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UGT denuncia que l'atur registrat el setembre demostra la
inexistència de mesures per canviar el model productiu
La desocupació en el sector de la construcció ha abaixat un 4,36% respecte a
setembre de 2009

Palma, 4 d’octubre 2010

Setembre s'ha tancat amb 76.643 aturats a Balears, un 4,98% més que el mes d'agost i un
6,28% més en termes interanuals. L'únic sector on abaixa el nombre d'aturats és en el de la
construcció amb 17.773 desocupats, el que significa un 4,56% menys respecte el setembre
i un 4,36% menys comparat amb el mateix mes de l'any anterior. Per a UGT aquestes
xifres posen de manifest la inexistència de polítiques encaminades a canviar de model
productiu.

"El fet que l'atur només baixi en el sector de la construcció pot ser o bé perquè la planta
hotelera ha començat a renovar les seves infraestructures- amb la qual cosa la temporada
turística ha acabat massa aviat, o bé perquè s'està accelerant la finalització de l'obra
pública, ha indicat el secretari d'Acció Sindical, Ocupació i Formació de UGT, Manuel
Pelarda.

Cal afegir, ha assenyalat Pelarda, que les retallades duites a terme pel Govern central i
autonòmic no permetran posar en marxa mesures per canviar la direcció del model
econòmic. "Això no es pot fer de franc, a cost zero és impossible", ha sentenciat el secretari
d'Acció Sindical de UGT.

A la resta de sectors, l'atur ha augmentat en termes interanuals un 9,12% en serveis, un
3,14% en indústria i un 26,61% en agricultura. Hem de tenir en compte que més del 10%
de la població activa desocupada pertany al sector serveis.

Pel que fa a l'afiliació a la seguretat social, ha caigut un 1,71% comparat amb setembre de
2010 i un 2,8% comparat amb el mes d'agost. Dels 25.674 nous contractes signats durant
el mes de setembre, només l’11 % han estat de caràcter indefinit. "I això tot i que encara
no són del tot mesurables les repercussions d'una reforma laboral que no crearà ocupació i
precaritzarà encara més l'ocupació", ha emfatitzat Pelarda. Dels 25.674 nous contractes
signats durant el mes de setembre, només l’11 % han estat de caràcter indefinit.

UGT considera que la situació econòmica i laboral és complicada ja que la inversió pública
començarà a caure en breu, la qual cosa frenarà l'activitat econòmica. De fet, el Fons
Monetari Internacional ja ha admès que aquest retall en la inversió pública afectarà
negativament a la recuperació econòmica.
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