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Un informe de CCOO demostra que en 10 anys
la meitat dels treballadors i treballadores de
Catalunya tindran més de 45 anys
Els darrers anys hi ha hagut una inversió de la piràmide
demogràfica del mercat de treball. Mentre es perdien més de
mig milió de persones treballadores, entre 16 i 45 anys, el
nombre de les que tenen més de 45 ha crescut en 221.657.
Aquesta tendència es mantindrà al llarg dels propers 10 anys i
farà que, previsiblement el 2028, gairebé la meitat de la força
de treball tingui més de 45 anys. Aquesta perspectiva comporta
reptes importants en termes de cohesió, de sostenibilitat del
model de benestar i de competitivitat del teixit productiu, i
reclama una anàlisi en profunditat de les condicions en les
quals treballen les persones que es troben en aquesta franja
d’edat, i també del seu accés al món laboral.
Al llarg dels darrers 10 anys s’ha produït un canvi suau pel que fa a aquestes condicions:
• Hi ha hagut un lleuger increment de la salarització, especialment en el tram de majors de 55
anys, amb una reducció del nombre de treballadors i treballadores autònoms.
• Ha augmentat en 2 punts la temporalitat, però amb una taxa de rotació laboral que és la més
baixa respecte de les altres franges d’edat (2,32 per als majors de 45 anys).
• S’ha produït un augment de la parcialitat involuntària, que se situa en el 52,1%, que ara
supera la taxa dels menors de 45 anys.
• Ha augmentat el nombre de persones qualificades en aquesta franja d’edat, un increment que,
en el cas dels estudis superiors, ha passat de 335.362 a 410.048 assalariats i assalariades més.

editorial

Cop d’ull als
pressupostos

El vicepresident econòmic de la Generalitat ens
va citar a principis d’aquesta setmana, juntament
amb els principals agents socials de Catalunya, per
presentar-nos l’Avantprojecte de llei de pressupostos per al 2019. I això està bé, sobretot per saber
quina és la línia que segueixen els comptes i si són
adequats per fer front a les necessitats socials del
nostre país. El conjunt del pressupost ascendeix
a 26.162 milions d’euros, un 6,8% més que l’any
2018, però la despesa social en les grans partides
de salut, educació i treball i afers socials es queda
en xifres del 2010, del tot insuficients per fer front
a les necessitats d’avui i per revertir les retallades.
Això té molt a veure amb la renúncia del Govern
a abordar polítiques fiscals imprescindibles per fer
front a aquestes necessitats. CCOO proposa incrementar els ingressos per la via fiscal, especialment
amb l’IRPF per a salaris superiors a 60.000 euros
l’any, i també mitjançant l’impost de successions.
Els pressupostos recullen elements destacats,
com la creació de llocs de treball a l’ICS, mossos,
bombers i professors, així com la consignació de
300 milions d’euros per al desenvolupament de la
tercera fase de la Llei de la renda garantida de ciutadania. Per contra, la mala notícia és que el Pacte
nacional per a la indústria es queda sense partides
suficients per fer complir l’acord nacional. Des de
CCOO pressionarem per revertir els aspectes negatius d’aquest avantprojecte i farem propostes. Ja hi
estem treballant.

www.ccoo.cat
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Acord a Correos que posa fi al conflicte

Finalment, després d’un llarg recorregut de mobilitzacions i negociacions, i davant la perspectiva d’una nova vaga de 24 hores convocada per
a avui, el passat dimecres Correos va arribar a
un acord amb CCOO i els altres sindicats convocants. L’acord inclou un increment retributiu
per sobre del 8% amb el qual es reconeixen els
increments i els fons addicionals 2018-2020,
recollits en l’Acord de la funció pública i en els
pressupostos generals de l’Estat per a aquest
any. En matèria d’ocupació s’han ofert 2.000
places destinades a carrera professional i una
oferta de llocs de treball de quasi 12.000 places,
que juntament amb les convocatòries dels 2 darrers anys baixarien l’eventualitat al 8%. S’obre
la porta a jubilacions parcials, la millora de les
excedències voluntàries incentivades i la supressió del torn del dissabte, entre altres aspectes
importants, que culminen un paquet de propostes que CCOO considera un gran avenç, suficient
per desconvocar les mobilitzacions previstes.

CCOO desconvoca la vaga prevista a
Renfe i Adif

La signatura d’un preacord de conveni col·lectiu
del Grup Renfe ha permès que CCOO hagi desconvocat les jornades de vaga previstes per avui
i el proper 7 de gener. Renfe s’ha compromès a
fer les gestions necessàries davant el Ministeri
per obtenir la màxima taxa de reposició possible, s’ha concretat la pujada salarial recollida
en el projecte de pressupostos i s’ha tancat un
increment del 0,5% lligat a la productivitat el
2018. També s’ha tancat el tema de la jubilació
parcial i s’han ampliat les llicències retribuïdes.
En el cas d’Adif, el compromís de l’empresa de
presentar en 48 hores un document, que podria
ser l’esborrany del II Conveni Col·lectiu, recollint
moltes de les reivindicacions del sindicat, ha fet
decidir CCOO a desconvocar la vaga prevista per
avui. La convocada el dia 7 de gener dependrà
que el document reculli ingressos de personal
per sobre de les sortides, increments salarials,
reduccions de jornada, etc.

Suport a la plantilla de Gallina Blanca
davant el tancament de la planta

Davant l’anunci de tancament de la planta de
Gallina Blanca a Sant Joan Despí, les treballadores i treballadors estan fent concentracions
de protesta cada matí a les portes de l’empresa.
El passat dimarts, 18 de desembre, els secretaris generals de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco; de CCOO d’Indústria de Catalunya i del
territori, José Antonio Hernández i Álvaro Muñoz, i de CCOO del Baix Llobregat - Alt Penedès
- Anoia - Garraf, Josep M. Romero, van participar a la concentració acompanyant la plantilla
en defensa de la continuïtat de l’activitat i dels
llocs de treball de la planta. A principis de mes,
la direcció va anunciar que traslladava a Osca
la producció de la planta de Sant Joan Despí
davant la imminent requalificació dels terrenys
per part de l’ajuntament.

• Aquesta circumstància s’ha vist acompanyada d’un augment també de la sobrequalificació, la
taxa de la qual ha passat del 13,7% el 2014 al 15,8% el 2017.
• Es fa palesa la terciarització en aquesta franja d’edat, amb un envelliment de les plantilles de la
funció pública, i també en altres sectors, com el transport o la construcció.
• Els salaris de les persones de més de 45 anys continuen tenint la mitjana més alta, però la
davallada salarial, el 2010 els va ser més pronunciada, especialment en el cas de les persones més
grans de 55 anys.
Atur de llarga durada
El canvi més pronunciat s’ha produït en la dinàmica dels desocupats i desocupades. Així, la franja de
46 a 64 anys és ara la que mostra un percentatge superior de persones aturades de llarga durada,
quan 10 anys abans suposava el 25% del total. El fenomen de la cronificació de l’atur és característic
d’aquest grup i el nombre de les persones més grans de 45 anys que fa més de 4 anys que estan
en situació de desocupació, fins i tot, ha augmentat al llarg dels darrers 5 anys fins a situar-se en
53.921 persones el segon trimestre del 2018. Les dificultats en l’accés a un mercat de treball que
tan sols adreça un 3% de la seva oferta de treball als més grans de 45 anys no tan sols margina els
que busquen feina, sinó que també desanima moltes persones, que acaben distanciant-se del mercat
laboral i s’integren en el col·lectiu que s’encasella sota l’eufemisme d’inactius.
Hi té a veure la discriminació per raó d’edat, la segona en importància després de la de gènere, que ha
augmentat amb la crisi i que margina una part important, en molts casos qualificada, dels treballadors
i treballadores. Així, la permanència a l’atur (61,59% entre els 2 primers trimestres de l’any) i també
el pas de l’atur a l’ocupació (14,86% en aquest període) ofereixen dades pitjors que en el cas dels
treballadors i treballadores més joves. Aquí hi té un paper clau el prejudici existent i també la confusió
entre rendiment i capacitat. Com mostren els estudis, les capacitats al llarg de la vida laboral no es
redueixen, sinó que es transformen i, amb l’adequada adaptació al lloc de treball i amb l’accés a la
formació contínua, es genera un valor creixent. Ni la societat pot renunciar a aquest valor ni tampoc ho
pot fer el teixit productiu, que té, en aquest col·lectiu, una bona part de la qualificació, de la capacitat i de
les competències que necessita per fer front als reptes de la competitivitat global i del canvi tecnològic.
Propostes de CCOO
Per aquesta raó des de CCOO de Catalunya proposem actuar amb 3 tipus de mesures:
• Prevenció. Sensibilitzar, conscienciar i valorar les capacitats de les persones més grans de 45
anys i actuar en contra de la discriminació, en el marc d’un pla d’acció integral. Acreditar, mantenir
i millorar les competències de les persones més grans de 45 anys, facilitant-los l’adaptació i la
prevenció al lloc de treball i posant més mitjans per a una formació contínua i d’empresa que
permeti acompanyar i anticipar el canvi tecnològic.
• Intervenció. Habilitar els recursos necessaris per garantir una atenció immediata, contínua,
integral i personalitzada als desocupats i desocupades més grans de 45 anys, fet que comença
amb la qualitat i l’estabilitat laboral dels orientadors. És prioritari incrementar el nombre i la dotació
dels programes i serveis que hi ha, tant d’inserció com de formació específica per a persones
demandants d’ocupació.
• Garantia. Assegurar la suficiència de la renda de les persones perquè puguin viure amb dignitat
i millorar les seves possibilitats d’accedir al mercat de treball. Així, és urgent actualitzar el sistema
de protecció social, que és complex, insuficient i té massa llacunes de desprotecció. La recuperació
del subsidi a partir dels 52 anys i una translació amb els mitjans adients cap a la renda garantida de
ciutadania són, en aquest sentit, mesures que poden generar, a curt termini, una millora significativa.

L’informe sencer el trobeu aquí
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Especial formació de desembre

Descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
FUNDACIÓ PACO PUERTO:
el nostre centre de formació

Centro de Estudios ADAMS Barcelona
i Girona

https://ca.fundaciopacopuerto.cat/

Oposicions i cursos professionals.

OFERTA FORMATIVA PER A L’ANY 2019

Descompte del 20% sobre el preu de les mensualitats en classes presencials i en el curs
complet en cursos en línia.

Preparació d’oposicions: https://fundaciopacopuerto.cat/cursos/sectors/
Generalitat de Catalunya: Administració general, educació, ICS, serveis penitenciaris…
Diputació de Barcelona i Administració local
Descomptes per a la preparació d’oposicions: afiliats i afiliades, entre el 30% i el 40%
sobre preu de la matrícula. Nous afiliats i afiliades: entre el 20% i el 25%.
ACTIC: preparació en línia de les proves d’acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació: nivell bàsic i mitjà. Descompte del 50% a l’afiliació.
Formació subvencionada: https://fundaciopacopuerto.cat/cursos/localitats/
Sectorial: màrqueting i relacions públiques; educació i formació; sanitat; control i
seguretat; transport per carretera (CAP); restauració; electricitat; fabricació mecànica;
administració i gestió; serveis socioculturals i a la comunitat; logística…
Transversal: anglès (preparació d’exàmens de Cambridge English), català (preparació per
superar les proves lliures dels diferents nivells); Microsoft Office (certificació Microsoft);
habilitats personals i interpersonals, seguretat i salut laboral…

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1938

Times English School (Vilanova i la Geltrú)
Idiomes.
Cursos d’anglès per a tots els nivells i edats (a partir de 4 anys).
20% de descompte sobre els preus.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1658

Mecanografia.com
Curs en línia de mecanografia. Descompte de 10 € del preu.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1278

https://es.fundaciopacopuerto.cat/

Centre de Formació de Persones
Adultes Manuel Sacristán (Barcelona)
Centre públic de formació de persones adultes, creat a partir d’un conveni de col•laboració
entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.
Formació en:
• Graduat en educació secundaria obligatòria (GESO).
• Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM).
• Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS).
• Llengües: català, castellà i anglès.
• Informàtica: tots el nivells competencials COMPETIC 1, 2 i 3.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Us informen que CCOO i la UOC estem negociant un acord de col•laboració que permeti
incentivar la formació de les persones afiliades a CCOO mitjançant descomptes en la
matrícula dels cursos impartits per la UOC.
La Universitat Oberta de Catalunya és una universitat en línia, impulsada pel Govern de la
Generalitat de Catalunya, que participa en el finançament del projecte i en la composició
del Patronat que governa la UOC.
En aquest enllaç www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2038 es publicarà el seu
contingut definitiu un cop feta la signatura oficial.

AUTOESCOLES
Autoescola Piscis (Barcelona). 50% en la matrícula dels permisos B, C1 i C.

Descompte del 50% en el preu del material dels cursos, excepte en els de COMPETIC.

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=234

La duració dels cursos és anual en la majoria dels casos, però en alguns encara hi ha places
disponibles. Proper curs: preinscripció a finals de juny.

Autoescola Mini (Viladecans). 20% sobre el preu de la tarifa vigent.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=284

www.ccoo.cat/escolaadults

Autoescola Segrià (Almenar i Lleida). 50% en la matrícula del carnet B.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=846
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=844
Centre de Formació Vial Riders School (Esparraguera). 50% en el preu de la
matrícula per obtenir el permís de conduir de vehicles.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=955
Autoescola Domènech (Vilanova i la Geltrú). 50% sobre el preu de la tarifa normal o
un 25% sobre el preu de l’oferta existent en el moment de matricular-se.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=597
CFC Martí, SL (Guissona). Descompte del 30% al 60% en funció del tipus de curs i de les
persones.
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=1378

