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CCOO alerta que continua la destrucció
d’ocupació a Catalunya per sobre del
conjunt de l’Estat espanyol
El mes de setembre es va tancar
amb una xifra de 531.352 persones registrades com a aturades a
les oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya, el que suposa un
increment interanual del 50%
(177.137 aturats i aturades més).
Catalunya és la segona comunitat autònoma que encapçala
l’augment de l’atur amb un creixement interanual de l’atur superior a la mitjana de l’Estat espanyol, concretament en més de 8
punts percentuals.
El sector que més incrementa
l’atur continua sent la construc-

ció, amb un creixement del
85,3% (42.557 persones aturades més), seguit dels serveis,
amb un augment interanual del
47,7% (99.039 aturats i aturades
més). Tot i que la indústria disminueix lleument respecte al mes
anterior, observem que són els
serveis els que més augmenten
el seu nombre d’aturats i aturades, sobretot a la província de
Girona. Lleida continua sent la
província que més incrementa
interanualment les seves persones en situació d’atur.
Per sexe, els homes continuen
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sent el col·lectiu majoritari en el
registre d’atur català, amb un
52,9%, davant un 47,1% de
dones a causa de la destrucció
d’ocupació que encara experimenta el sector de la construcció.
En relació amb les persones
immigrades, cal dir que s’alenteix
el creixement de l’atur, encara
que ja constitueixen el 20,4% de
les persones aturades.
Disminució de contractes
Catalunya experimenta una disminució total de contractes del
-12,8%, especialment en els contractes indefinits, que experimenten una reducció interanual del
-28,8% (11.967 contractes
menys), davallada per sobre de la
registrada a l’Estat espanyol.
Al mes d’agost, el total de persones aturades a Catalunya que
estaven rebent una prestació per
atur eren 423.112; d’aquestes el
72,9% percebia una prestació
contributiva, el 25,8%, un subsidi,
i l’1,2%, la renda activa d’inserció.
En aquest escenari, 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, que la patronal
desbloquegi la negociació
col·lectiva i aposti per la renovació dels convenis col·lectius per
poder reactivar l’economia i que
el Govern posi recursos suficients
per estimular la recuperació econòmica amb creació d’ocupació i
amb polítiques de suport als projectes empresarials viables.

editorial
Entre el que és
il·legal i el que
és èticament
reprovable
Aquest dies podem seguir a través
dels mitjans de comunicació notícies
sobre diverses maneres de malversació i desviament de diners públics
cap a interessos privats, és a dir:
posar la mà al calaix. Sobre això
només cal esperar que la justícia
actuï sobre els i les delinqüents aplicant el Codi Penal.
Però al costat d’aquests delictes hi
ha altres actuacions que, tot i ser
legals des del punt de vista normatiu, no ho són des de l’ètica democràtica. Ens referim, per exemple, al
desviament de fons de la Fundació
del Palau o a la manera arbitrària
que té la Secretaria de Joventut del
Govern de la Generalitat d’atorgar
les subvencions a les organitzacions
juvenils.
CCOO fa anys que reclamem més
transparència i rigor en la utilització
dels diners públics. Per això donem
exemple cada any entregant els nostres comptes auditats a la Sindicatura de Comptes.
Cal aprofitar l’oportunitat del cas
Millet per dotar-nos de més transparència i mecanismes de control en la
utilització dels recursos públics. I és
necessari per no perdre la confiança
de la ciutadania en les institucions
democràtiques.
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més.....
Acord en l’ERO temporal de
Nissan
Empresa i sindicats han arribat a un acord
que millora les condicions inicials establertes en l’ERO temporal plantejat a
Nissan. Així, l’empresa assegura un mínim
de 15.000 hores de formació per a 1.000
treballadors, tot i que es marca com a
objectiu arribar fins a les 43.500 h de formació per a tota la plantilla. L’acord també
recull un complement del 90% del salari
net i un 100% de les pagues extraordinàries. El pacte estableix la posada en marxa
de la Comissió de Seguiment del Pla
industrial de Nissan i garanteix la intervenció dels sindicats en l’anàlisi de les futures
càrregues de treball que assegurin l’augment dels actuals nivells d’ocupació.

2a Jornada Mundial pel Treball Digne
La Confederació Sindical Internacional (CSI) va convocar a tot el món, el 7 d’octubre, la segona
Jornada Mundial pel Treball Digne. CCOO de
Catalunya va participar en la gran concentració que
es va fer al matí amb UGT a la plaça de Sant Jaume
de Barcelona.
Va ser un bon moment per denunciar que la crisi,
avui, pot suposar a tot el món una pèrdua de 50
milions de llocs de treball i condemnar a la pobre-

sa 200 milions de persones. Per això cal donar prioritat a les polítiques de creació d’ocupació i a l’ampliació de la protecció social a les persones desocupades.
En la seva intervenció, Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, va advocar per
condicions de treball dignes a tots els sectors i va
reclamar que a Catalunya i a l’Estat es reobri el diàleg social i es desbloquegi la negociació col·lectiva.

Continuen les mobilitzacions
contra l’ERO de Roca
La plantilla de Roca continua mobilitzantse contra els dos expedients presentats
per la companyia, un per acomiadar 713
persones de les tres plantes espanyoles i
un altre de suspensió temporal de contractes per a 234 persones.
Els treballadors demanen la implicació de
l’Administració per garantir la viabilitat
dels llocs de treball i de la planta de
Gavà. A més, la Secció Sindical
Intercentres de CCOO es va reunir amb
els alcaldes de Gavà, Viladecans, Alcalá
de Henares i Alcalá de Guadaira per
reclamar el suport institucional dels quatre municipis afectats i que aquests instin
Roca a definir un pla industrial que prevegi la continuïtat de les tres plantes –i
els llocs de treball- que Roca té a l’Estat.

CCOO rebutja els informes de la
Generalitat sobre els periodistes
Davant la notícia que el Govern de la
Generalitat ha fet informes secrets que
analitzen l’opinió d’alguns periodistes
expressada en articles i la gestió dels mitjans informatius, CCOO de Catalunya
manifesta el seu rebuig davant d’aquesta
forma d’actuar.
El sector de mitjans de comunicació de la
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC)
de CCOO, que espera del Govern el compromís que no es repeteixin aquests tipus
d’actuacions, ha demanat respecte per la
llibertat d’informació i que el contingut
dels informes es faci públic per evidenciar
transparència.

Més 2.000 dones de la neteja es mobilitzen per
“netejar els salaris baixos i la precarietat del sector”
CCOO va convocar el passat 1
d’octubre una manifestació de
treballadores del sector de la
neteja d’edificis i locals per la
negociació d’un conveni digne.
A la manifestació hi van arribar
en autocar dones de la neteja
de tot Catalunya, que es van
afegir a les seves companyes
de Barcelona. Finalment, es van
manifestar unes 2.000 treballadores en una mobilització que es
va iniciar a la plaça d’Urquinaona i
que va anar fins a la plaça de Sant
Jaume, on un grup de treballadores la van netejar simbòlicament.
Joan Carles Gallego, secretari
general de CCOO de Catalunya, va
participar a la capçalera de la
manifestació.
Aquesta mobilització forma part

d’una campanya a favor de la
millora de les condicions laborals
en el sector i du el lema “Netegem
els salaris baixos i la precarietat
del nostre sector!”. Cinc són els
punts fonamentals que reclama
CCOO. Es demana un mateix text
del conveni i una mateixa aplicació
per a tot Catalunya; sobretot es vol
que s’apliqui un mateix salari. Cal

l’equiparació salarial de Lleida
amb la resta de províncies, ja
que actualment el salari anual
de les treballadores lleidatanes
és 1.500 euros inferior al del de
la resta de Catalunya.
L’augment salarial que reclama
CCOO és de 3 euros per dia
natural per arribar als 1.000
euros. CCOO també reivindica la
reducció de la jornada laboral i
que el conveni garanteixi que en
cas d’acomiadament improcedent
d’un treballador sigui aquest qui
decideixi si l’accepta o bé si prefereix incorporar-se al seu lloc de
treball.
Fa pocs dies s’ha obert la mesa de
negociació del conveni i CCOO
espera aconseguir uns bons resultats per aquest col·lectiu.
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CCOO de Catalunya signa el Pacte Nacional per a la
Immigració per tal d’impulsar l’aplicació de les
mesures previstes

En un acte a la Conselleria
d’Acció Social i Ciutadania, la
consellera Carme Capdevila,
Oriol Amorós, secretari per a la
Immigració de la Generalitat,
Ghassan Saliba, secretari
d’Immigració de CCOO de
Catalunya, i Joan Carles
Gallego, secretari general de
CCOO de Catalunya, van signar

recentment
el
Pacte
Nacional
per
a
la
Immigració. El desembre del
2008, el nostre sindicat no
va signar el Pacte en protesta per l’incompliment per
part de la Generalitat d’altres pactes, com el cas del
Pacte per l’Educació. CCOO,
que va participar activament
en l’elaboració del contingut del
Pacte i en les mesures previstes, ha manifestat reiteradament
el seu acord amb els eixos consensuats, eixos com el laboral,
el de serveis públics i el de cultura comuna.
CCOO, en aquest context nou de
crisi econòmica de l’augment de

l’atur, de perill d’aparició de
manifestacions xenòfobes i
racistes, i pel traspàs de les
competències de les autoritzacions inicials i modificacions a la
Generalitat de Catalunya, considera que cal donar un impuls a
aquest pacte nacional, així com
un acompanyament amb recursos suficients perquè no quedi
en paper mullat.
CCOO considera que el Pacte és
un instrument vàlid i útil per fer
una política a l’ofensiva per consolidar la convivència i la cohesió social. El sindicat, que ha
signat ara l’impuls del pacte, es
mostrarà amatent en la seva
aplicació.

Aturades al sector de transport de viatgers per
carretera de Barcelona
Els dies 29 i 30 d’octubre i 12 i
13 de novembre, els sindicats
CCOO i UGT han convocat aturades en el sector de transport
de viatgers regular i discrecional a la província de Barcelona,
en protesta per l’actitud obstruccionista empresarial en la
negociació del conveni.
Fa més d’un any que s’havien
iniciat a instàncies sindicals les
converses i, després de 10 reunions, l’actitud tancada i gens

constructiva de la patronal ha
fet impossible arribar a un
acord. Així, queden afectats
temes relacionats amb la millora del poder adquisitiu, les llicències, els permisos i l’aplicació de la Llei d’igualtat, o els
canvis normatius referents als
temps de treball i els descansos
a la conducció.
Per aquestes raons, els delegats i les delegades de CCOO i
UGT van decidir en assemblea,

el passat 23 de setembre, convocar aturades d’un sector amb
més de 400 empreses i 8.000
treballadors i treballadores.

L’acord en el Conveni de Caves i Vins Escumosos
desconvoca les mobilitzacions previstes
Les tenses negociacions per
aconseguir un acord en relació
amb el Conveni col·lectiu de
Cava i Vins Escumosos de
Catalunya han arribat, finalment, a bon port. L’acord, per
un any, estableix un increment

del 0,75% en tots els conceptes
salarials sobre les taules definitives de l’any 2008, amb caràcter retroactiu des de l’1 de
juliol, de manera que es consolida aquest increment en les
taules salarials del 2009. Amb

aquest acord queden desconvocades totes les accions i mobilitzacions previstes per a la
Setmana del Cava, i que estaven motivades pel bloqueig per
part de la patronal en la negociació del Conveni.

CCOO organitza un acte
en record de Francesc
Ferrer i Guàrdia
El proper dimecres 21 d’octubre a la
tarda es farà un acte en record de
Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog
lliurepensador fundador de l’Escola
Moderna, que va ser afusellat ara fa
100 anys en el context de la
Setmana Tràgica de Barcelona.
L’acte, que tindrà lloc a la seu de
CCOO de Catalunya, parlarà del llegat de Ferrer i Guàrdia i la seva
vigència. També es presentarà una
webquesta amb contingut didàctic
per a alumnes de 4t d’ESO, elaborada des de la Secretaria de Formació
Sindical i Cultura i la Federació
d'Ensenyament, i un document sonor
sobre el pedagog. Abans de començar se signarà un conveni de
col·laboració entre CCOO i el
Moviment Laic i Progressista (MLP).

Acord de col·laboració
entre CCOO de Catalunya
i el Moviment Laic i
Progressista
CCOO de Catalunya i el Moviment
Laic i Progressista signaran un acord
de col·laboració que els permetrà
disposar d’un marc estable d’actuació. Les dues organitzacions, que fa
anys que col·laboren en diverses iniciatives, com ara la Lliga per la
Laïcitat i la Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya, han decidit
plasmar aquesta entesa en un conveni on es comprometen a difondre
les actuacions conjuntes i a lliurar la
informació que faciliti el desenvolupament d’aquestes activitats.
L’acord, que té vigència fins a final
d’any i es podrà prorrogar per un
màxim de dos anys més, també
estableix la creació d’una comissió
de seguiment que vetlli per l’acompliment de l’acord i el bon funcionament dels projectes comuns.

