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El 2009 es tanca amb la tendència d’increments d’atur superiors a
Catalunya que al conjunt de l’Estat espanyol

editorial

CCOO de Catalunya reclama més protecció social
per a les persones aturades i un pla de xoc que
freni la pèrdua de teixit industrial al nostre país

Davant la xenofòbia,
convivència i cohesió
social

El 2009 es va tancar amb una
xifra de 561.761 persones
registrades com a aturades a
les oficines del Servei
d’Ocupació de Catalunya per
al mes de desembre, el que
significa un increment interanual de gairebé el 32,7%
(138.529 aturats i aturades
registrats més que fa un any),
D’aquests, 54.421 són joves
menors de 25 anys. L’augment de
l’atur català continua sent superior
a la mitjana de l’Estat espanyol i
aquest mes se situa en 12 punts
percentuals per sobre de la xifra
estatal. Barcelona constitueix la
segona província on més va créixer
l’atur el mes de desembre i la construcció el sector on més s’incrementa, amb un creixement interanual del 55,4%. La contractació
nadalenca no ha pogut frenar l’augment de l’atur als serveis i són
aquests els que presenten un major
increment de persones aturades el
mes de desembre (76.599).
Per sexes, els homes continuen
sent el col·lectiu que més incrementa el nombre d’aturats; representen el 54% de les persones aturades, davant de les dones, que
constitueixen el 46%. D’altra

banda, l’atur registrat de les persones immigrades ha experimentat
un increment interanual del 44,3%,
percentatge que es tradueix en
37.844 persones més.
Amb relació a la contractació, cal
dir que malgrat ha augmentat un
7% a Catalunya durant el 2009,
observem la forta davallada que
experimenta la contractació indefinida (-14,7%), superior a l’augment que presenta la contractació
temporal (10,6%). El mes de
novembre es va tancar amb
469.158 persones aturades a
Catalunya que rebien una prestació
per atur. D’aquestes persones
beneficiàries, més del 60% percebia una prestació contributiva, el
33,6% un subsidi i un 1,3% la
renda activa d’inserció. Però si ens
fixem en els increments interanuals, es fa palès el fort incre-

ment de les persones beneficiàries de subsidi amb un
augment del 113% respecte
l’any anterior. Aquesta delicada situació de la protecció
social reflectida per l’augment tan significatiu de les
persones beneficiàries de
subsidi de l’últim any, fa que
pugui perillar la cohesió
social.
En aquest escenari, CCOO considera necessari que es garanteixi la
protecció social a les persones aturades, especialment les que han
esgotat les seves prestacions, amb
la posada en marxa la Renda
Garantida de Ciutadania, que asseguri una prestació econòmica a les
persones que no tenen ingressos
per fer front a les seves necessitats
bàsiques. Cal establir plans de xoc
específics als territoris que registren un atur més elevat que la mitjana de Catalunya, i signar un
pacte per la indústria catalana que
freni la caiguda del teixit industrial
català. I cal que el Govern de
Catalunya impulsi mesures adreçades als joves, sobretot els que
tenen una baixa qualificació, ja que
un canvi de model productiu
necessita persones formades.

Joan Carles Gallego estrena nou bloc
El secretari general de CCOO de
Catalunya, Joan Carles Gallego, ha
estrenat recentment un nou bloc on
setmanalment expressarà la seva
opinió en relació amb diversos
temes d’actualitat.
El bloc, que es pot visitar a

www.joancarlesgallego.cat, ens
permetrà conèixer més en profunditat en Joan Carles Gallego i, a
banda de descobrir algunes de les
seves aficions, també ens permetrà
accedir a tota la documentació
relacionada amb el seu càrrec com

a secretari general del sindicat
(intervencions , articles, entrevistes, informes, etc.).
En Joan Carles vol compartir en
tots els sentits, i és per això que ha
creat diferents espais per mirar,
escoltar i menjar.

Aquests dies l’Ajuntament de Vic és
notícia per posar límits a l’empadronament de les persones immigrants,
vulnerant la Llei de règim local i la
Llei d’estrangeria. Però més enllà
d’això, el fet realment greu és que
l’Ajuntament, amb aquesta decisió,
entra en la lògica de les posicions
clarament racistes que culpen les
persones immigrades de la seva
situació irregular i contribueixen a
l’augment de la xenofòbia en lloc
d’ajudar a la cohesió social.
La crisi econòmica comporta l’empitjorament de la situació de moltes
persones en forma d’atur i falta de
recursos econòmics i, en aquesta
situació, es fàcil que els discursos
demagògics i xenòfobs tinguin més
ressò. Per
això, decisions com la
de
l’Ajuntament
de Vic són
clarament
reprovables.
CCOO, en
canvi, hem
optat, amb
Sos Racisme i la Confederació d’associacions de veïns de Catalunya,
per actuar conjuntament per fomentar la convivència i la cohesió social.
Les nostres propostes haurien de ser
seguides per les institucions democràtiques del nostre país.
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més.....
CCOO exigeix al Grup Valira
el manteniment de l’ocupació
La federació d’Indústria i la de Comerç i
Hostaleria de CCOO exigeixen a la direcció del Grup Valira, empresa que fabrica
utensilis de cuina, garanties de continuïtat industrial i de manteniment de l’activitat i l’ocupació de les quatre empreses
de Reus que formen el grup.
Fa un any que arrossega problemes econòmics, per la qual cosa el Departament
de Treball va autoritzar el mes d’octubre
de 2009 un ERO de suspensió temporal
que afecta tres de les quatre empreses i
amb una durada de 14 mesos, i, tot i
això, el pagament de les nòmines en els
darrers mesos s’està fent amb retard.
Davant la manca d’informació per part de
la direcció sobre el futur de les empreses, CCOO ha preparat un calendari de
mobilitzacions.

La Sindicatura de Comptes analitzarà les subvencions
de les organitzacions sindicals a partir d’aquest any
Les subvencions públiques atorgades l’any 2009 a les organitzacions sindicals de Catalunya
seran analitzades per la
Sindicatura de Comptes, tal com
es va aprovar al seu programa
anual d’activitats per a l’exercici
2010.

CCOO reclama al Govern de l’Estat
una solució ràpida per a l’edifici
de Via Laietana
CCOO fa més quatre anys –des que es va
produir el despreniment d’un tros de
barana d’un balcó de la 8a planta–, que
exigeix al Govern de l’Estat la reparació
de la façana de l’edifici de Via Laietana,
seu central del nostre sindicat. Aquest
edifici forma part del Patrimoni Sindical
Acumulat i és responsabilitat del Ministeri
de Treball. Totes les converses que s’han
mantingut perquè el Ministeri assumeixi
la rehabilitació de l’edifici o una nova
reubicació han estat infructuoses. CCOO
reclama a l’Ajuntament de Barcelona que
faci garantir al Ministeri la seguretat de
les persones que treballen a l’edifici i
dels vianants, ja que s’han superat els
límits temporals legals. Davant d’això,
CCOO està estudiant dur el Govern de
l’Estat davant la justícia atesa la seva
actitud negligent.secretari general de
CCOO del Baix Llobregat.

Mor Pascual Blanca, fundador de
CCOO a Osona
Poc abans del Nadal vam rebre la trista
notícia de la mort de Pascual Blanca, fundador de CCOO a Osona, a l’edat de 91
anys. En Pascual va ser un exemple d’integració a Catalunya, on va arribar l’any
1954 procedent de Jaén. Pascual Blanca
sempre ha estat compromès amb la
millora de les condicions de vida i treball
dels treballadors. També va formar part
de l’Assemblea de Catalunya. A Vic té un
parc amb el seu nom des de 1998.

CCOO considera positiva aquesta iniciativa, ja que anualment
s’emetrà un informe de les subvencions atorgades, la seva

finalitat i la seva justificació.
Amb les seves recomanacions
s’ajudarà a millorar i optimitzar
els recursos públics i la seva
finalitat.
UNA MESURA PARCIAL
CCOO manifesta que l’aprovació
d’aquesta mesura és un avenç
parcial en la transparència dels
recursos públics, per la qual
cosa continua exigint la Llei de
participació institucional, que
reguli amb claredat, objectivitat i
transparència les relacions
entre el Govern i les organitzacions sindicals i empresarials, i
que reculli les recomanacions
elaborades pels experts en l’informe encarregat per la
Generalitat sobre el bon govern i
la transparència.

CCOO proposa que la llei creï
mecanismes per fomentar la
transparència dels recursos
públics. D’una banda, la informació pública anual al
Parlament de Catalunya i a la
Sindicatura de Comptes dels
recursos atorgats a les organitzacions sindicals i empresarials,
on es faci constar el volum, l’orientació i la justificació. D’altra
banda, l’obligatorietat de totes
les organitzacions sindicals i
empresarials que accedeixin a
recursos públics de dipositar
anualment en un registre oficial
i públic els seus pressupostos i
els seus comptes auditats.
CCOO, des de l’any 2005, presenta voluntàriament els seus
comptes auditats a la
Sindicatura de Comptes de
Catalunya.

Quota d’afiliació per a l’any 2010
La quota d’afiliació per al 2010, aprovada en el
Consell Confederal del 15 i 16 de desembre de
2009, depenent de la situació laboral de les persones afiliades, és la següent:
General: 10,75 euros
Jubilats:
- pensió més de 715 euros/mes: 6,60 euros
- pensió menys de 715 euros/mes: 5,50 euros
Aturats:
- amb prestació contributiva: 6,60 euros
- amb situació de subsidi/sense subsidi: 5,50 euros
Temporals:
- eventuals del camp: 6,60 euros
- treball a temps parcial: 6,60 euros
- fixos discontinus: 6,60 euros
Acció Jove:
Joves, menors de 30 anys, a la recerca de la primera feina: 1,65 euros.

La quota d’afiliació
cobreix una
pòlissa
col·lectiva de
nou
mil
euros (9.000
euros)
en
cas de mort per qualsevol tipus d’accident a l’afiliat o afiliada amb una antiguitat mínima d’un any
i que està al corrent de pagament. Per accedir a
qualsevol quota inferior a la general, cal presentar
la documentació que acrediti la situació laboral de
l’afiliat/ada, i es farà efectiva a partir d’aquesta
comunicació. La quota sindical es considera despesa deduïble a l’efecte de l’impost sobre la renda
de les persones físiques. Per justificar-la, cal conservar els rebuts pagats o els fulls de nòmina.

CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PEL TERRATRÈMOL A HAITÍ
Podeu fer arribar les vostres donacions al número de
compte establert per la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
de Catalunya:
2100-3000-19-2201662319
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Davant la greu decisió de l’Ajuntament de Vic en
relació amb els criteris d’empadronament

COMUNICAT- MANIFEST ACORDAT A LA
REUNIÓ D’ENTITATS, ASSOCIACIONS I
SINDICATS DEL DIA 11 DE GENER DE 2010
Les Entitats sotasignades, davant
de la greu decisió de l’Ajuntament
de Vic en relació amb els criteris
d’empadronament, que ha causat
un gran malestar entre les persones nouvingudes i la població en
general, i que afecta o pot afectar
en el futur a diferents poblacions
d’Osona i de Catalunya
FEM CONSTAR:
1 . - Demanem la retirada immediata dels criteris d’empadronament
anunciats, perquè són il·legals i
greument discriminatoris, i contradiuen el Pacte Nacional per a la
Immigració
2 . - Reclamem respecte pel col·lectiu de persones nouvingudes, i que
es deixi de criminalitzar les persones només pel seu origen, condició
social o situació administrativa.
3 . - Anunciem la nostra voluntat de
continuar treballant colze amb
colze amb l’Ajuntament de Vic per
proposar i impulsar polítiques i

actuacions d’acollida degudament
consensuades, que facin de Vic un
exemple de convivència i de
col·laboració entre persones procedents de diferents cultures i orígens. Demanem una reunió immediata amb l’equip de govern de
l’Ajuntament.
4 . - Reclamem que no se’ns margini quan s’ha de prendre decisions
que ens afecten, ja que el primer
requisit d’una bona convivència és
el diàleg constructiu, i respectuós
amb la dignitat i els drets de totes
les persones, amb una autèntica
participació ciutadana.
5 . - Reclamem a totes les administracions que intensifiquin el seu
esforç i recolzament a favor de les
poblacions que tenen uns majors
índexs d’immigració i de les polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats, proporcionant les degudes
dotacions econòmiques i de mitjans
materials i humans, per tal de preservar, abans que tot, la pau social i
la bona entesa entre tots i totes.

ENTITATS/ASSOCIACIONS:
African
Muslem Cultural Association, Afufis (Senegal),AmicAmazigh, Amic/ UGT, Associació Cultural Subsahariana i amics
d’Osona,Associació d’Equatorians de Catalunya-Osona, Associació
de Ghana-Osona, Associació Social i Cultural de la India, Associació
Tapís, Càritas, Casal Claret,Centre Islamic de Vic,Chamba Youth
Association, Cite-CCOO, CCOO de Catalunya, Comité Cívic
Colombià, Comunitat Musulmana de Vic, CSA. La Torratxa,
Fedascat, Jameiat Essalam, Ohaneze Ndigbo in Catalunya, Revista
Mà, SOS Racisme, UGT de Catalunya,Veus Diverses.

El 2009 finalitza amb una
inflació del 0,8%
L’índex de preus de consum (IPC) estatal
del mes de desembre es va situar en el
0,8% interanual (1,2% a Catalunya), a
causa de l’efecte del preu del petroli. En
canvi, la inflació subjacent, que no té en
compte ni els aliments no elaborats ni el
preu dels carburants, es va situar en el
0,3%, xifra que demostra que encara
continua la frenada del consum. CCOO de
Catalunya considera que aquesta baixada
del consum constata les dificultats per
mantenir el poder adquisitiu de les persones, especialment les aturades o amb
rendes baixes. En aquest sentit, CCOO
reclama el tancament de l’acord de
negociació col·lectiva estatal, que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu
dels salaris i la reinversió dels beneficis
en la millora de les empreses. També és
necessari garantir la protecció social dels
aturats i que el Govern de la Generalitat i
de l’Estat prioritzin els recursos econòmics en la reactivació de l’economia, la
creació d’ocupació i l’atenció a les persones amb més dificultats.

Mogut inici d’any en moltes
empreses
L’any ha començat amb un bon nombre
de conflictes en diferents empreses de
Catalunya. Una de les pitjors notícies que
hem rebut ha estat la del tancament de
l’empresa SAMO de Tortosa, fabricant
d’ulleres i la de Hayes Lemmerz a Sant
Joan Despí, que han rebut l’oposició
frontal de CCOO. D’altra banda, la Secció
Sindical de CCOO a SEAT ha anunciat la
seva decisió d’interposar un conflicte
col·lectiu davant els acomiadaments forçosos anunciats. El nostre sindicat ha
denunciat també l’impagament de les
nòmines a l’empresa Torca, de Girona, i
l’impagament dels increments salarials
acordats en conveni a l’empresa
Keldenich. Cal destacar també les mobilitzacions que han fet els treballadors
d’Oesia Network i Elecnor contra els acomiadaments anunciats en aquestes
empreses, així com les vagues convocades a Aunde i Incunart, en contra de la
deslocalització i el fracàs en la negociació de la millora de les condicions laborals, respectivament. Finalment, cal destacar la desconvocatòria de vaga a
Kaufil, després que l’empresa fes marxa
enrere en el tancament de la planta de
Barcelona.

