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editorial
El país està en deute 
amb la gent treballadora

Després d’un Primer de Maig en confinament 
l’any passat, que va suposar la primera mo-
bilització virtual massiva dels treballadors i 
treballadores del país, que es van adaptar a 
l’excepcionalitat del moment, aquest any, tor-
nem als carrers.
Ara toca que recuperem l’equilibri de les rela-
cions de treball, i es deroguin, així, els aspectes 
més lesius de les reformes laborals. Ara toca 
que garantim unes pensions dignes i la pujada 
de l’SMI. Ara toca que posem fi, una vegada per 
sempre, al flagell de la sinistralitat laboral, que 
es mostra mortal. Ara toca que erradiquem les 
bretxes salarials i les discriminacions i les vio-
lències contra les dones a la feina i a tot arreu. 
Ara toca que la precarietat passi a ser un malson 
i desaparegui del nostre mercat de treball. Ara 
toca que construïm una proposta de futur per al 
jovent del nostre país. Ara toca que la igualtat 
doni pas als plens drets a la diversitat, indepen-
dentment del sexe, l’origen, etc.
S’obre un nou horitzó socioeconòmic si sabem 
aprofitar la palanca d’inversió pública que la 
UE ha impulsat amb els fons de reconstrucció. 
Tenim l’oportunitat de canviar el nostre model 
productiu, recuperant sobirania industrial, 
reformulant el model de turisme, reforçant el 
sector de les cures i la salut, l’educació i la re-
cerca, i transformant una economia lineal en 
l’economia circular sostenible amb el planeta. 
En aquests canvis, el sindicalisme tenim la res-
ponsabilitat d’incorporar el concepte de tran-
sicions justes: no podem deixar la gent enrere.
Volem participar en el disseny dels projectes 
tractors de reconversió, volem un nou teixit 
productiu que garanteixi el treball digne. Ne-
cessitem governs que entenguin que la concer-
tació dels agents socials i econòmics és clau per 
al desenvolupament econòmic i social del país. 
Necessitem un govern ja!
Aquest Primer de Maig, tornem als carrers. Ara 
ens toca a nosaltres.  

El Primer de 
Maig, tornem 
als carrers

PRIMER DE MAIG DEL 2021

#AraToca

CONCENTRACIÓ A BARCELONA a les 11.30 h
Via Laietana (davant de Correos)

CONCENTRACIÓ A TARRAGONA a les 11 h
Rambla Nova (davant del monument dels Despullats)

CONCENTRACIÓ A LLEIDA a les 12 h
Seu Vella (davant de la porta dels Apòstols)

CONCENTRACIÓ A GIRONA a les 12 h
Plaça del Vi (davant de l’ajuntament)

CONCENTRACIÓ A IGUALADA a les 11 h
Passeig Jacint Verdaguer (a l’alçada del carrer Sant Magí)

CONCENTRACIÓ A TERRASSA a les 12 h
Avinguda de Josep Tarradellas (a l’altura de la plaça de Lluís Companys)

CONCENTRACIÓ A TORTOSA a les 12 h
Plaça dels Sindicats

LLEGEIX EL MANIFEST UNITARI DEL PRIMER DE MAIG PÀG. 9 i 10 
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Mobilitzacions a Correos per 
denunciar el desballestament de 
la major empresa pública del país
CCOO i UGT han començat un procés de 
mobilitzacions a Correos a tot l’Estat, amb 
concentracions a diverses poblacions, per 
exigir a la direcció que cessi les polítiques 
de desballestament de l’operador públic. Els 
sindicats reivindiquen un model de servei 
postal públic sostenible, eficaç, modern i 
eficient, i exigim al Govern que abandoni 
la seva passivitat i defineixi el seu projecte 
de model postal públic de la major empresa 
pública, incorporant-lo a l’agenda política 
per a la recuperació del nostre país. CCOO 
i UGT adverteixen del clar canvi de rumb 
ala companyia pública. A la província 
de Barcelona la transformació és un fet 
incontestable que està comportant una 
retallada d’ocupació als districtes de la ciutat 
de Barcelona i a poblacions de la província 
com Cornellà, Terrassa, Granollers, Vic, 
Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, Manresa o 
Vilafranca del Penedès. També hi ha hagut 
tancaments de centres a Tiana, Sant Cebrià 
de Vallalta, Monistrol de Montserrat, la Pobla 
de Claramunt o Collbató, o les sucursals 36 i 
46 i al districte 7 de Barcelona ciutat. 
La primera fase de mobilitzacions ha 
començat i durarà fins al mes de juny, 
incloent-hi concentracions provincials i 
autonòmiques, sense descartar aturades 
parcials i convocatòries de vagues generals. 

La Generalitat manté sense 
vacunar gran part de les 
plantilles de les empreses del 
servei d’intervenció social 
Les persones professionals de l’educació 
social, la integració, la psicologia, les treba-
lladores i treballadors familiars i d’atenció 
domiciliària i les treballadores i treballadors 
socials  de les empreses privades conces-
sionàries d’aquest servei a la ciutadania tor-
nen a ser novament discriminades durant la 
pandèmia de la COVID-19, en no ser consi-
derades com a part del col·lectiu prioritari 
per a la vacunació. La majoria d’aquestes 
persones encara no han estat vacunades ni 
avisades, i les que han estat vacunades amb 
la primera dosi d’AstraZeneca desconeixen 
quina serà la pròxima dosi i què passarà.
Des de CCOO considerem que, a més de ser 
essencials, aquestes treballadores i treballa-
dors fan un servei important a la societat, 
motiu pel qual no acceptem que en aquest 
nou pic de la quarta onada encara siguin-
darrere de tothom. CCOO reclama que se’ls 
vegi i se’ls tracti com el que són: personal 
essencial, encara que treballin a empreses 
privades concessionàries. 

CCOO condemna l’agressió a un treballador 
del transport municipal de Terrassa
La Secció Sindical de CCOO a Transports Munici-
pals d’Egara, SA(TMESA), davant l’agressió patida 
per un treballador de l’empresa, va convocar una 
concentració de protesta el dissabte17 d’abril 
davant de l’Ajuntament de Terrassa.
La secció sindical va manifestar el seu rebuig a 
qualsevol situació de violència i la seva volun-
tat de fer-se’n ressò en el conjunt de la societat. 
CCOO fa una crida de repulsa davant aquests 
fets, manifesta la seva solidaritat amb el com-

S’arriba a un preacord davant el tancament 
de Bosch de Lliçà
El Comitè d’Empresa de Bosch de Lliçà d’Amunt 
va arribar, el passat 21 d’abril, a un principi 
d’acord amb la direcció de l’empresa davant 
l’anunci de tancament.
La data de tancament de la planta s’ha fixat 
per al 30 de juny de l’any 2022, però la data de 
referència per a la plantilla en relació amb els 
acords presos per trams d’edat serà el 31 de des-
embre del 2022.
Hi haurà un increment salarial del 2,5% sobre 
el salari teòric del 2020 amb retroactivitat amb 
data 1 de gener del 2021. Aquest salari servirà 
com a base per al càlcul de les indemnitzacions.
El preacord recull un procés de reindustrialitza-
ció amb la gestió dels actius afavor de l’empresa 
que realitzi la inversió amb el compromís de 
Bosch de no lucrar-se amb la venda d’aquests 
actius.
Hi haurà recol·locacions internes al grup, amb 
preferència pels treballadors i treballadores de 
Lliçà, adiferents empreses del grup, i també 
hi haurà recol·locacions externes. Durant nou 
mesos es reorientaranels treballadors i treballa-
dores afectats i, un cop finalitzat aquest període, 

CCOO rebutja l’ERO presentat per BIC Graphic 
per extingir 52 llocs de treball
CCOO rebutja l’ERO que ha presentat BIC Gra-
phic per extingir 52 llocs de treball, ja que aquest 
expedient no està justificat. Un cop celebrades 
les dues primeres reunions de negociació de 
l’ERO, ha quedat patent que som davant una si-
tuació conjuntural, per la qual cosa no correspon 
una mesura tan dràstica com l’extinció de llocs 
de treball, sinó mesures també conjunturals. 
Quatre anys després d’acomiadar més de 120 
persones, sense cap altre pla de viabilitat que un 
catàleg comercial, l’empresa proposa 52 extin-

s’ampliarà el termini en tresmesos addicionals 
per a aquells treballadors i treballadores que en-
cara no haginpogut ser recol·locats.
S’obriran dues finestres de sortida: la primera, a 
l’agost del 2021, amb 45 voluntaris, amb 10.000 
euros addicionals d’indemnització, i la segona, 
al desembre del 2021, amb les mateixes condi-
cions de la primera.
L’empresa es compromet a no fer acomiada-
ments forçosos fins a la data del tancament, el 
30 de juny del 2022.

Indemnitzacions
S’acorden indemnitzacions per als menors de 50 
anys de 50 dies per any sense límiti un lineal de 
1.600 euros per any sense límit.
De 50 a 54 anys la indemnització serà de 50 
dies per any sense límit,amb 1.600 euros lineals 
i l’import del conveni especial amb la Seguretat 
Social fins als 63 anys.
Les personesde 55 anys o més rebran una renda 
del 71% del salari brut de referència fins als 63 
anys, amb regularització de l’1% anual i conveni 
especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys. 

cions més, novament sense plantejar la viabilitat 
de la planta. L’empresa està sent opaca en la ne-
gociació, fins al punt de qüestionar la sol·licitud 
d’informació que fa la representació social.
CCOO d’Indústria sol·licita la retirada de 
l’expedient de regulació d’ocupació per buscar 
solucions adequades a la situació actual que 
garanteixin tant l’ocupació com la viabilitat de 
l’empresa, i dona suport a les mobilitzacions que 
siguin necessàries per revertir aquesta situació, 
sense descartar cap escenari. 

pany agredit i declara que no tolerarà cap tipus 
de violència ni a la feina ni enlloc. 
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L’informe realitzat per CCOO de Catalunya, 
amb motiu del 28 d’Abril, Dia Internacional de 
la Salut i la Seguretat en el Treball, conté dues 
parts diferenciades. D’una banda, l’anàlisi de 
les dades estadístiques disponibles respecte 
de la sinistralitat laboral ocorreguda el 2020 
i la seva evolució en relació amb l’any ante-
rior. De l’altra, l’anàlisi de la situació actual en 
el model de gestió de la salut laboral en el 
treball, on situem els principals dèficits de la 
normativa i els incompliments empresarials 
i de les administracions públiques, elements 
que expliquen les xifres de la sinistralitat.

Sinistralitat laboral
Malgrat que el 2020 va ser un any caracterit-
zat per una important aturada de l’activitat 
econòmica i per l’aplicació del treball a dis-
tància, les dades mostren un creixement 
preocupant de la mortalitat a la feina du-
rant la jornada laboral (tant pel que fa al 
nombre d’accidents de treball com a l’índex 
d’incidència), mentre que es redueix signi-
ficativament la notificació dels accidents 
de treball que són fàcilment ocultables per 
les empreses i les mútues (accidents lleus i 
greus, i malalties professionals).

Les xifres són aclaridores i preocupants. Rela-
ten la baixa qualitat de les activitats preventi-
ves a les empreses i els elements de precarie-

Els accidents laborals mortals es disparen 
fins al 21,5%, malgrat l’aturada de l’activitat 
durant el 2020

tat i devaluació de les condicions de treball, 
que situen moltes persones treballadores en 
l’obligació d’haver d’escollir entre un salari o 
la seva salut, fent del nostre mercat laboral un 
obstacle clar per assolir una qualitat de vida i 
de treball dignes i per aconseguir un model 
eficaç per a la protecció de la salut a la feina. 

Accidents de treball
D’acord amb les dades del Departament de 
Treball, durant el 2020 hi va haver a Cata-
lunya 89.106 accidents de treball amb baixa 
entre tota la població treballadora (és a dir, 
persones assalariades i autònomes), consi-
derant aquells succeïts dins de la jornada de 
treball i els in itinere, dels quals 100 van ser 
mortals. Respecte del 2019 suposen una dis-
minució del 26,04 % per al total d’accidents 
amb baixa i un increment del 9,89 % en el cas 
dels mortals.

Si desglossem el nombre d’accidents mor-
tals segons el moment en el qual van succeir:

a79 van ocórrer dins de la jornada de 
treball (14 més que el 2019), la qual cosa 
va suposar un augment molt significatiu 
respecte de l’any anterior, del 21,54 %. 
També l’índex d’incidència s’incrementa 
de manera preocupant (24,74 %), i passa 
de l’1,90 del 2019 al 2,37.

a21 van ser in itinere (durant l’anada o la 
tornada de la feina), per tant, es va pro-
duir un descens menor de l’esperat (19,23 
%). L’índex d’incidència es redueix en un 
17,11 %.

Per tipus de contracte, tot i que els accidents 
de treball dins de la jornada van baixar més 
en la contractació temporal que en la indefi-
nida durant el 2020, l’índex d’incidènciaen la 
població treballadora amb contractes tem-
porals és gairebé el doble que entre aquells 
que tenen contracte fix. De fet, aquest indi-

ACCIDENTS DE TREBALL 
DURANT LA JORNADA:

CCOO i UGT convoquen vaga de neteja als centres sanitaris i 
sociosanitaris d’àmbit de Catalunya, avui 30 d’abril
Davant la situació produïda per la COVID-19 al 
nostre sistema sanitari, per tots coneguda, du-
rant el mes juny de 2020 es van celebrar dife-
rents actes reivindicatius del personal de neteja 
d’hospitals i centres mèdics de tota Catalunya.
Reivindicacions que han perdurat en el temps 
i que desemboquen el 29 de març de 2021, 
en assemblea de delegades i delegats de ne-
teja de centres sanitaris conjunta de CCOO i 

UGT, on es va acordar per unanimitat la con-
vocatòria de Vaga de neteja de centres sani-
taris i sociosanitaris d’àmbit de Catalunya per 
al 30 d’abril de 2021. L’aturada convocada és 
d’una hora per torn de treball, juntament amb 
concentracions a les portes de cada centre.
L’objectiu de la vaga és reivindicar i exigir, la 
gratificació abonada al personal sanitari i so-
ciosanitari per part de la Generalitat de Cata-

lunya, qui ha reconegut l’errada comesa al no 
comptar amb les treballadores de neteja però 
que, a dia d’avui, continua sense resposta.
Els treballadors de la neteja son treballadors 
de primera línia davant la Covid-19 i essencials 
per al bon funcionament de la nostra sanitat. 
Ja n’hi ha prou de ser treballadores invisibles 
per a la Generalitat de Catalunya. Perquè son 
essencials!.  
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cador es mostra, any rere any, sensiblement 
superior en la contractació temporal respec-
te de la indefinida. 

Segons la situació professional, observem 
un augment més significatiu dels accidents 
mortals ocorreguts dins de la jornada en 
el treball autònom o per compte propi 
(85,71 %) que en el treball assalariat o per 
compte aliè (13,79 %). D’altra banda, l’índex 
d’incidència d’aquests accidents mortals 
per al treball autònom es va situar en el 2,41 
(+86,68 %), i va superar el treball per compte 
aliè o assalariat, que mostrava una incidència 
del 2,36 el 2020. És evident que cal desmun-
tar l’abús de les cadenes de subcontractació 
i assolir el reconeixement de la relació labo-
ral de les persones treballadores vinculades a 
l’economia de plataformes.

Una dada que continua sent preocupant 
és l’elevat percentatge que suposen els ac-
cidents de treball mortals relacionats amb 
els desplaçaments (considerant els in itinere 
i els in missio), els quals van representar, el 
2020, el 31 % del conjunt dels accidents mor-
tals, mentre que el 2019 van representar el 
42,86 %.Sens dubte, hem de fer una reflexió 
sobre els models de mobilitat en el treball i 
impulsar polítiques de mobilitat per fer els 
desplaçaments més segurs, saludables i sos-
tenibles.

Per sexes, la divisió sexual del treball, segons 
la qual els homes ocupen les activitats amb 
més riscos de seguretat, es reflecteix en una 
major incidència entre els homes del con-
junt d’accidents de treball durant la jorna-
da i també dels mortals.En canvi, les dones 
pateixen més accidents in itinere, segons les 
dades del Ministeri de Treball (la Generalitat 
no les ofereix segregades per sexes), fet que 
respon a la major precarietat en la contracta-
ció que pateixen les dones, amb una major 
incidència de jornades a temps parcial invo-
luntàries, que obliguen a compaginar dife-
rents feines i augmentar els desplaçaments.

Per últim, l’escassa notificació dels accidents 
de treball per COVID revela la facilitat que te-
nen les empreses i les mútues per ocultar els 
danys a la salut produïts pel treball. Així, du-
rant el 2020 només es van declarar 1.530 ac-

cidents per COVID, dels quals el 96 % (1.475) 
es van produir en activitats sanitàries. Segons 
els nostres càlculs, aquest fet suposa que 
només un 10,58 % dels contagis produïts 
en aquestes activitats han estat reconeguts 
com a accidents de treball. 

Les xifres denoten les deficiències de la regu-
lació normativa que ha realitzat el Govern es-
panyol sobre aquesta situació, evitant el re-
coneixement ple de la malaltia professional  
per a aquests contagis i deixant fora altres 
col·lectius que també treballen encentres 
sanitaris i sociosanitaris i que també estan 
exposats al virus (personal d’ambulàncies, 
ajuda a domicili, serveis funeraris, residèn-
cies, etc.).

Malalties causades pel treball
En aquesta denominació, d’una banda, te-
nim les malalties professionals, en què s’ha 
de demostrar la relació directa entre causa i 
efecte, i es basa en una norma amb carències 
importants, com l’absència de consideració 
de les malalties derivades dels riscos psico-
socials. De l’altra, també es consideren les 
patologies no traumàtiques causades pel 
treball comunicades com a accident, quan la 
malaltia no es pot considerar legalment com 
a malaltia professional però s’ha evidenciat la 
relació causa-efecte amb la feina.

Respecte de les malalties professionals, les 
dades analitzades mostren que continuem 
amb un important subregistre a Catalunya i 
Espanya. Moltes es deriven a la consideració 
d’accident de treball o, directament, a la de 
malaltia comuna.

Així, el 2020 es van notificar 2.009 malalties, 
de les quals 1.043 van causar baixa mèdica, 
mentre que 966 no van donar lloc a una in-
capacitat temporal. Per tant, es va produir un 
descens pronunciat del 40,77 % per al con-
junt de malalties, del 43,65 % per les que van 
causar baixa i del 37,31 % per les que no van 
provocar baixa.

La major incidència en les dones de les 
malalties causades per agents físics i bio-
lògics és un indicador del fet que els seus 
riscos específics són generalment ignorats 
isubestimats, i de la falta de qualitat de les 
activitats preventives a les empreses en la 
gestió dels riscos ergonòmics i biològics. 

Pel que fa a les  comunicades com a acci-
dent, hi ha hagut una reducció del 30,39 % 
en la seva declaració respecte del 2019. En 
aquesta ocasió es van declarar més en ho-
mes que en dones, concretament un 56 % 
més, tot i que, respecte del 2019, es va pro-
duir un increment del 16,61 % de malalties  
amb baixa en dones. 

L’informe sencer, el 
podeu trobar en aquest 

enllaç. 

MALALTIES PROFESSIONALS

Malalties professionals causades per agents 
biològics:

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2021/informe-salut-laboral-2020.pdf
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CCOO impulsa la campanya “Pensions públiques, 
vida digna” en un moment clau per al futur del 
nostre sistema públic de pensions

CCOO ha engegat la campanya “Pensions 
públiques, vida digna” en un moment que és 
clau per definir el futur de les pensions públi-
ques a casa nostra. Actualment, la negocia-
ció sobre les pensions es troba a la Mesa del 
Diàleg Social, però l’acord és difícil, ja que el 
Govern està fent equilibris entre el que pro-
posen els agents socials i les exigències que 
venen de Brussel·les, sense renunciar a un 
consens parlamentari. Un escenari complicat 
on CCOO només accepta la consolidació del 
sistema públic de pensions sota la idea que 
les pensions són un dret i no un privilegi. 

El futur de les pensions públiques està en 
plena negociació i ens hi juguem molt. El 
consens i la solidaritat són la base per a la 
suficiència i la sostenibilitat del nostre siste-
ma de pensions. Un consens que s’articula 
mitjançant la Comissió Parlamentària del 
Pacte de Toledo i des de la Mesa del Diàleg 
Social. Ara bé, elements externs del sistema 
i interessos de les patronals no estan posant 
fàcil l’acord. La pandèmia ha posat en evidèn-
cia els veritables dèficits del sistema, que no 
tenen a veure amb el fet que les persones 
visquin més temps, sinó amb la qualitat de 
l’ocupació i dels salaris, amb el fet de tenir un 

teixit productiu fort on la gent trobi feina en 
condicions i amb una millor redistribució de 
les càrregues, en què pagui més qui més té. 
El sistema de pensions és la peça essencial de 
l’estat del benestar. És la que consumeix més 
recursos, però també és la que redueix més la 
desigualtat i la que garanteix una vida digna a 
la gent treballadora.

Plena ocupació per tenir pensions dignes 
Les pensions depenen de les cotitzacions 
que paguem. Per tant, depenen del fet que 
tothom que vulgui treballar ho pugui fer en 
bones condicions laborals i salarials. La soste-
nibilitat de les pensions requereix assegurar 
el dret al treball i a una carrera de cotització 
que garanteixi una pensió digna. Les darreres 
reformes laborals han fet tot el contrari: han 
afeblit i precaritzat el mercat de treball. I, final-
ment, ha irromput la pandèmia, que ha situat 
l’atur a Catalunya per sobre del mig milió de 
persones desocupades.

Igualtat salarial per tenir pensions dignes
La bretxa salarial de gènere suposa prop d’un 
23 % en detriment de les dones. Això signifi-
ca que més d’un 10 % de les cotitzacions es 
perden per aquesta desigualtat en els salaris. 

L’ocupació de les dones és més precària i, a 
més, durant la pandèmia l’atur femení gaire-
bé va doblar el dels homes. La concentració 
en sectors sovint presencials, com el de les 
cures, i amb poc reconeixement per part de 
les empreses, comporta salaris més baixos, 
condicions pitjors i més afectació en els pe-
ríodes de crisi i recessió. Les pensions, però, 
només són sostenibles si hi ha més equitat 
salarial i menys discriminació entre homes i 
dones. Superar aquesta desigualtat i equipa-
rar els salaris és de justícia, dona robustesa al 
sistema i beneficia tant homes com dones.  

Treball de qualitat per tenir pensions 
dignes
L’ocupació precària és un signe d’identitat de 
les dones, però també, molt especialment, 
de les persones immigrants i, sobretot, dels 
joves. La taxa d’atur de les persones joves de 
16 a 24 anys supera el 38 %. La temporalitat 
laboral del jovent és del 46 % i la parcialitat 
a la feina supera el 27 %. La forta precarietat 
laboral dels joves els fa estar molt més expo-
sats a la pobresa, i només un 19 % pot tenir 
possibilitat d’emancipar-se dels pares. Per al 
sistema de pensions públiques la situació del 
jovent és un drama. Només cal veure aques-
ta dada contundent: en els últims dotze anys 
s’han perdut a l’Estat espanyol més de dos 
milions i mig de persones joves cotitzants a la 
Seguretat Social, i els que han pogut treballar 
han perdut, de mitjana, més d’un 15 % del seu 
poder adquisitiu.

Drets laborals per tenir pensions dignes
Les reformes laborals han devaluat la qualitat 
del treball i de les cotitzacions a la Seguretat 
Social. Han generat un model laboral en què 
la manca de drets de les persones treballado-
res comporta cada vegada més abusos i més 
poder de l’empresariat. Per això el nostre mer-
cat de treball destaca per les taxes elevades 
de temporalitat, la rotació laboral amb més 
de dos contractes i mig per persona i any, i 
una taxa de treball parcial involuntari que do-
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bla la mitjana de la zona euro. Tot això provo-
ca una pèrdua de productivitat que llastra la 
riquesa que es distribueix mitjançant els sala-
ris i que colpeja directament el nostre sistema 
de pensions.

Salaris dignes per tenir pensions dignes
Quan els treballadors i treballadores nego-
cien els seus salaris mitjançant la negociació 
col·lectiva, no tan sols estan negociant les 
seves condicions laborals, sinó que també 
estant fent més robust i sostenible el sistema 
de pensions, en millorar la qualitat de les se-
ves contribucions. Els ingressos salarials són 
fonamentals per a les pensions, però a partir 
del 2009 els salaris han patit una pèrdua del 
poder adquisitiu de gairebé el 5 % de mitja-
na respecte de l’augment del cost de la vida. 
Hem viscut una etapa en què ha augmentat 
el nombre de pensions i la mitjana de retri-
bució, mentre que les persones cotitzants no 
augmentaven al mateix ritme. Mala notícia 
per al sistema públic de pensions.  

Salut a la feina per tenir pensions dignes
Sovint sentim a parlar de l’envelliment actiu, 
però es parla molt poc de la penositat de 
moltes feines, de la manca d’adaptació dels 
llocs de treball, dels accidents laborals o de 
les malalties professionals. Una persona que 
deixa de treballar per malaltia o accident la-
boral per manca de mesures de prevenció 
també deixa de cotitzar parcialment o total-
ment i s’incorpora com a beneficiària del sis-
tema de pensions. Protegir la salut de les per-
sones al seu lloc de treball és també protegir 
la robustesa del nostre sistema de pensions.

Les pensions són l’instrument amb més im-
pacte redistributiu sobre la població. En la 
darrera crisi econòmica han estat fonamen-
tals per mantenir la cohesió social i per salvar 
moltes famílies de la pobresa. Però, sabeu que 
més del 60 % del total de pensionistes cobren 
una pensió per sota dels 700 euros? Són molts 
els elements que empobreixen i precaritzen 
la situació de les persones pensionistes i jubi-

lades, i la pandèmia del coronavirus encara ha 
agreujat més la situació.

El sistema de pensions públiques és perfec-
tament viable, però la seva viabilitat exigeix 
la millora dels ingressos, la redistribució de 
les càrregues i una gestió justa i eficient. Cal 
adaptar el sistema als reptes que caldrà afron-
tar a mitjà i a llarg termini. Cal un sistema de 
pensions basat en la solidaritat entre gene-
racions i on es trenqui la dinàmica unilateral 
que va imposar el Govern del PP i que encara 
no s’ha capgirat.

El nostre sistema públic de pensions és per-
fectament viable, però això implica crear ocu-
pació de qualitat, salaris dignes i augmentar 
els ingressos del sistema. Perquè estem de-
fensant un dret que és nostre i que ens garan-
teix també una vida digna. No oblidem que 
les pensions són un dret, no un privilegi.

En aquest enllaç trobareu l’informe complet. 

https://ja.cat/inscripcio-presentacio-llibre-noidelsucre

https://ja.cat/retransmissio-youtube-presentacio-llibre-noidelsucre

https://ccoo.cat/pdf_documents/2021/pensions-publiques-vida-digna.pdf
https://ja.cat/inscripcio-presentacio-llibre-noidelsucre
https://ja.cat/retransmissio-youtube-presentacio-llibre-noidelsucre
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CCOO alerta que l’ocupació estacional i precària 
genera la falsa il·lusió d’un mercat de treball 
que es recupera

ATUR CATALUNYA/ESPANYA
Els resultats de l’Enquesta de població activa 
(EPA) per al primer trimestre del 2021 indi-
quen que el nombre de persones aturades 
a Catalunya s’ha reduït en un 7,1 % respecte 
del trimestre anterior, és a dir, hi ha 38.200 
aturats i aturades menys, la qual cosa dona 
com a resultat un total de 499.700 persones 
sense feina.

A Espanya, la xifra de persones desocupades 
ha estat de 3.653.900, amb una taxa d’atur del 
16 %. La taxa d’atur a Catalunya se situa en 
un 12,9 %, 1 punt percentual menys que el 
trimestre anterior, però 2,2 punts percentuals 
més que fa un any. La taxa d’atur femenina 
(14,4 %) s’allunya de la masculina (11,6 %). En 
un any, l’atur ha augmentat en 88.100 per-
sones, xifra que representa una crescuda del 
21,4 %. Aquest augment s’ha donat tant en 
homes (15,3 %) com en dones (27,3 %), però 
les darreres han patit un major impacte de la 
desocupació.

OCUPACIÓ
Respecte de les dades de població ocupada, 
podem dir que per a aquest primer trimes-
tre del 2021 l’ocupació ha crescut en 33.300 
persones (un 1 % més) respecte del trimestre 
anterior. En termes interanuals, l’ocupació s’ha 
reduït en 77.300 persones, una caiguda que 
significa un 2,2 % menys. La taxa d’ocupació 
per al primer trimestre del 2021 és del 53,1 % 

Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre del 2021 mostren 
que, malgrat el període de vacances de primavera, l’ocupació ha crescut tímidament, tot i que 
mantenint els mateixos nivells de precarietat.

Les dades de l’Enquesta de població activa (EPA) continuen mostrant les conseqüències de la crisi sanitària, amb un continuat 
increment de l’atur (amb gairebé mig milió de persones sense feina i en un context ple d’incerteses). Són moltes les persones 
que encara estan afectades per un ERTO, que no comptabilitzen en les xifres de l’atur, però que es troben en situació de 
risc. El model productiu que tenim, ja obsolet, demana canvis contundents en les polítiques d’inversió que han de reactivar 
l’economia, així com polítiques de protecció per assegurar el manteniment de les rendes i polítiques d’ocupació enfocades a 
garantir el dret a l’ocupació, especialment de les persones treballadores més vulnerables. Per això, reclamem més polítiques 
amb dotació pressupostària que permetin superar la delicada situació que viurem els propers mesos.

a Catalunya. Aquesta xifra representa 0,4 punts 
percentuals més que el trimestre anterior i 1,5 
punts menys que l’any 2020.

L’atur a Catalunya se situa en gairebé més de 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE)

mig milió de persones desocupades. És un 
trimestre que, malgrat recollir la contractació 
del període de vacances de primavera, deixa 
veure les greus conseqüències de la crisi sa-
nitària generada per la COVID-19.

SITUACIÓ PER PROVÍNCIES
L’anàlisi per províncies ens mostra com Tarra-
gona registra la taxa d’atur més elevada, amb 
un 15,5 %, seguida de Girona (14,7 %), Barce-
lona (12,4 %) i Lleida (12 %).

CONTRACTACIÓ I TIPUS DE JORNADA A 
CATALUNYA
El primer trimestre del 2021 el nombre de 
persones assalariades amb contracte indefinit 
es redueix en 28.400 persones respecte de fa 
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DAVANT D’AQUEST ESCENARI, CCOO DE 
CATALUNYA RECLAMA:
1. La destrucció d’ocupació al llarg del da-
rrer any comporta precarietat per a les 
140.000 persones que es troben en situació 
d’expedient de regulació d’ocupació, i una 
situació d’extrema vulnerabilitat per a aque-
lles que s’han vist apartades del seu lloc de 
treball. En la situació actual, la possibilitat de 
trobar una nova ocupació és molt limitada i 
calen, per tant, prestacions contributives i as-
sistencials que ajudin a mantenir les rendes. 
Tanmateix, la situació de les persones que 
han vist suspesa la seva relació laboral per-
què es trobaven en ERTO és delicada, espe-
cialment quan s’està esgotant el període de 
vigència d’aquest mecanisme que tan bons 
fruits ha donat al llarg de la crisi de la COVID. 
L’ampliació del període de vigència de les me-
sures excepcionals esdevé clau, com també 
l’activació de polítiques específiques per als 

sectors més perjudicats, on es concentra la ma-
jor part de persones treballadores afectades.

2. La vulnerabilitat de moltes empreses que 
són ja insolvents requereix polítiques es-
tructurals d’inversió que reforcin el teixit 
productiu existent per superar els estralls de 
la pandèmia i per preparar una transició jus-
ta en l’horitzó de l’economia verda i digital. 
La incertesa del mercat de treball, l’efecte 
desànim i la precarietat endèmica del nostre 
model productiu no poden comportar una 
reducció de les capacitats i competències 
existents, sinó que cal aprofitar-les, reorientar-
les i requalificar-les per donar lloc a un nou 
model productiu amb més valor afegit. Això 
exigeix aprofitar el marc d’inversió dels plans 
de recuperació com una oportunitat per mi-
llorar el nostre teixit productiu mitjançant la 
qualificació de la força de treball. No té sentit 
plantejar projectes de futur amb inversió pú-

Podeu trobar més descomptes i avantatges 
en d’altres serveis (de salut, turisme, 
automoció, formació, etc.) consultant la 
nostra web (www.ccoo.cat/descomptes) o 
l’app de CCOO de Catalunya.

blica sense que s’activi la inversió privada i es 
creï ocupació de qualitat, que és el principal 
redistribuidor de riquesa i activador de la de-
manda agregada.

3. La recuperació exigeix superar els estralls 
asimètrics en l’àmbit sectorial, però també en 
el social, amb col·lectius especialment afec-
tats com les persones joves o les migrants. 
També la feminització de la pobresa és un 
element que requereix mesures específiques. 
La clau radica, en primer lloc, en l’equitat i la 
qualitat del mercat de treball, però, també, en 
la suficiència dels salaris i de les prestacions, 
com, per exemple, les pensions. La deroga-
ció de les reformes laborals i de la reforma 
de les pensions del PP de l’any 2013, així com 
l’increment del salari mínim interprofessional 
són elements centrals per a la recuperació 
de les persones, que reivindiquem amb força 
aquest Primer de Maig. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’EPA (INE)

un any (–1,2%), i el nombre de persones amb 
contracte temporal ho fa en 48.000 persones 
assalariades (8,1 % de reducció).
La taxa de temporalitat, el primer trimestre del 
2021, resulta d’un 19,3 % i, en aquest sentit, la 
femenina (22 %) és notablement superior a la 
masculina (16,5 %).
En relació amb el tipus de jornada, la xifra 
de persones que treballa a jornada parcial es 
redueix en 36.600 (7,2 % menys) i el nombre 
de persones que ho fa a jornada completa 
cau en 40.800 (1,4 % de reducció) respecte 
de l’any 2020. La taxa de parcialitat resulta 
del 14,1 %, amb una distància de gairebé 14 
punts percentuals entre homes (7,7 %) i do-
nes (21,1 %).

http://www.ccoo.cat/descomptes
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El Primer de Maig del 2020 es va produir en ple confinament. CCOO i 
UGT vam reclamar la necessitat de protegir les persones i de reforçar els 
serveis públics. Vam reivindicar el valor insubstituïble del treball, de les 
treballadores i treballadors, per preservar la vida. 

Ha transcorregut un any molt dur, i els serveis públics i els essencials 
encara mostren que són imprescindibles. Per això, des dels sindicats de 
classe fem un reconeixement explícit a totes les persones treballadores 
que han format part d’aquests serveis essencials, que han estat salvant 
vides, tenint cura de la nostra gent gran a les residències, garantint la 
producció i el subministrament d’aliments i altres productes necessaris, 
efectuant serveis de neteja i manteniment, contribuint a la seguretat de 
les persones, portant a casa el que necessitàvem i garantint la mobilitat i 
la informació, entre d’altres.

Després de més d’un any de crisi sanitària i econòmica, moltes persones 
es troben avui en situació de necessitat. El reconeixement als treballadors 
i treballadores s’ha de concretar en la millora de les seves condicions de 
treball. El país té un deute amb la seva gent treballadora. 

El país també té un deute amb les persones immigrades que han 
treballat sense papers durant la pandèmia o que han perdut la seva feina 
i han quedat fora de qualsevol compensació o protecció. CCOO i UGT 
reclamem la seva regularització immediata.

Una vegada iniciada la vacunació, és urgent posar en marxa l’agenda 
social pendent i compromesa amb els agents socials i amb la ciutadania. 
És el que toca i és el que exigim. 

Ara toca pressionar en els diferents àmbits de negociació per fer valer el 
món del treball i les activitats essencials. 

Ara toca posar en primer lloc les persones en les polítiques de 
reconstrucció d’aquest país. Hem d’aconseguir que els governs i les 
patronals atenguin el patiment i les necessitats de la gent treballadora, 
i, també, de les persones joves, que han estat un dels col·lectius més 
penalitzats, amb una taxa d’atur que, en el cas dels menors de trenta 
anys, ha augmentat en un 42,9 %, i de les persones immigrants i les 
dones, així com de les treballadores i treballadors autònoms.

Cal posar fi a la descoordinació interadministrativa entre la renda 
garantida de ciutadania (RGC) i l’ingrés mínim vital (IMV), i agilitzar els 
tràmits perquè aquests ajuts arribin a les persones que els necessiten, 
sense que això generi denegacions injustes i reclamacions innecessàries 
que allarguin més l’espera d’aquestes famílies per disposar d’ingressos 
econòmics.

Ara toca disputar els fons de reconstrucció, transformació i resiliència 
europeus. Les organitzacions sindicals europees van tenir un paper 
fonamental en la seva definició i els sindicats de classe volem participar 
en el disseny, l’execució i l’avaluació dels projectes. Aquests diners no 
es poden dedicar a tapar forats, sinó que han de suposar un estímul 
important i necessari per impulsar un canvi de model productiu i social 
que promogui la qualitat de l’ocupació i permeti superar la incertesa i la 
precarietat. Aquests fons europeus no poden comportar retallades de 
drets socials, ni laborals ni de les pensions, i el canvi de model econòmic 
ha de ser també un canvi cap a un model de major protecció a les 
persones i més social.

No volem el model de precarietat que ha comportat que més de 
400.000 persones que tenen un lloc de treball siguin pobres a Catalunya 
i que més de mig milió estiguin en situació de desocupació. No volem un 
model de societat que manté un de cada quatre catalans i catalanes en 
risc de pobresa o exclusió social (prop d’1,8 milions de persones).

No volem una economia que malmeti el planeta. Necessitem impulsar 
transicions justes i sostenibles que tinguin com a objectiu el bé comú i 
que detinguin el canvi climàtic i la contaminació del medi ambient. 

Ara toca tallar la dualitat del mercat de treball, l’excés de contractació 
temporal i l’atur juvenil.

Ara toca, en el marc dels convenis col·lectius, incidir especialment en 
els plans d’igualtat i avançar cap a la transparència salarial entre dones i 
homes, i, en l’àmbit de les empreses, posar fi a l’assetjament sexual i per 
raó de sexe. 

Ara toca impregnar de polítiques feministes les relacions laborals: el 
principi d’igualtat i no discriminació ha de ser una realitat efectiva ja!

Ara toca protegir la salut i, per això, cal canviar el model de salut laboral 
basat en les mútues per fonamentar-lo en un model integrat en la salut 
pública. És clar que aquest model és ineficaç quan, en un any, hi ha 
hagut cent persones mortes en accidents laborals a Catalunya. Volem 
promoure un pla de xoc contra la sinistralitat que freni aquestes xifres 
inacceptables i l’oblit sistemàtic de les malalties professionals.

MANIFEST UNITARI DEL PRIMER DE MAIG
#AraToca

M AIG 2021

#A
raT

oca

 
 

EL PAÍS ESTÀ 
EN DEUTE
AMB LA 
GENT 
TREBALLADORA
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Per això, és urgent acabar de derogar la reforma laboral del 2012: que 
es posi fi a la dualitat del mercat de treball, que es recuperi la ultraactivitat 
dels convenis col·lectius, que els convenis sectorials recuperin la seva 
referència de mínims i no puguin ser modificats a la baixa en l’àmbit 
de les empreses, i que es regulin les contractes i subcontractes perquè 
les persones que treballen en activitats externalitzades tinguin garantits 
els seus drets a través d’un conveni col·lectiu i una legislació amb més 
garanties i control de les inaplicacions dels convenis col·lectius.

Una agenda social que requereix també mesures tan necessàries 
com les següents: 

Endegar una reforma ambiciosa en matèria de contractació laboral 
que posi fi a la temporalitat endèmica, que afecta d’una manera 
especial les dones i les persones joves. 

Impulsar mesures de flexibilitat interna negociades amb la 
representació legal de les persones treballadores per evitar que, 
davant problemes conjunturals, les empreses utilitzin l’acomiadament 
com a únic recurs. 

Apostar pel sistema públic de pensions i derogar la reforma 
unilateral que el Govern del PP va implantar el 2013 amb l’objectiu 
d’afeblir el sistema públic de pensions i de reduir les prestacions 
actuals i futures. Cal actuar sobre els ingressos del sistema en línia 
amb les propostes del Pacte de Toledo. 

Millorar les prestacions per desocupació tant en l’àmbit contributiu 
com en l’assistencial i invertir en els serveis públics d’ocupació per 
millorar la tramitació de les prestacions.

Renovar les polítiques actives d’ocupació perquè tinguin més i 
millor impacte en la creació d’ocupació, amb acords en matèria de 
polítiques de garantia d’ocupació juvenil de qualitat. 

Posar fi a la riderització que afecta molts col·lectius i sectors 
vulnerables, amb una irrupció importantíssima que vulnera els drets 
laborals dels falsos autònoms. 

Aprovar una llei de transparència salarial de caràcter obligatori i 
dissuasiu.

Apujar el salari mínim interprofessional aquest mateix 2021 és 
una necessitat immediata, per a moltes persones treballadores de 
sectors essencials. 

Promoure un pla de xoc contra la sinistralitat que freni les 
inacceptables xifres d’accidents laborals.

Adaptar els ERTO, que han acompanyat aquesta crisi, a les 
situacions que es vagin produint fins que es reactivi totalment 
l’activitat econòmica a tots els sectors. 

Per aconseguir aquests objectius mantindrem les mobilitzacions i vagues 
necessàries per defensar els drets laborals i els llocs de treball.

CCOO i UGT fem una crida a negociar un nou acord per a l’ocupació 
i la negociació col·lectiva (AENC) i un nou acord interprofessional de 
Catalunya (AIC) per facilitar i desenvolupar els convenis col·lectius, i 
per promoure una sortida justa i equitativa d’aquesta crisi, a fi que no 
suposi una devaluació dels salaris i a fi que s’avanci en els processos de 
modernització i adaptació a les noves realitats que s’estan produint en el 
món del treball.

En aquest moment, més que mai, cal impulsar la cultura, la creació 
artística, la investigació científica i l’educació al llarg de la vida, i protegir 
la gent que s’hi dedica. Són la clau de volta del canvi social i econòmic 
que necessitem.

En el Primer de Maig també expressem la solidaritat amb totes les 
persones que han d’abandonar casa seva per emigrar a un altre país 
buscant feina i futur. Són les dinàmiques del capitalisme global les que 
forcen la pobresa de territoris sencers. L’explotació en qualsevol lloc del 
món afecta les condicions de treball de tota la resta. Per això, CCOO i 
UGT som organitzacions internacionalistes i solidàries. La llibertat sindical 
i la justícia social segueixen en el punt de mira dels que continuen 
negant-se a repartir la riquesa. 

Així mateix, volem aprofitar aquesta data per recordar les milers de 
persones que segueixen sent coaccionades, castigades, reprimides i, 
fins i tot, assassinades per reclamar millors condicions de vida per als 
treballadors i treballadores. El nostre homenatge a totes les dones i 
homes que, cada dia, al món, s’enfronten als poderosos sense cap altra 
finalitat que el bé comú. 

Aquest Primer de Maig del 2021 tenim una victòria per celebrar: la 
derogació de l’article 315.3 del Codi penal, que va causar la imputació 
de més de tres-cents sindicalistes per participar en piquets durant una 
vaga general. La campanya “Vaga no és delicte”, amb la solidaritat 
sindical internacional, ha donat fruit. 

CCOO i UGT volem recordar que la sortida a la crisi de la COVID-19 
només serà efectiva si en surt el món sencer. La sanitat i les cures són 
drets universals i, per això, exigim a tots els governs que garanteixin que 
les vacunes i els medicaments arribin a tot el planeta.

El país té un deute amb la gent treballadora. Ara toca millorar els nostres 
drets laborals i les nostres condicions de vida.

VISCA EL
PRIMER DE MAIG!


