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SORTIR DE LA CRISI ENFORTINT ELS DRETS SOCIALS
Enguany celebrem la Diada Nacional
en un moment transcendent per a la
societat catalana, que encara reptes
socials importants en un context
certament complicat.
Estem immersos en una situació de
crisi que té com a conseqüència alts
nivells d’atur, ràpida destrucció de
l’ocupació, en alguns casos amb
importants riscos d’exclusió social,
s’apunta un important creixement de
l’economia submergida i hi ha
importants conflictes en diferents
sectors i empreses.
L’actual context de crisi també colpeja de forma més greu els col·lectius que ja patien de forma més
accentuada una situació de vulnerabilitat a la feina en ocupacions fràgils i febles en protecció, com per
exemple sectors amb forta presència de persones treballadores
immigrants, majors de 45 anys,
joves, dones, etc.
CCOO de Catalunya entén que la primera prioritat dels poders públics és
assegurar la protecció social de
les persones que estan en situació
d’atur, garantir el poder adquisitiu de
les persones, en especial les de rendes baixes, com la posada en marxa
de la Renda Garantida de
Ciutadania, activar mesures urgents
per reactivar l'economia i garantir a
través de la propera reestructuració
del sistema financer l’accés al crèdit
per part de persones i empreses.
CCOO fa molt temps que exigeix la
necessitat de construir un nou patró
de creixement socioeconòmic
sostenible, alternatiu, basat en la
qualitat i en el valor afegit dels productes i serveis, la qualitat integral
de les condicions de treball i la

modernització de les nostres
empreses, on el sector públic ha de
ser un subjecte actiu en la creació i
l’estabilització de l’ocupació.
Entenem que articular i enfortir la
cobertura de la negociació
col·lectiva serà un instrument eficient per contribuir a aquest canvi
de model productiu, igual que fer
una aposta estratègica de creació de
places suficients per garantir el dret
a l’educació, la igualtat d’oportunitats i combatre de forma efectiva el
fracàs escolar i l’abandonament dels
estudis per part de les persones
joves.
D’altra banda, ens hem de felicitar
col·lectivament per l’assoliment del
nou model de finançament, que és
més just, transparent, més respectuós amb l’esforç fiscal de la ciutadania de Catalunya i les necessitats
derivades del creixement de població. Aquest nou model, construït des
de la solidaritat, és un marc de treball per poder concertar a Catalunya
mesures concretes per abordar la
crisi si aquests recursos s’alineen en
la direcció de reactivar l’economia i
al servei de les persones, especialment dels treballadores i les treballadores, però esdevé imprescindible
que es basi en un sistema fiscal fort
i progressiu, en el qual contribueixi
més qui més té, per garantir la redistribució de la riquesa. Aquest nou
sistema acordat és la peça que completa la nova arquitectura institucional catalana juntament amb el nou
Estatut i la millora de la inversió
pública de l’Estat a Catalunya.
En els propers temps, la ciutadania
haurem de començar a visualitzar
el desplegament de les potencialitats de l’Estatut, i prioritzar els
temes que tenen a veure amb els
drets de les persones i que afecten

la millora de les seves condicions de
vida i treball, així com fer realitat les
inversions en matèria d’infraestructures pendents. Actualment ens trobem en la recta final de la sentència
del Tribunal Constitucional que fixarà
les possibilitats reals d’avançar en
més quotes d’autogovern. CCOO de
Catalunya vol alertar de les frustracions i incomprensions que podria
generar una sentència invalidant.
CCOO de Catalunya es felicita pel
traspàs de les competències en
les autoritzacions de treball inicials,
el traspàs de la Inspecció de Treball
i Rodalies que hem reclamat insistentment els últims anys. Pensem
que acostar els marcs de decisió per
raons de proximitat a les empreses,
al territori i als problemes que pateixen els treballadors i les treballadores també ha de significar una millora en l’eficàcia i en la utilitat dels
serveis públics.
Ara és el moment de posar tots
aquests instruments al servei de les
persones i de convertir els acords
institucionals en drets de ciutadania.
La ciutadania catalana fa temps que
expressa el seu malestar per la desconnexió de la política de les necessitats de les persones. El fet que un
procés llarg i desgastant com el que
hem viscut durant aquests anys no
es concreti en millores efectives en
la vida de les persones suposaria el
principal obstacle per al suport ciutadà a un marc sociopolític nacional.
Enguany mirem la Unió Europea
amb esperança i preocupació.
Amb esperança perquè l’actual crisi
econòmica posa de manifest l’encert
dels pobles d’Europa per construir
un marc econòmic, social i polític
compartit que permeti afrontar la

globalització econòmica amb garanties per a les persones i que generi
noves oportunitats de millora democràtica, social i mediambiental. Amb
preocupació perquè la deriva de les
institucions europees, començant
pels governs dels estats, col·loquen
la Unió d’esquena als seus ciutadans
i ciutadanes i provoquen un fort
malestar social que erosiona la
construcció europea. Per sortir
enfortits d’aquesta crisi necessitem
una Europa més social.
Finalment, volem refermar el nostre
compromís i la nostra implicació en
la construcció dinàmica d’una identitat de present i de futur, des de la
implicació de la majoria de la població i des de la combinació de factors
lingüístics, culturals i d’història compartida, des del convenciment que
allò que ens uneix a tots els treballadors i les treballadores, més enllà de
totes les diferències, és un fort vincle social.
CCOO de Catalunya, des dels seus
orígens, ha fet de la lluita pels drets
socials i per les llibertats nacionals
una reivindicació indestriable i ha
estat un important factor de cohesió i
lloc de trobada de treballadors i treballadores nascuts aquí i vinguts d’altres indrets. CCOO de Catalunya, al
bell mig de la gestió del conflicte
social, defensem i continuarem
impulsant el marc català de relacions
sociolaborals, l’aprofundiment de
l’autogovern de Catalunya i la construcció del sindicalisme global, i
també ens comprometem a la construcció d’un projecte de ciutadania
social que garanteixi l’accés universal
als drets socials bàsics i a un model
social més just, cohesionat i solidari.
Barcelona, setembre de 2009
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ESPECIAL 11 DE SETEMBRE
Tradicional ofrena floral al monument
de Rafael Casanova

Altres actes de CCOO en la Diada
Baix Llobregat
Ofrena floral davant la tomba de Rafael
de Casanova a l’església de Sant Baldiri
a Sant Boi, el proper 11 de setembre a
partir de les 12 h.
La jornada anterior tindrà lloc a la sala
d’actes de la nostra seu de Cornellà un
acte de celebració de la Diada, que
començarà a les 20 hores amb un parlament de Toni Mora, secretari general
de CCOO del Baix Llobregat.
Posteriorment es passarà un audiovisual
sobre l’Assemblea de Catalunya i la
detenció dels 113, i es farà una reflexió
entorn de l’ús social de la llengua, amenitzat amb música ambient. La trobada
finalitzarà amb un brindis amb cava.
Ofrenes florals l’11de setembre, al Parc
Onze de Setembre d’Esplugues de
Llobregat a les 12 h i al Fondo d’en
Peixo de El Prat de Llobregat a les 19 h
Tarragona
Ofrena floral l’11de setembre a
Tarragona, al Monument de Rafael
Casanova, a les 10 h i al Monument de
Salvador Allende les 11.30 h.
Concert: “Cançons republicanes”, amb
Biel Majoral, l’11 de setembre al Teatre
Metropol, Tarragona, a les 21.30 h
Alt Penedès – Garraf
Ofrena floral l’11de setembre a les 12 h
al Monument a Francesc Macià, Rambla
de la Pau, Vilanova
Lleida
Ofrena floral l’11de setembre a les
10.50 h a El Roser
Vallès Occidental
Jornada sobre el finançament
“Finançament: i ara, què?”, a càrrec
d’Alfons Labrador, el 10 de setembre, al
Casal Pere Quart, Sabadell, a les 10 h.
Ofrenes florals l’11 de setembre, a les
12 h al Parc Catalunya de Sabadell i a
les 18 h a la Pl. Lluís Companys de
Terrassa
Vallès Oriental – Maresme
Ofrenes florals l’11 de setembre, a les
10.30 h a la Pl. Rafael Casanova de
Mataró i a les 11 h a la Pl. Onze de
Setembre de Granollers.

El proper divendres, 11 de
setembre, Diada Nacional de

Catalunya, una delegació de
CCOO de Catalunya, encapçalada
pel seu secretari general, Joan
Carles Gallego, participarà en la
tradicional ofrena floral davant el
monument de Rafael de
Casanova a Barcelona. Enguany
l’ofrena també serà conjunta

amb la UGT. Si voleu participar-hi
tingueu en compte que CCOO de
Catalunya es concentrarà a les
9.30 hores del matí a la Ronda
Sant Pere / Plaça Urquinaona, des
d’on ens desplaçarem en manifestació fins al monument. Us hi
esperem.

En el marc de l’11 de Setembre

El Seminari Salvador Seguí celebra la seva 7a Jornada
amb el títol “Mercat, globalització i nació”
La Fundació Cipriano García de
CCOO de Catalunya ha convocat la 7a Jornada del Seminari
Salvador Seguí en el marc de la
Diada Nacional de Catalunya,
que tindrà lloc el dimecres 9 de
setembre amb un acte públic
amb el títol “Mercat, globalització i nació”.

L’acte comptarà amb les intervencions d’Antoni Castells,
conseller
d’Economia
i
Finances de la Generalitat de
Catalunya, i de Joan Carles
Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya.
Aquest acte tindrà lloc a la sala
d’actes de la seu de CCOO de

Catalunya, Via Laietana, 16, de
Barcelona, a partir de les 11
hores.

Continua obert el debat sobre l’ús social de
la llengua catalana fins l’11 de setembre
Continua obert el fòrum de participació impulsat pel Seminari
Salvador Seguí, un espai de
debat per a les afiliades i els afiliats de Comissions Obreres,
amb el document que s’ha elaborat sobre l’ús social de la llengua catalana en el món del treball. Podeu accedir a aquest
espai de participació a través
del web del sindicat, o directament a:

http://www.ccoo.cat/salvadorsegui. Aquest espai estarà
obert fins al dia 11 de setembre.
Totes les persones afiliades
podeu fer les vostres aportacions fins a aquell dia. Un cop
tancat el debat, pretenem fer
arribar les conclusions a la
direcció del sindicat per al seu
debat i aprovació, amb la finalitat que passi a formar part de la
política sindical.

El Seminari Salvador Seguí és
l’espai de reflexió i debat que,
en el marc de la Fundació
Cipriano García, té el sindicat
per reforçar i actualitzar permanentment el concepte de sindicat de classe i nacional de
CCOO de Catalunya.
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La crisi econòmica i les pràctiques fraudulentes, amb la rescissió
de contractes a l’estiu, es fan notar

CCOO considera preocupant la tendència continuada de
l’augment de l’atur català per sobre del de l’Estat espanyol
Les pràctiques fraudulentes,
anunciades any rere any, i les
febleses del nostre model productiu fan que el nombre de persones
aturades registrades a les oficines
del Servei d’Ocupació de
Catalunya al mes d’agost s’hagi
incrementat en un 51,8% respecte a l’any passat, cosa que ens
dóna una xifra de 177.047 aturats
i aturades més. Aquestes dades es
tradueixen en nombres absoluts
en 519.129 persones. L’augment
interanual de l’atur català és bastant superior a la mitjana de l’Estat
espanyol, concretament en més
de 8 punts percentuals.
L’increment interanual de l’atur
més pronunciat continua centrantse en el sector de la construcció,
amb un augment del 94% (44.310
persones més), seguit dels serveis, amb un creixement del
47,8%, 96.403 persones aturades
més. Tot i que els increments d’atur respecte al mes anterior presenten xifres similars, observem
que és la construcció la que més
augmenta el seu nombre d’aturades i aturats, concretament en un
5% i 4.335 persones més.
Els homes continuen sent el
col·lectiu majoritari en el registre
d’atur català, amb un 52,4%,
davant un 47,6% de dones, a
causa de la destrucció d’ocupació
que encara experimenta el sector

de la construcció. L’atur masculí
continua incrementant-se el doble
que l’atur femení, amb 109.770
homes més respecte a l’any anterior (67,6%), mentre que les dones
ho fan en un 37,4% (67.277 dones
més).
La situació de les persones immigrades a Catalunya es manté respecte al mes anterior, amb
103.589 persones aturades, cosa
que constitueix el 20% del total
d’aturats i aturades a Catalunya.
L’atur registrat de les persones
immigrades ha experimentat un
increment interanual del 81,8%.
Per províncies, Lleida continua
presentant les xifres més dolentes
d’atur, amb l’augment més elevat
(64,7%), sobretot en el sector de la
construcció, amb un increment
interanual del 92,2%, tot i que és
Barcelona la que experimenta els
creixements més elevats en la
construcció (102,8%). Girona és la
segona província on més augmenta l’atur aquest mes, amb un 54%
respecte a l’any anterior.
El nombre total de contractes a
Catalunya segueix decreixent respecte a l’any anterior en un -8,2%
(11.847 contractes menys). Al mes
d’agost, són els contractes indefinits els que disminueixen de forma
més contundent, amb un decreixement interanual del -31,9%
(6.144 contractes indefinits

menys). La contractació temporal
també presenta una disminució en
el seu nombre de contractes, amb
una reducció interanual del -4,5%
(5.703 contractes temporals
menys). Es constata que a
Catalunya es recorre de forma
més habitual a la contractació
temporal, la qual presenta disminucions més importants que a la
resta de l’Estat.
Mesures imprescindibles
CCOO de Catalunya considera
necessari garantir i estendre la
protecció social a les persones
aturades sense límits, en especial
les que ja han esgotat la seva
prestació per desocupació. Cal un
canvi d’actitud de la patronal, que
permeti reactivar el diàleg social
amb mesures que permetin una
sortida de la crisi per la via del
canvi de model productiu, i no per
la retallada de costos. Ara més que
mai cal la creació de places suficients de formació professional
per millorar la qualificació de les
persones, en especial els joves.

CCOO critica l’obstaculització de la negociació col·lectiva
per part de la patronal
La CEOE ha trencat les regles
pactades durant molts anys per a
la fixació dels increments salarials en la negociació col·lectiva.
La direcció de la patronal espanyola, davant el context de crisi
actual, ha fet una crida a no complir els acords previs en la renovació dels convenis d’enguany
–incompliment del conveni
col·lectiu, que té valor de llei- fet
que provoca l’obstaculització i el
retard de la negociació col·lectiva

del 2009. El sindicat també
denuncia l’actitud de la patronal
catalana Foment del Treball, que
ha mantingut una posició de
seguidisme subaltern de la CEOE.
Per CCOO de Catalunya, només la
reactivació econòmica dinamitzada per l’augment del consum i la
demanda és capaç de garantir
nous llocs de treball i ocupacions.
Una de les claus per aquesta
reactivació i per la sortida de la
crisi radica en estimular el con-

sum i la demanda interna, i això
només és possible sobre la base
d’increments reals del poder
adquisitiu dels salaris. Per aquest
motiu, en els nous convenis del
2010, CCOO proposarà prendre
com a referència previsions d’inflació raonables, per tal d’obtenir
millores reals del poder adquisitiu
dels salaris, especialment els
més baixos, protegides per clàusules de garantia i revisió salarial
retroactives.

Televisió de Catalunya emet un reportatge
de CCOO sobre l’hospital transfronterer
Televisió de Catalunya emetrà, en la nit del 10 a
l’11 de setembre, a partir de les 00.05 h, un
reportatge produït i realitzat per la Secretaria
d’Internacional de CCOO de Catalunya, dins
l’espai Una altra mirada. Porta per títol
L’hospital transfronterer, té una durada d’uns
20 minuts i s’emetrà pel Canal 33 (TDT).
L’hospital comú transfronterer de la Cerdanya
és un dels projectes pioners en la construcció
d’Europa. Com a dispositiu sanitari que atendrà
pacients de banda i banda de la frontera, planteja un munt de reptes administratius, però
també pel que fa a l’organització del treball,
amb l’objectiu de garantir un servei de màxima
qualitat.

Guia sindical de CCOO per a l’actuació
a l’empresa contra la grip A
CCOO de Catalunya compta amb la primera
guia sindical en què 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-hi molta atenció perquè és una
amenaça real per la seva important extensió,
des de CCOO considerem que s’ha de fer una
planificació a les empreses per tal de fer-hi
front.
El document, situa les bases per a la participació dels treballadors i dels seus representants
en l’adopció dels acords relacionats amb el pla
d’actuació als centres de treball. Orientacions
per a la intervenció sindical en l’empresa
davant la pandèmia de grip A, la podeu trobar
al web: www.ccoo.cat

Recurs contra l’ERO de Nissan
CCOO ha presentat un recurs contra l’ERO de
Nissan aprovat el passat mes de juliol, que
afecta 548 treballadors, al·legant que no hi ha
causes suficients per justificar aquest expedient amb acomiadaments definitius, i que es
podrien haver aplicat altres mesures, com ara
la suspensió temporal de contractes.
En el recurs no es fa cap referència a les possibles discriminacions, ja que aquest tema no
és competència de la Generalitat, sinó del
Jutjat Social. En qualsevol cas, es demana a la
Generalitat que verifiqui si s’han produït aquestes discriminacions i s’insta totes les persones
afectades i que no s’ajustin als requisits que la
mateixa empresa va definir en l’expedient, a
interposar denúncia davant del Jutjat Social.

Se signen convenis que atorguen al
treballador la decisió en cas
d’acomiadament improcedent
Els convenis signats amb les empreses encarregades de la neteja viària de Cambrils,
l’Hospitalet, Vilanova i la Geltrú, les comarques
de l’Alt Penedès i el Garraf, Girona, Lloret de
Mar, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Pals
recullen que el treballador té l’opció de decidir
en cas d’acomiadament improcedent. Per contra, l’art. 54 de l’Estatut dels treballadors concedeix la decisió final a la direcció de l’empresa, encara que una sentència judicial l’hagi
declarat improcedent. CCOO proposa que es
generalitzi aquesta situació en la negociació
col·lectiva, amb l’objectiu d’acabar amb aquesta anomalia.

