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CCOO i els treballadors de Boí Taüll diuen prou
CCOO de Lleida denuncia la situació dels treballadors i treballadores del complex turístic de Boí Taüll
que han arribat al límit del que és raonable després
d’arrossegar diversos ERO, acomiadaments, cessions contractuals de jornada i el pas de fixos a fixos
discontinus, a més de la manca de pujades salarials
durant més de 5 anys, amb l’excusa d’intentar aixecar la companyia.
A més d’un estiu complicat, el passat, aquest hivern
la situació de la plantilla de Boí Taüll ha empitjorat
després que els deixessin de pagar les nòmines,
amb l’excusa que per arrencar la temporada d’hivern
l’empresa havia de prioritzar el pagament als proveïdors, a la companyia elèctrica, a la qual devien diverses factures endarrerides, i a la Seguretat Social.
Aquesta situació es perllongà durant tota la temporada d’hivern i les condicions de vida dels treballadors
i treballadores empitjoraren dia a dia: llargs torns de
treball sense rebre salari, s’havien de pagar els desplaçaments, els habitatges i la calefacció.
L’empresa pagava les nòmines a terminis d’un 25%
de la mensualitat cada mes per tal de tenir pau social i tenir la plantilla com a hostatge del seu propi
salari. Tot això mentre veien a les notícies com de bé

que funcionava l’empresa i els beneficis que havia
obtingut aquest hivern en relació amb la temporada
passada.
A dia d’avui, el deute puja a un 30% de la nòmina del
mes de març, tot el mes d’abril, més les liquidacions
del personal de temporada, el mes de maig al personal fix, que encara està realitzant el manteniment
i desmuntatge de l’estació, i preveuen que durant el
mes de juny tampoc veuran un cèntim, en total uns
450.000 euros.
Per als treballadors i treballadores d’aquesta companyia que l’han vista amb turistes els 12 mesos de
l’any i amb un índex de clients que en el menor dels
casos cobria el 60%, és la mala gestió la que ha
portat, poc a poc, a la deriva una empresa, el client
mitjà de la qual és el client familiar. En aquest moment, durant el pont de Sant Joan, la vall preveu una
ocupació de gairebé el 100% i l’ocupació del complex turístic de Boí Taüll, de 1.000 places hoteleres
no arriba al 10%. L’intent d’aconseguir clientela d’un
nivell adquisitiu superior ha dut l’empresa al declivi,
i per solucionar-ho, la direcció, abusant de la crisi i
aplicant la reforma laboral, l’únic que fa és empobrir
cada dia més els treballadors i treballadores.

Ratificat el principi d’acord sobre el Conveni del metall
Els delegats i delegades dels sectors metal·lúrgics de la província de Lleida han ratificat el principi d’acord sobre el Conveni del
metall de Lleida, que es va assolir el passat 28 de maig entre les
parts. Ho han fet en el marc d’una assemblea en la qual s’ha valorat el procés de negociació i s’ha plantejat l’estratègia a seguir
en els propers anys per avançar en la negociació d’un conveni
d’àmbit autonòmic.
CCOO d’Indústria de Lleida valora molt positivament la participació i la implicació dels delegats i delegades en aquest procés de negociació.
CCOO d’Indústria, MCA-UGT i la patronal Femell faran la signatura definitiva de l’acord sobre el Conveni
del metall de Lleida el 26 de juny.

HORARI D’ESTIU:

Del 20 de juny al 15 de setembre,
de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Fiscalitat justa,
suficient i
legitimada

CCOO ha presentat un conjunt de mesures per a una reforma del sistema fiscal
basada en l’equitat i la justícia redistributiva, a través d’impostos que tinguin en compte el
nivell de renda i la riquesa de les persones, i reparteixin de forma justa les càrregues.
La reforma que proposa CCOO planteja aconseguir, a curt termini, recursos addicionals per combatre la desocupació estructural i la pobresa, així
com reforçar la lluita contra el frau fiscal; i, a mig
termini, recuperar els nivells de l’estat del benestar,
atendre el dèficit estructural de les pensions i abaratir els béns i serveis bàsics.
Unes mesures que contribuirien a la recuperació de
l’economia, el que permetria, a la vegada, augmentar els recursos i garantir el finançament suficient
dels sistemes de protecció social i les polítiques de
reinserció social i laboral, com a alternativa a les
retallades.
CCOO defensa un sistema fiscal just, suficient
i legitimat. La recaptació ha d’aplicar-se amb impostos basats en la justícia i l’equitat, que siguin
fàcils d’acomplir, senzills d’entendre, que limitin i
impedeixin el frau fiscal, i els beneficis fiscals siguin
solament els que estiguin socialment justificats. Ha
de ser suficient per atendre les necessitats de finançament dels serveis públics essencials com la
sanitat, l’educació, la desocupació, les pensions, la
dependència, etc. Per aconseguir la legitimat social
del sistema, cal que la ciutadania el valori en relació amb la seva eficàcia, racionalitat, rigor i control
en la despesa pública. Una alta legitimitat afavoreix
la lluita contra el frau.
L’actual sistema fiscal és regressiu i insuficient. Els
ingressos tributaris provenen només en un 49%
dels impostos directes (sobre la riquesa i els ingressos de les persones) i el 51% de la imposició
indirecta (sobre el consum) que es paguen igual
sigui quina sigui la riquesa personal. La diferència
d’ingressos tributaris recaptats a Espanya l’any
2013 en relació amb la zona euro fou de -5,80% i
en relació amb la Unió Europea de -6,90%, que representa 81.000 milions/any menys de recaptació.
Trobareu les mesures detallades al següent enllaç:

http://bit.ly/1c4teqI

www.ccoo.cat/lleida
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RECURSOS DEL SERVEI
LINGÜÍSTIC
El Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya, amb
presència a Barcelona, les terres de Lleida i les
comarques gironines, és un recurs més al vostre
servei i al servei de la llengua. Té com a objectiu
prioritari promoure l’ús i el coneixement del català al sindicat i, per extensió, a tot l’àmbit laboral,
perquè entenem que és un dret de ciutadania i un
factor de cohesió social cabdal.
Dins del marc del foment del català, el Servei Lingüístic presta serveis d’assessorament i dinamització, que posa a disposició de tota l’estructura
sindical:
1. Correcció i traducció
Intervenim en tot tipus de documentació amb
l’objectiu de vetllar per la presència i la qualitat del
català en les comunicacions internes i externes.
2. Materials
Tenim a la vostra disposició materials diversos elaborats i editats pel Servei Lingüístic al llarg dels
seus 25 anys de trajectòria (material de sensibilització, reculls de jornades i seminaris, vídeos,
lèxics, guies…).
3. Cursos de català
Coordinem l’oferta de cursos de llengua catalana
que organitza el sindicat a través de la Fundació
Paco Puerto, gràcies al conveni de col·laboració
signat entre el Servei Lingüístic i el Consorci per a
la Normalització Lingüística, que permeten obtenir
la titulació oficial.
4. Voluntariat per la llengua
Estem adscrits a aquesta campanya i la promovem activament.
5. Activitats
Organitzem, juntament amb estructures del mateix sindicat i ens externs, activitats per sensibilitzar i capacitar les persones pel que fa a l’ús i el
coneixement del català.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i plantegeunos qualsevol suggeriment, col·laboració, petició
o consulta: al Servei Lingüístic estem a la vostra
disposició i us atendrem amb molt de gust.
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya: una
eina de tots. Feu-lo servir!

www.ccoo.cat/sl

sl@ccoo.cat

Jornada per analitzar què significarà el nou ens sanitari
de Lleida per a la ciutadania i els treballadors i treballadores
El Sindicat Intercomarcal de Sanitat de CCOO
de les Terres de Lleida organitzà la I Jornada
sobre la sanitat a Lleida, sota el títol “El que no
expliquen del nou ens sanitari de Lleida”, que
va tenir lloc el passat 5 de juny a Lleida.
La Jornada es va estructurar en dos ponències
que d’una banda van explicar les raons per les
quals es vol desfragmentar l’ICS i, de l’altra, van
exposar altres experiències de gestió i d’externalització de la gestió sanitària que en molts casos
s’han mostrat molt ineficients i mercantilistes. Les ponències van anar a càrrec del Dr. Antoni Barbarà Molina, secretari de Dempeus per la salut pública, la ponència del qual es titulava “Lluita és Salut… La Salut es fa lluitant!”; i del Dr. Josep Martí Valls, membre del Grup de Polítiques de Salut del
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, amb la ponència titulada “10 raons per no fragmentar l’ICS”.
El passat 20 de febrer del 2014, el Govern de la Generalitat va acordar unificar en un sol ens públic
de gestió dels centres sanitaris de dependència pública de Lleida, en un termini inferior a 6 mesos,
amb la finalitat de simplificar-ne la gestió, millorar-ne les “economies d’escala” i augmentar la coordinació entre els nivells assistencials. CCOO es posiciona en contra d’aquesta unificació i tal com van
explicar la secretària general de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya, Carme Navarro, i
la secretària general del Sindicat de Sanitat de Lleida, Helena Motos, aquest posicionament contrari
és perquè el sindicat creu que darrere s’hi amaga la possibilitat que en un futur la gestió pugui caure
en mans de les empreses privades que es dediquen a fer negoci amb la sanitat pública.

Canvi de rumb amb incerteses en la crisi d’Alier
Alier és una empresa amb 142 persones de
plantilla que està en situació de suspensió
de pagaments i des de fa més de 9 mesos
té obert un expedient de regulació d’ocupació
temporal, que afecta el 90% de la plantilla.
En els darrers 2 mesos hi ha hagut canvis al
Consell d’Administració de l’empresa, cosa
que ha comportat un canvi de director general. Aquestes modificacions també han portat
noves polítiques a l’empresa, i s’ha passat
de voler-la reduir a la meitat a plantejar-se la
possibilitat de reobrir una altra vegada la línea
de producció que va cloure l’antiga direcció.
Tot i això, la nova direcció proposa 12 acomiadaments i quatre mesos més d’expedient
de regulació d’ocupació temporal per a tota la
resta de la plantilla, sense presentar un pla
de viabilitat.

CCOO, tot i valorar positivament el canvi de rumb
pres pel nou Consell d’Administració, creu que
de moment només hi ha bona voluntat i paraules que no se sustenten en res tangible. Fins que
no hi hagi damunt la taula un pla de viabilitat no
es podrà fer una valoració real de la situació en
què està la suspensió de pagaments i el futur de
l’empresa.

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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El medi t’interessa
El passat 5 de juny es va commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, establert per l’ONU ja fa més de 40 anys. El principal objectiu
d’aquest dia és conscienciar la societat sobre la necessitat de dur
a terme un desenvolupament sostenible per preservar el medi ambient, alhora que es pretén promoure l’atenció i l’acció política sobre
aquest aspecte.
La creixent activitat industrial de les últimes dècades, la transformació i la innovació tecnològica en els processos productius, la incorporació de noves substàncies i materials així com els models de
transport i mobilitat tenen un impacte molt important sobre el medi
ambient.
La contaminació de l’aire, l’aigua, el canvi climàtic, l’acumulació de
residus o la pèrdua de la biodiversitat en són algunes de les conseqüències més greus. La conservació i la protecció del medi ambient és, a més a més, un component essencial per al manteniment
dels recursos productius, per a la consecució d’un model econòmic
competitiu i sostenible i per a la protecció de la salut i el benestar
social.

El docent lluitant, també està
educant
El 18 de juny, al vespre, a la
plaça de la Paeria de Lleida es
va fer una concentració de suport
a Jaume Sastre per la reivindicació de defensa del model educatiu i lingüístic que va fer amb la
seva vaga de fam, ja finalitzada.
Diverses organitzacions i associacions (Som escola, Òmnium, CCOO,
altres sindicats, Fapac, etc.), a més de membres de la comunitat educativa i la ciutadania en general, van donar suport en un acte que
mostrà el rebuig als nous models lingüístics i educatius que ens volen
imposar. També es mostrà un rebuig contundent a l’immobilisme del
president balear, Bauzá, que s’ha negat a dialogar amb la comunitat
educativa de les Illes.
Durant la concentració es va llegir un manifest en reconeixement, respecte i agraïment a la lluita, l’exemple, el coratge i la generositat de
Jaume Sastre; i on es defensà l’actual model lingüístic i d’immersió i es
demanà una educació digna, de qualitat i en català.
Gràcies, Jaume, per recordar-nos que el docent lluitant, també està
educant!

En l’àmbit local els reptes que afrontem no són pocs: l’augment dels
conreus transgènics, el debat sobre el retorn del iodur de plata per
combatre les pedregades, la represa del projecte del transvasament
de l’Ebre i la manca de cabal del Segre al seu pas per Lleida, així
com la gestió dels purins.
Amb aquest espai, que avui encetem amb aquesta introducció i que
tindrà una periodicitat bimestral, esperem complir aquest objectiu
de reflexió per adonar-nos de les múltiples dimensions de la crisi actual (econòmica, alimentària, climàtica, energètica) i volem que ens
serveixi per sensibilitzar-nos sobre la necessitat d’avançar cap a un
desenvolupament més sostenible que exigeix millorar l’eficiència de
la producció i modificar les pautes de consum.

CCOO obté un bon resultat en les eleccions sindicals a Atento
El 16 de juny, es van fer eleccions sindicals a
Atento de Lleida, on s’escollia un comitè de 13
delegats i delegades. D’una plantilla de 492 treballadores i treballadors, van votar-ne 294, el que
representa un 59,75% de participació, d’aquests
vots, 11 van ser en blanc. CCOO, amb 93 vots,
va obtindre 4 delegats; la CGT, amb 105 vots, 5
delegats, i la UGT, amb 85 vots, 4 delegats.
Amb aquests resultats, que el sindicat considera

bons, CCOO manté els 4 delegats que ja tenia.
Les delegades són: M. Àngels Andrés Toledano,
Marta Charte Miranda, Chusa Roselló Cebollero i
Raquel Plaza Martínez.
La Secció Sindical d’Atento de Lleida, davant dels
resultats de les eleccions té força per tirar endavant el programa presentat durant la campanya
electoral i tan aviat com les actes estiguin formalitzades es posarà a treballar.
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Curs d’instrucció d’atestats de trànsit
La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de
Lleida ha organitzat dos cursos, de 25 hores cadascun,
d’instruccions d’atestats de trànsit, adreçats a la policia
local, i s’han fet durant el mes de maig, a Mollerussa i a
Tàrrega. Els cursos, els ha impartit un delegat de CCOO
de l’Ajuntament de Lleida i cal dir que als dos grups hi va
haver un assistència important d’alumnes. En finalitzar el
curs, l’alumnat que havia assistit i fet les tasques va rebre un certificat d’aprofitament.
L’objectiu del curs era aconseguir un coneixement bàsic sobre l’accident de trànsit, la seva tipologia i evolució, familiaritzar-se amb els diferents protocols d’actuació i les diferents modalitats de
diligències que s’instrueixen en el tractament dels accidents i els delictes contra la seguretat viària.
A Mollerussa es va fer en uns locals que l’ajuntament va cedir i a Tàrrega, als locals que CCOO
té en aquesta ciutat.

Lliurament dels Premis Llanterna Digital
El 12 de juny, al Castell del Rei, va tenir lloc el lliurament dels Premis Llanterna Digital d’enguany,
els de la vuitena edició. Aquests premis són una iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part.
Tot l’acte de lliurament va evocar el record de l’escriptor i premi Nobel de Literatura Frederic Mistral
i de la seva magnífica contribució a la recuperació de la llengua occitana, amb motiu del centenari
de la seva desaparició.
El responsable de Finances, Administració i Serveis de CCOO de les Terres de
Lleida, Jaume Beà, va ser l’encarregat de
lliurar el premi de la modalitat de curts de
fins a 3 minuts de durada, que va correspondre al curt: El romànic català de Sebastian Pasquet.
Si voleu veure les obres guanyadores i la
resta dels treballs presentats, aneu a:

http://www.llanternadigital.cat/

La Marea Blanca es mobilitza a Lleida
ciutat i a tota la província
La Marea Blanca, de la qual el Sindicat de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida forma part,
va fer, el 20 de juny, una jornada d’àmplia mobilització a la ciutat de Lleida i a tota la província per
mostrar el seu desacord amb el nou ens sanitari que la Generalitat vol crear i que pretén unificar
en un sol ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida, en un termini
inferior a 6 mesos, amb la finalitat de simplificar-ne la gestió, millorar-ne l’economia i augmentar la
coordinació entre els nivells assistencials.
La mobilització consistí en diverses concentracions en diferents CAP de la capital i als de Tàrrega,
Almacelles i Cervera. A més, a mig matí, hi hagué una concentració davant de l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova amb l’acció “cap llit més tancat”, aquest acte es va fer arreu de Catalunya de
manera coordinada amb la Plataforma en Defensa de la Salut.

Les dones parim,
les dones decidim!
CCOO Lleida, un cop més, dóna suport a una
acció organitzada per la Marea Lila, tot coincidint
amb la celebració, el 13 de juny, d’un ple extraordinari del Consell General del Poder Judicial per
debatre i votar l’avantprojecte que reforma la llei
de l’avortament.
L’acció reivindicativa va consistir a penjar una pancarta d’uns 30 metres de l’edifici dels jutjats de
Lleida, a la pancarta s’hi podia llegir: “avortament
lliure i gratuït”.
Un cop més, l’Àrea d’Igualtat de Gènere de CCOO
Lleida se suma al rebuig cap a una reforma innecessària, que suposa un atac frontal a la llibertat,
la dignitat, la salut i la integritat de les dones i que
situarà l’Estat espanyol entre els països de la UE
menys respectuosos amb el drets sexuals i els
drets reproductius.

