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Augmenta la parcialitat i la temporalitat

CCOO valora la darrera Enquesta de
població activa (EPA)
L’Enquesta de població activa (EPA) del segon trimestre del 2016 evidencia que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït en un 8,6%
respecte del trimestre anterior. Hi ha 56.400 aturats
i aturades menys, és a dir, un total de 603.600 persones sense feina.
A Espanya, la xifra de persones aturades passa a ser
de 4.574.700, amb una taxa d’atur força elevada,
del 20%, 16% a Catalunya.
En el cas català, els homes han reduït l’atur en
39.400 efectius i un 12,2% menys, mentre que
les dones ho han fet en 16.900 aturades i un 5%
menys. Respecte d’ara fa un any, l’atur s’ha reduït
en 122.600 persones, xifra que representa una disminució del 16,9%, amb una caiguda de 81.400
homes i 41.200 dones.
Respecte de les dades de població ocupada, aquest
segon trimestre del 2016 l’ocupació ha augmentat
en 53.700 persones respecte del trimestre anterior a Catalunya, un increment de l’1,7%. La taxa
d’ocupació per a aquest segon trimestre del 2016
és del 52,3%.
Si analitzem les dades per províncies, veiem com
Tarragona registra la taxa d’atur més elevada, amb
un 19,4%, seguida de Girona (17%) i Barcelona
(15,7%); Lleida, a molta distància de la resta, se
situa en un 11,4%.
Pel que fa a la contractació, el nombre de persones
assalariades amb contracte indefinit s’incrementa
en 45.600 persones respecte d’ara fa un any (2,2%
més), però el nombre de persones amb contracte

temporal el supera: n’hi ha 50.000 més (10,1%
més). Aquesta tendència fa que la taxa de temporalitat s’elevi fins a un 20,7%.
En relació amb el tipus de jornada, les persones
amb jornada parcial augmenten en 47.200 i les que
treballen a jornada completa ho fan en 59.100 respecte de l’any 2015. La taxa de parcialitat també
creix, doncs, fins al 14,4%.
OCUPACIÓ INESTABLE
Amb aquestes dades, podem reconèixer que hi ha
reducció de l’atur, però observem com, al mateix
temps, creix l’efecte desànim de persones que renuncien a cercar feina, i com l’ocupació creada és
força precària i inestable. L’augment de la parcialitat
i la temporalitat deterioren un mercat de treball excloent i desigual, sobretot amb les dones.
Per CCOO, cal evitar parlar de recuperació del mercat de treball amb aquesta ocupació insuficient, precària i allunyada d’assolir els nivells que estableix
l’Estratègia Europea 2020. Al mateix temps, calen millors polítiques d’ocupació i d’igualtat. El sindicat insta
les empreses a generar ocupació estable, amb drets i
condicions laborals dignes, que contribueixi a un nou
sistema productiu basat en la qualitat, la innovació
i la competitivitat i no en els baixos costos laborals.
També hem de recordar que la reforma laboral del PP
no ha ajudat en la recuperació del mercat de treball.
Finalment, CCOO reclama mesures urgents per donar
resposta a qui no té feina ni prestacions, com aplicar
la renda garantida de ciutadania a Catalunya.

Presentació dels comptes de CCOO del 2015
a la Sindicatura de Comptes
El passat 19 de juliol, CCOO de Catalunya va presentar els seus comptes auditats de l’any 2015 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Malgrat no tenir
l’obligació legal de fer-ho, el sindicat ho ha estat realitzant en l’última dècada
i la mateixa Administració ha reconegut que som l’única organització sindical
o patronal que compleix la Llei de transparència.
Tota la informació sobre els comptes del sindicat, la trobareu a l’apartat de
transparència del nostre web:

editorial
ESTIU PRECARI
L’inici del mes d’agost per a moltes persones significa començar un temps de
vacances necessari per descansar i carregar piles per a un nou curs. Però, al costat
d’aquesta cara amable de l’estiu, hi ha una
altra realitat formada per l’atur i la precarietat laboral que també són part de les
nostres vides.
Una realitat que inclou les persones aturades que només troben feina en la contractació de temporada lligada al turisme
estiuenc, amb baixos salaris, llargues jornades de treball i condicions precàries, o
en l’economia submergida. Persones que
un cop passi l’estiu tornaran a fer créixer
les llistes de l’atur. O altres persones que
justament quan comença el període estival
veuen rescindits els seus contractes fins a
la tardor, perquè l’empresari es vol estalviar de pagar les vacances.
Per això cal no oblidar que la lluita pel treball digne i amb drets és una prioritat del
sindicat per justícia social i una necessitat
per a la recuperació de l’economia.

Bon estiu!

CCOO NO FA VACANCES

Assessorament
laboral a l’agost
Aquest mes d’agost, si tens
algun problema laboral,
tenim un servei de guàrdia
a Barcelona (Via Laietana,
16), tots els matins de dilluns a divendres, a més del
següent telèfon de guàrdia:
93 481 27 00.

http://www.ccoo.cat/aspnet/transparencia.aspx

www.ccoo.cat
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Ratiﬁcant el Conveni del metall
de Barcelona

CCOO d’Indústria ha obert un procés de
consulta entre els delegats i delegades i les
persones afiliades del sector del metall de
Barcelona per ratificar el principi d’acord
per a la signatura definitiva del conveni.
Per al sindicat, s’han aconseguit uns increments salarials raonables (del 3%), que
permetran millorar el poder adquisitiu dels
treballadors i treballadores, alhora que
s’avança en algunes qüestions importants
en matèria d’igualtat, salut laboral, drets
sindicals i formació.
Cal destacar com, amb una intensa campanya de mobilització sindical, la patronal
s’ha vist obligada a fer un canvi en els seus
plantejaments i s’ha pogut desbloquejar la
negociació, amb la consegüent consecució
d’un acord que, si s’aprova, mantindrà una
vigència de dos anys (2016-2017).

Principi d’acord del Conveni de
comerç del metall de Barcelona
El 20 de juliol passat es va signar un principi
d’acord en el Conveni de comerç del metall
per a la província de Barcelona. Tindria una
durada de dos anys (2016-2017) i preveu la
ultraactivitat.
L’increment salarial sobre tots els conceptes
és d’un 1,4% per a l’any 2016 i d’un 1,6%
per a l’any 2017. A les baixes per maternitat es fixa una acumulació de lactància de
14 dies laborables més. També es milloren
les redaccions que regulen diferents conceptes: resolució extrajudicial de conﬂictes,
Comissió Paritària, dietes, llicències no retribuïdes, protocol en situació d’assetjament
sexual i drets sindicals.
CCOO de Serveis en fa una valoració positiva i iniciarà un procés de consultes per
valorar i decidir la signatura definitiva del
conveni.

Contra l’ERO de Nylstar
CCOO ha rebutjat l’ERO d’extinció presentat per
la direcció de Nylstar per acomiadar 155 dels
216 treballadors i treballadores que té en plantilla. Això suposa el tancament encobert de la
fàbrica de Blanes, ja que amb només 61 treballadors que quedarien en plantilla no podrien mantenir l’activitat de l’empresa.
La direcció també va comunicar que no té diners
per pagar els salaris dels treballadors que es
quedin en plantilla ni les indemnitzacions de la
resta d’empleats.
Des de CCOO d’Indústria, es va donar suport a la mobilització del passat dimecres, 27 de juliol, en
defensa dels llocs de treball, i s’exigeix la retirada de l’expedient i una negociació per mantenir la
màxima ocupació i evitar les mesures traumàtiques, a més d’un pla de finançament que doti de
liquiditat la planta.

Pujada salarial de l’1% al Conveni d’oﬁcines i
despatxos de Catalunya
CCOO de Serveis informa que prop de 250.000 persones es veuran beneficiades per la pujada
salarial de l’1% aquest 2016 al Conveni d’oficines i despatxos de Catalunya (l’any anterior la
pujada va ser del 0,8%). Aquest augment s’aplicarà amb retroactivitat des de l’1 de gener.
A més, el document signat el dia 21 de juliol, després d’una negociació continuada des del
passat mes de gener, recull alguns punts en què s’ha arribat a acord, com per exemple el
complement per incapacitat temporal, o bestretes i préstecs per donar resposta als treballadors i treballadores que estan esperant el seu increment salarial.
Amb tot, la negociació del conveni resta oberta per tractar altres continguts, com la revisió de
la classificació professional.

Campanya informativa al sector carni d’Osona
Des del 25 de juliol, CCOO impulsa una sèrie d’accions al sector
carni d’Osona per informar els treballadors i treballadores de la
campanya sindical contra l’explotació laboral al sector, al conjunt
de Catalunya.
El sindicat visitarà tots els escorxadors i centres de treball de la
comarca per oferir assessorament laboral.
En el marc d’aquesta campanya hem instat el Govern de la Generalitat i les patronals a crear una mesa sectorial a Catalunya
per posar fi a les pràctiques fraudulentes i d’explotació laboral
instal·lades en algunes empreses. Amb aquest propòsit, hem promogut una mesa de seguiment a Osona, per traslladar els protocols i acords sobre la regulació de les
condicions laborals a les empreses de la comarca.
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CCOO a Würth impulsa
la campanya solidària de
recollida d’aliments a l’estiu
La Secció Sindical de CCOO de Serveis a
Würth realitza una segona campanya de recollida d’aliments a l’estiu a tots els centres de
l’empresa a Catalunya, per ajudar a pal·liar les
penúries i la situació precària que pateixen moltes famílies, amb un important increment en la
participació i la quantitat d’aportacions.
Per realitzar aquestes dues campanyes, CCOO a
Würth ha involucrat tant l’empresa com el conjunt de la plantilla en la recollida d’aliments bàsics per als bancs d’aliments provincials, de tal manera que garanteix arribar
a més persones i, a més, a l’estiu, temps amb que hi ha menys aportacions.
La primera campanya del 2014 es va completar amb un total de 750 kg
d’aliments recollits als centres de les quatre províncies. El 2016, coincidint
amb la campanya “La fam no fa vacances”, impulsada per la Fundació
dels Bancs d’Aliments, s’han recollit 904 kg. Cal destacar que la mitjana
d’aportació per persona a Lleida ha arribat fins als 7,8 kg.
Des de CCOO valorem que és molt important seguir impulsant aquesta campanya tant per la resposta solidària, que malauradament no minva la necessitat davant situacions precàries, com per l’augment en la participació
dels treballadors i treballadores voluntaris i l’empresa, que fan posible que
l’organització i el resultat de la campanya sigui un èxit. José Tauste

Conveni de tallers per a persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha signat el Conveni de tallers
per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, que s’aplica als qui
treballen a centres especials de treball (CET) i als centres ocupacionals (CO).
Després de tres anys i mig de negociació, amb molta pressió envers els treballadors pels efectes de la reforma laboral del 2012 i moltes hores de dedicació,
i fins i tot amb ingerències per la presència de diferents patronals al llarg del
procés, l’acord aconseguit determina un increment salarial per als anys 2016
i 2017 de l’1,26% i l’1,5%, respectivament, per als CET, i del 0,5% per a cada
any per als CO. A més, s’aconsegueix reprendre la ultraactivitat del conveni i hi
haurà millores en els permisos retribuïts o en els casos de baixa per accident
de treball.

Apunta’t al “Voluntariat per
la llengua” i fes-la petar!
El “Voluntariat per la llengua” consisteix a formar una parella lingüística entre una persona que sap català, però no el parla de
manera ﬂuida (aprenent/a), i una persona que sí que el parla habitualment (voluntari/ària). També és possible constituir grups de
conversa.
Només has de disposar d’1 hora lliure a la setmana per fer-la
petar allà on vulguis amb la teva parella lingüística (en una terrasseta, una fira, a la platja…) i així fins a un mínim de 10 trobades
i un màxim de 30.
El Servei Lingüístic s’encarrega de trobar un aprenent/a o un voluntari/ària per a tu, de fer el seguiment de la parella i de repartir
material promocional del programa així com el carnet V×L, que
permet obtenir descomptes en diversos equipaments culturals i
establiments de tot Catalunya.
Apunta’t aquest estiu al programa enviant un correu electrònic
amb el teu nom i cognoms, telèfon i edat a sl@ccoo.cat! La constitució de parelles començarà al setembre.
Bon estiu!

Mor Faustino Ortín, de la Secció
Sindical de Delphi
El 17 de juliol passat va morir, als 54
anys, el company Faustino Ortín Ferrer,
membre del comitè i de l’executiva de la
Secció Sindical de CCOO a Delphi Diesel
Systems. CCOO d’Indústria de Catalunya
volem transmetre el nostre sentit condol
als familiars, les amistats i els companys
de Faustino per aquesta trista pèrdua.
Faustino Ortín va participar en la constitució de CCOO, a través
del sindicat intercomarcal del Vallès Oriental-Maresme. Va créixer
sindicalment en diferents empreses de la comarca, on va haver
d’afrontar durs conﬂictes. L’any 1998 va entrar a treballar a Delphi
Diesel Systems, a Sant Cugat del Vallès, on va desenvolupar la seva
activitat sindical com a delegat sindical de CCOO i on, actualment,
era membre del comitè d’empresa.
Faustino era un històric militant del PSUC i, posteriorment, d’ICV a
la seva localitat, Montcada i Reixac, on participava per millorar la
seva ciutat.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

ODS núm. 13

NOM: adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
DADES1:
Gràcies al Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic sabem el següent:
• Entre el 1880 i el 2012, la temperatura mitjana mundial va augmentar 0,85 graus centígrads. Això vol dir que per cada grau que
augmenta la temperatura, la producció de cereals es redueix un 5% aproximadament. S’ha produït una reducció significativa en
la producció de blat de moro, blat i altres cultius importants de 40 megatones anuals a escala mundial entre el 1981 i el 2002 i a
causa d’un clima més càlid.
• Els oceans s’han escalfat, la quantitat de neu i de gel ha disminuït, i ha pujat el nivell del mar. Entre el 1901 i el 2010, el nivell mitjà
del mar va augmentar 19 cm, ja que els oceans es van expandir a causa de l’escalfament i el desglaç. L’extensió del gel marí de
l’Àrtic s’ha reduït en els últims decennis, des del 1979, amb una pèrdua de gel d’1,07 milions de km2 cada decenni.
• Atesa l’actual concentració i les contínues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, és probable que a finals de segle l’increment
de la temperatura global superi l’1,5 graus centígrads en comparació amb el període comprès entre el 1850 i el 1900 en tots
els escenaris menys en un. Els oceans del món se seguiran escalfant i continuarà el desglaç. Es preveu una elevació mitjana del
nivell del mar entre 24 i 30 cm per al 2065 i entre 40 i 63 cm per al 2100. La major part de les qüestions relacionades amb el canvi
climàtic persistiran durant molts segles, tot i que es frenin les emissions.
• Les emissions mundials de diòxid de carboni (CO2) han augmentat gairebé un 50% des del 1990.
• Entre el 2000 i el 2010 es va produir un increment de les emissions més gran que en les tres dècades anteriors.
• Si s’adopta una àmplia gamma de mesures tecnològiques i canvis en el comportament, encara és possible limitar l’augment de
la temperatura mitjana mundial a 2 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.
• Gràcies als grans canvis institucionals i tecnològics es disposarà d’una oportunitat més gran que mai perquè l’escalfament del
planeta no superi aquest llindar.
• Al llarg dels últims 50 anys, les activitats humanes, i en particular la combustió de combustibles fòssils, han alliberat quantitats de
diòxid de carboni i altres gasos d’efecte d’hivernacle suficients per afectar el clima mundial. La concentració atmosfèrica de diòxid
de carboni, gas que atrapa més calor a les capes baixes de l’atmosfera, ha augmentat en més d’un 30% des dels temps anteriors a
la revolució industrial. Els consegüents canvis del clima mundial comporten una sèrie de riscos per a la salut, com ara l’augment
de la mortalitat per les temperatures extremadament elevades o el canvi de la distribució de les malalties infeccioses.
• L’augment de la temperatura global modifica els nivells i la distribució estacional de partícules aèries naturals (per exemple, el
pol·len) i poden provocar l’asma. Hi ha aproximadament 300 milions de persones amb asma i es tem que l’augment de la temperatura elevi el nombre de persones amb aquesta malaltia2.
METES:
13.1. Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
13.2. Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.
13.3. Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic,
l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.
13.a. Posar en pràctica el compromís contret pels països desenvolupats que són part en la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic amb l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals per a l’any 2020, procedents
de totes les fonts, per atendre les necessitats dels països en vies de desenvolupament, en el context d’una tasca significativa de
mitigació i d’una aplicació transparent, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo al més aviat possible.
13.b. Promoure mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països
menys avançats i als petits estats insulars en vies de desenvolupament, centrant-se, en particular, en les dones, els joves i les
comunitats locals i marginades.
Prioritat sindical: ALTA
1
2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/.
http://www.who.int/features/factfiles/climate_change/facts/es/index3.html.
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