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En els primers sis mesos del 2018
el nombre d’accidents laborals
creix a Catalunya
La tendència dels accidents de treball d’ençà que l’economia va començar la inflexió cap al creixement,
des del 2013, ha estat preocupant i en el primer semestre del 2018 segueix pel mateix camí.
En aquest primer semestre s’han produït 47.291 accidents amb baixa, del quals 280 han estat
greus, 46.981 lleus i 30 mortals. Per sectors, tots els casos de gravetat, és al sector serveis on
s’han produït la majoria dels accidents. Territorialment, la província de Barcelona és la que més
accidents pateix —per raons demogràfiques i productives òbvies—, amb una distribució que
creix percentualment de manera similar als anys anteriors en totes les províncies. Pel que fa als
accidents in itinere, ens trobem també amb la mateixa tendència a l’augment.
Les xifres no conviden a l’optimisme. CCOO es pregunta si les direccions de les empreses seguiran
veient la prevenció com un cost o una obligació legal, en comptes d’inserir-la en el cor del sistema
productiu i organitzatiu de les empreses, amb una visió d’inversió en qualitat.
CCOO reclama a les direccions de les empreses el respecte a la salut i a la vida dels treballadors i
treballadores. A l’Administració de la Generalitat i de l’Estat espanyol —que també té competències
d’Inspecció de Treball— els reclama que posin els recursos adients perquè es compleixin els
mínims exigibles en relació amb la prevenció de riscos laborals, perquè és evident que reduint el
nombre d’inspectors, subinspectors i tècnics habilitats a Catalunya es perjudica la lluita contra
la vulneració contínua de la Llei de prevenció de riscos laborals. Per últim, als representants
dels treballadors i treballadores, el sindicat els encoratja a seguir amb la feina de millora de les
condicions de treball, de salut i de vida a les empreses: sense ells, tot seria molt pitjor.

Se signa l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC) amb presència del
president de la Generalitat, Quim Torra
i va comptar també amb la participació del
vicepresident del Govern, Pere Aragonès, del
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir el Homrani, i de la consellera d’Empresa
i Coneixement, Maria Àngels Chacón. Recordem
que l’acte de ratificació de l’AIC va tenir lloc el
passat 24 de juliol a la seu del CTESC.
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Les organitzacions sindicals i les patronals
més representatives de Catalunya —CCOO
de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del
Treball, Pimec i Fepime— van signar el passat
dilluns, 3 de setembre, l’Acord interprofessional
de Catalunya (AIC) en presència del president
de la Generalitat, Quim Torra. L’acte va tenir lloc
al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat,

L’AIC respon a la necessitat d’aconseguir
equilibris justos i equitatius entre les
necessitats de competitivitat i eficiència
de les empreses, i la millora dels drets i les
condicions de treball, els salarials i d’igualtat
de les persones treballadores.
Trobareu tota la informació de l’AIC en aquest
enllaç

Vaga a Indra BPO
davant la negativa de
negociar mesures de
mobilitat i conciliació
Davant la voluntat nul·la de la direcció d’Indra
BPO de negociar les propostes presentades
pels comitès d’empresa de CCOO pel trasllat
dels centres de treball dels carrers Badajoz i
Tànger de Barcelona a Sant Joan Despí, s’ha
convocat vaga el dimecres 12 de setembre,
als centres afectats. Aquesta nova acció
es fa, després de les concentracions
realitzades el mes de juliol i i a principis
de setembre, per demanar a l’empresa que
tingui en compte algunes de les mesures
proposades per millorar les condicions de
treball, la compensació i la seguretat. La
representació sindical de CCOO d’ambdós
centres de treball ha plantejat que el
trasllat comporta conseqüències negatives
en la mobilitat, amb un cost afegit per a
les treballadores i treballadors en temps,
diners, seguretat, benestar, i amb una greu
conseqüència: la conciliació de la vida
professional amb la personal i familiar, que
comporta, en algunes situacions personals,
replantejar-se la continuïtat a l’empresa.

Festes laborals a
Catalunya durant
l’any 2019
1 de gener, dia de Cap d’Any
19 d’abril, Divendres Sant
22 d’abril, Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig, festa del Treball
24 de juny, Sant Joan
15 d’agost, dia de l’Assumpció
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, dia de Tots Sants
6 de desembre, dia de la Constitució
25 de desembre, dia de Nadal
26 de desembre, dia de Sant Esteve
Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per
la de 17 de juny (Festa d’Aran).

