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CCOO presenta un informe sobre la situació
sectorial de Catalunya que mostra que la
crisi no ha tocat fons
CCOO ha presentat un balanç de
la situació socioeconòmica catalana des d’un punt de vista sectorial, que mostra unes dades
que no ens permeten ser gaire
optimistes i que demostren que
els intents de resposta de les
diferents administracions han
tingut un impacte molt tímid.
Amb una xifra de 604.038 persones registrades com a aturades a
les
oficines
del
Servei
d’Ocupació de Catalunya al mes
de març, veiem com el 59,6%
reben una prestació contributiva,
un 39,2% rep un subsidi i un
1,2%, la renda activa d’inserció, i
això vol dir que està pujant la
xifra de les persones que reben
subsidis. Amb aquest escenari
tenim un gran risc d’augmentar
en pocs mesos la gent que
podria quedar en situació d’exclusió social.
Les conclusions de l’informe, que
podeu trobar en el web de CCOO
de Catalunya, www.ccoo.cat,
recullen que tots els indicadors
ens diuen que la situació pot
empitjorar i que no s’ha tocat

fons ni de bon tros. És cert que hi
ha indicadors positius com l’índex de producció industrial,
clima industrial i exportacions,
però aquests tenen una progressió molt tímida. L’informe assenyala que s’està produint una profunda ruptura del teixit productiu, fins i tot en activitats que
tenen més valor afegit i clarament viables, però que fracassen
per manca de liquiditat; la situació financera de les empreses
continua sent el problema principal i res no ha canviat en els
darrers sis mesos. Com hem dit,
la destrucció d’ocupació segueix
una tendència alcista i l’informe
alerta que, un cop finalitzats el

Pla Renove de l’automoció, els
plans dels ajuntaments i les temporades turístiques pot créixer la
virulència d’aquesta destrucció i,
per tant, segurament s’haurien
de perllongar algunes d’aquestes
mesures o engegar-ne algunes
de noves. L’informe també alerta
que un terç de les suspensions
de contractes poden derivar en
rescissió i que la major destrucció d’ocupació es continua produint mitjançant acomiadaments
individuals, gairebé el doble que
la que es produeix amb expedients de regulació d’ocupació.
CCOO de Catalunya proposa un
pla de xoc que serveixi per aturar
la fractura cada dia més gran del
teixit productiu i la pèrdua de
llocs de treball, i que haurà d’integrar-se necessàriament en un
pla estratègic més ampli que
assenti les bases, d’una vegada
per sempre, d’una veritable política industrial activa que enforteixi el teixit productiu. CCOO
considera que urgeix un pacte
per a la indústria i la reactivació
econòmica catalana.

Deducció de la quota d'afiliació en la
declaració de la renda
La quota d’afiliació sindical a
CCOO és una despesa que podeu
deduir quan realitzeu la vostra
declaració anual de la renda, així
ho marca la llei de l’IRPF.
Podeu deduir les quantitats que
heu pagat en concepte de quotes
per la vostra afiliació a CCOO. Els

justificants són els mateixos
rebuts bancaris o de nòmina que
ja teniu. En tot cas, si us cal un
certificat, el trobareu a
http://www.ccoo.cat/aspnet/
noticia.aspx?id=77080
Per a qualsevol consulta, podeu
adreçar-vos a: uat@ccoo.cat

La quantitat a deduir cal posar-la
en l’espai reservat a “Quotes
satisfetes a sindicats” [casella
010] de l’imprès oficial (digital o
en paper) de l’IRPF.

editorial
En suport a
Baltasar Garzón
Aquests dies estem vivint moltes i
diverses mostres de solidaritat i
suport envers el jutge Garzón, davant
la greu campanya de difamació i
persecució política de sectors ultraconservadors, i que podrien suposar
la seva separació de la judicatura.

L’actuació del Tribunal Suprem, a
través del jutge Varela, és intolerable
en un Estat democràtic, en permetre
que les mateixes organitzacions que
van ser responsables de la persecució i la mort de milers de persones
que es van oposar a la dictadura
franquista ara puguin allunyar de la
carrera judicial el primer jutge que
s’ha atrevit a començar a restituir la
seva memòria. Aquest és un perillós
precedent per al reconeixement de
la memòria d’una de les èpoques
més negres de la nostra història.
En definitiva, més enllà de valorar la
trajectòria judicial de Baltasar
Garzón, hem de defensar per
damunt de tot la seva actuació per
restablir la dignitat de les víctimes
de la dictadura franquista.
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més.....
Vaga a Correus en defensa de
la viabilitat del servei públic
En el marc de les mobilitzacions que
els treballadors i les treballadores de
Correus estan duent a terme a tot
l’Estat en defensa de la viabilitat d’aquest servei públic, el passat 14 d’abril
va tenir lloc la convocatòria de vaga a
la província de Barcelona, que compta
amb més de 8.400 empleats. La convocatòria va ser impulsada per la
majoria sindical formada per CCOO,
CSIF, Sindicat Lliure i CGT, amb un
70% de la representació. La protesta
es fonamenta contra la política d’ajustos i l’abandonament del correu públic
per part del Govern, que genera una
gran incertesa sobre la seva viabilitat
futura. La manca d’una Llei postal,
model financer, pla estratègic ni d’inversions condemna l’empresa pública
més antiga de l’Estat a una apagada
postal que pot posar en perill el servei
i un bon grapat de llocs de treball. Les
mobilitzacions poden culminar en una
vaga general en el sector la primera
quinzena de juny.

Celebració de la xerrada:
“Colòmbia: el sindicalisme,
una activitat d’alt risc”
Aprofitant la seva visita a Barcelona,
Domingo Tovar Arrieta, secretari general de la CUT Colòmbia, intervindrà en
una xerrada sobre la situació sindical i
social del seu país, que tindrà lloc el
proper 19 d’abril, a les 18 h, a les
sales 12 i 13 de la seu nacional de
CCOO Catalunya (Via Laietana, 16, de
Barcelona). La xerrada està organitzada per la Fundació Pau i Solidaritat de
CCOO Catalunya.
Prèviament, Domingo Tovar participarà
en les VII Jornades sobre Colòmbia,
organitzades com cada any per la
Taula Catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colòmbia, de la qual la
Fundació Pau i Solidaritat n’és membre actiu.
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A més, cau el nombre de prestacions contributives

El nombre de persones aturades a Catalunya ja
supera les 600.000
El mes de març ha deixat una
xifra de 604.038 persones
registrades com aturades a les
oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya, cosa que significa
un increment interanual del
21,2% (105.686 aturats més
que fa un any). L’augment de
l’atur a Catalunya continua sent
superior a la mitjana de l’Estat,
concretament aquest mes ha
estat un 5,6% superior, fet que
la col·loca com a primera comunitat autònoma en augment de
l’atur. Per la seva banda,
Barcelona és la província on
més creix la desocupació al mes
de març (7.110 persones més
respecte al mes anterior).

Aquest escenari es veu
agreujat amb el fet que el
nombre de persones beneficiàries d’una prestació contributiva es va reduir, al mes
de febrer (últim mes del qual
tenim dades) en un 1,2%,
mentre que augmentava el
nombre de beneficiaris de subsidis en gairebé un 121% interanual. D’aquesta manera, el
mes de febrer es tancava amb
498.808 persones aturades a
Catalunya que rebien una prestació per atur, de les quals un
59,6% eren contributives, un
39,2%, subsidis, mentre un
1,2% percebia la Renda Activa
d’Inserció.

CCOO exigeix al Govern mesures per activar l’economia i
millorar els mecanismes de protecció social i econòmica de les
persones que perdin la feina, i
recorda que la prioritat, per
sobre de l’estabilitat pressupostària, és la recuperació econòmica, la creació d’ocupació i la
protecció social.

La defensa dels llocs de treball i dels drets laborals
centren diferents mobilitzacions a Catalunya
CCOO ha donat ple suport a les
diferents mobilitzacions que han
tingut lloc en el darrer mes en
diverses empreses de Catalunya i
en defensa dels llocs de treball i
dels drets laborals. Els treballadors
de les autopistes d’Acesa i Aucat
van protagonitzar una vaga durant
la Setmana Santa que pretenia
desbloquejar la negociació del
conveni. El gran seguiment i les
seves conseqüències –es van arribar a aixecar les barreres en la primera tongada de mobilitzacions–
van fer que s’arribés a un principi
d’acord abans de la segona part
de les mobilitzacions, que coincidia amb la tornada de les festes.
També la plantilla de Draka
Cables va començar una vaga

durant la Setmana Santa en
defensa dels llocs de treball i per
reivindicar el futur industrial de la
fàbrica de Santa Perpètua de
Mogoda. Durant el darrer any, la
plantilla s’ha reduït en més d’un
30%, amb acomiadaments objectius i sense presentar cap expedient. El resultat de la pressió va
ser el compromís de l’empresa
d’evitar acomiadaments i impulsar un pla de futur.

El 6 d’abril, els treballadors de
Kaufil van començar una vaga
indefinida contra el trasllat de la
maquinària i la producció de
Barcelona a una planta navarresa, i
els empleats d’INECSA van denunciar davant la Inspecció de Treball
l’impagament de les nòmines.
També a Caprabo de Girona es va
realitzar una concentració el
divendres 9 d’abril contra la política d’acomiadaments que està
duent l’empresa, i finalment el
proper dilluns 19 seran els delegats de CCOO a Sodexho els que
es mobilitzaran a la Ciutat
Esportiva del FC Barcelona de
Sant Joan Despí en favor de la llibertat sindical i la salut dels treballadors de l’empresa.
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La unió del tramvia per la Diagonal, una aposta per
la mobilitat en temps de crisi
Ja fa temps que des de CCOO
de Catalunya reclamem una
millor i més adequada gestió de
la mobilitat a la ciutat, perquè
una millora en la mobilitat
també significa millorar les condicions de la jornada laboral
dels treballadors/es. Des d’aquest punt de vista, la interconnexió del tramvia per la
Diagonal afavorirà la cohesió
social i l’accessibilitat al mercat
de treball, no només al llarg de
la mateixa avinguda, sinó també
millorant la connexió dels territoris del Barcelonès i el Baix
Llobregat. Hi ha un nombre
important de persones que diàriament utilitzen aquesta via de
pas per anar i venir de la feina i
molts encara ho fan en transport
privat, atesa la manca d’alterna-

tives, mentre que d’altres han
de suportar les incomoditats de
la falta de connexió al llarg de
la via. Cal recordar que el tramvia, amb 80.000 viatgers diaris,
és el mitjà de transport més
ben valorat per part dels usuaris, a més de ser totalment
accessible, silenciós i ecològic.
Un model de mobilitat sostenible com el que es proposa permet desincentivar l’ús del cotxe
i afavorir la creació d’aparcaments dissuasoris i la intermodalitat, i farà del tramvia i dels
autobusos la gran estratègia del
transport a la Diagonal. Una
estratègia que, a més, ha de
tenir efectes importants i positius en un sector d’activitat, com
és la construcció d’aquests mitjans de transport, que incorpo-

ren una important dosi de coneixement, recerca i innovació.
CCOO, després d’haver reivindicat tant de temps alternatives
per afavorir la mobilitat sostenible, i sabent que la proposta pot
tenir alguns matisos, demanem
poder participar en l’elaboració
final de projecte i ens felicitem
pel que considerem, sens dubte,
una bona notícia en moments
de crisi.

CCOO mostra al president
Montilla la seva preocupació
per l’educació a Catalunya
Amb una carta signada pel
secretari general de
CCOO de Catalunya i la
secretària general de la
Federació
d’Ensenyament, aquest
sindicat ha mostrat la seva
preocupació per la situació del sistema educatiu català al president de la
Generalitat, José Montilla. La carta li
recorda el seu compromís amb l’educació i la formació com a elements
estratègics de país, alhora que informa del bloqueig de tota negociació
que hi ha amb el Departament que
lidera el conseller Maragall. En la
carta es reclamava una reunió urgent
per tractar sobre les qüestions bàsiques per començar el proper curs en
condicions adequades i dotar l’educació catalana de la capacitat d’acollir,
atendre i motivar els nens i les nenes
i joves de Catalunya.

La Inspecció de Treball sanciona el Bisbat
de Sant Feliu

El proper Lletrafòrum,
dedicat a Gomorra, de
Roberto Saviano

Dues denúncies de la
Federació de Construcció i
Fusta de CCOO de Catalunya
han donat el seu fruit i la
Inspecció de Treball ha sancionat el Bisbat de Sant Feliu
de Llobregat per incompliment

La propera sessió de
Lletrafòrum, trobada
periòdica organitzada
per la Secretaria de
Formació Sindical i
Cultura de CCOO de Catalunya, estarà
dedicada a l’obra Gomorra, de l’escriptor italià Roberto Saviano, i tindrà
lloc el dijous 29 d’abril a la seu del
sindicat. Per tal de facilitar-ne la lectura, la Biblioteca Francesca
Bonnemaison ha deixat alguns exemplars de l’obra, que estan disponibles
en la Secretaria, en préstec.
Aquestes sessions tenen una durada
d’una hora i quart i cada lectura va
acompanyada d’una activitat diferent
relacionada amb el contingut: trobades amb l’autor, passejades per la
ciutat, tasts gastronòmics... Si voleu
estar informats/ades de les properes
lectures que es proposin, podeu
enviar el vostre nom i l’adreça electrònica a cultura@ccoo.cat.

de la Llei de prevenció de riscos laborals en les obres de
construcció de la nova seu
que es realitzen en aquesta
població del Baix Llobregat.
Malgrat que delegats sectorials de prevenció de CCOO

van avisar de la falta de mesures de seguretat en aquesta
obra, el Bisbat va fer-ne cas
omís. CCOO lamenta haver
hagut d’arribar a la Inspecció
de Treball per cridar l’atenció
a les autoritats eclesiàstiques.

28 d’abril, Dia mundial de la salut en el treball
Més de mil delegats i delegades
de prevenció de CCOO de
Catalunya es van trobar a l’Hotel
Hesperia Tower, de l’Hospitalet
de Llobregat, en una assemblea
celebrada el passat 8 d’abril,
amb el lema “la salut, el teu
dret. CCOO, la teva força”.
Actuar en favor de la prevenció
dels riscos laborals va ser l’objectiu central de la jornada, que
va comptar amb cinc tallers de
treball, on es van distribuir els
delegats participants. Aquesta

assemblea forma part de la programació prevista amb motiu
del 28 d’abril, Dia mundial de la
salut en el treball. Diferents
actes i accions tindran lloc arreu
de Catalunya, i a Barcelona es

farà una concentració conjunta
amb UGT davant la patronal
Foment del Treball, per reclamar
que no es baixi la guàrdia davant
els accidents laborals i les malalties professionals. L’any passat
van créixer un 9% els accidents
laborals mortals a Catalunya,
malgrat haver augmentat el
nombre de treballadors desocupats. La concentració tindrà lloc
a les 12 del migdia.
A la pàgina següent trobareu
el manifest unitari.
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Manifest unitari. 28 d’abril, Dia mundial de la salut en el treball

AMB ELS SINDICATS LA FEINA ÉS MÉS SEGURA
Al nostre país, el 90% de les empreses són petites o
molt petites, és a dir, empreses de menys de 6 treballadors, on no hi ha representació sindical ni participació dels treballadors i treballadores en la prevenció.
En el 70% de les empreses d’entre 6 i 10 treballadors
no hi ha cap delegat de prevenció. A més, en el 36%
dels accidents laborals succeïts l’any 2009 en aquest
tipus d’empresa, no s’havia dut a terme cap avaluació
de riscos.
CCOO i la UGT hem posat de manifest la importància
de desenvolupar l’Estratègia catalana de seguretat i
salut en el treball, sobretot pel que fa als delegats
territorials, figura que es reconeix també en l’Acord
estratègic, perquè es considera una eina fonamental
per portar la prevenció a totes aquestes petites
empreses que no tenen representació sindical i que
acumulen el 30% dels accidents laborals.
Cal denunciar, un any més, que augmenta la infradeclaració de les malalties professionals. Durant l’any
2009 s’han declarat 1.850 malalties professionals
menys que l’any anterior a tot l’Estat. Aquestes xifres
suposen un descens del 23% respecte a l’any 2006,
en què es va aprovar el nou sistema de notificació i
registre de les malalties professionals i el nou quadre.
Responsabilitzem d’aquesta situació les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social, com a iniciadores del procés, i les
diferents administracions públiques, que no n’exerceixen adequadament el control. També exigim que no
s’utilitzi la no-declaració de malalties professionals i els
entrebancs a l’hora d’atorgar la contingència professional per risc d’embaràs per tal d’estalviar cost econòmic
a les mútues i a les administracions públiques.

Volem emfatitzar el tema dels riscos psicosocials.
Avui, aquests riscos constitueixen un dels problemes
més importants, tant pel nombre de treballadors i treballadores afectats com per la diversitat de sectors i
empreses en els quals es manifesten. Paradoxalment,
des del punt de vista preventiu, romanen invisibles i
inabordats. En no avaluar-se ni reconèixer-se, no es
prevenen.
Contràriament al que alguns sectors empresarials
pensen, econòmicament és més rendible, no només
per a les empreses sinó també per a la societat, tenir
una bona diagnosi i planificació preventiva. En primer
lloc, perquè fa més competitives les empreses. Si evitem accidents, evitem la baixa del treballador i també
que la societat hagi de fer-se càrrec de les prestacions que li correspondrien en funció dels danys a la
salut.
CCOO i la UGT demanem la democratització de les
mútues, més transparència en la seva gestió i més
participació i control dels agents socials en aquestes
entitats, el dret a la codecisió entre l’empresari i els
representants sindicals a l’hora de triar una mútua a
l’empresa i una major fiscalització econòmica per part
de les administracions públiques a les mútues.
El 28 d’abril és un dia per al record i per a la reivindicació, per al record de tots aquells que han perdut la
vida en els seus llocs de treball, els que han patit
danys greus i seqüeles en accidents laborals i els seus
familiars, que lluiten cada dia per tirar endavant. I
també és un dia per a la reivindicació del que és
públic, del que considerem nostre, del que és de tots,
per a la defensa d’unes condicions de treball saludables, perquè la vida i la salut són el bé més preuat que
tenim i no el podem perdre en la feina.

Dia 28 d’abril, a les 12 h del matí
CONCENTRACIÓ DAVANT LA PATRONAL FOMENT DEL TREBALL
Via Laietana, 32. Barcelona
Amb la participació de Joan Carles Gallego i Josep Maria Álvarez, secretaris generals de CCOO i d’UGT de Catalunya

