'accident laboral a l'estiu en el
sector que, sense tractament

adequat i a temps, pot
tenir resultats mortals.

CCOO presenta les dades del segon trimestre del 2009 de
l’Observatori de l’Evolució del Treball Autònom
La Federació de treballadors autònoms dependents -TRADE- de
CCOO de Catalunya, donant continuïtat als treballs de l’Observatori
de l’Evolució del Treball Autònom,
ha analitzat aquest segment del
mercat de treball que engloba un
18% del total de les persones cotitzants al Sistema Públic de la
Seguretat Social a Espanya, un
17,60% a Catalunya a data 29 de
juny i que recull un ventall de realitats força diverses.
Els objectius d’aquest Observatori
són analitzar i donar a conèixer l’e-

volució del sector dels treballadors
autònoms, en aquests moments de
forta crisi econòmica.
COTITZANTS
L’Observatori treballa amb les
dades de les persones cotitzants a
la Seguretat Social perquè són
dades reals del treball regularitzat i
no es basa en enquestes estimatives. Les dades s’analitzen per
variables territorials, per seccions
d’activitat econòmica, per altes i
baixes de cotitzants al règim d’autònoms, per gènere i pel volum i

països de procedència de les persones estrangeres que cotitzen a la
Seguretat Social.
En aquesta nova edició de
l’Observatori hem ampliat l’estudi
amb les dades comparatives entre
el règim general i el d’autònoms de
totes les seccions d’activitat i amb
el volum d’altes i baixes al règim
d’autònoms.
La presentació de les dades corresponents al segon trimestre del 2009
i el diagnòstic i les conclusions es
poden consultar al web de CCOO de
Catalunya www.ccoo.cat.

