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Inauguració de la nova seu del CCOO de Lleida

El passat 16 de desembre, va tenir lloc la inauguració de la nova seu de CCOO de les Terres de
Lleida.
Durant tot els dia es va fer jornada de portes obertes i a la tarda la inauguració oficial. Ens hi van
acompanyar un bon nombre de delegats i delegades i afiliats i afiliades, a més dels màxims dirigents del sindicat a Catalunya, encapçalats pel
secretari general, Joan Carles Gallego, i l’alcalde

Lleida, el president de la Diputació i el delegat del
Govern de la Generalitat.
Jaume Sellés, secretari general de CCOO de Lleida, va explicar els motius del canvi de seu, la sort
d’haver trobat un local que esqueia al sindicat i va
agrair a tothom l’interès i l’esforç per aconseguir
el canvi, que no només ho serà de lloc físic, sinó
també de manera de treballar i de relacionar-se
amb l’afiliació.

Profunda consternació a CCOO de Lleida

Minut de silenci per la mort de dos membres
del Cos d’Agents Rurals, a mans d’un caçador
CCOO viu una profunda consternació per
la mort de dos agents rurals presumptament a mans d’un caçador. Tots dos
agents, el David Iglesias i el Xavier Ribes,
estaven fortament vinculats al sindicat.
CCOO de Lleida s’ha adherit al minut de silenci organitzat per l’Ajuntament de Lleida a
la plaça de la Paeria, el dilluns 23 de gener.
Tot esperant els resultats de la investigació d’aquest brutal succés que li ha costat la vida a dos
treballadors que desenvolupaven la seva tasca de servei públic, l’Agrupació d’Agents Rurals
de CCOO de Catalunya ha volgut recordar que fa 20 anys que alerta que es podia produir una
situació com aquesta.
CCOO de Lleida vol enviar el seu condol més sentit a les famílies, amics i companys dels dos
agents morts.

editorial
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Procés
congressual

Des de començament d’any el sindicat
està immers en el procés congressual que
celebrem cada quatre anys. Finalitzades les
assemblees de primer nivell, a partir del mes
de febrer se celebraran les conferències i els
congressos, tant federals com territorials, per
tal d’escollir el òrgans de govern del sindicat
per al proper mandat. És, sens dubte, el moment més important de l’organització, ja sigui
en les propostes i objectius federals i confederals, com en les modificacions organitzatives, a
fi i efecte de millorar l’eficiència de l’acció sindical i la utilitat de l’eina sindical per als afiliats
i afiliades i el conjunt de la classe treballadora.
Aquesta gran mobilització de recursos de tota
mena té sentit ple amb la participació efectiva
de l’afiliació, perquè, no hem d’oblidar-ho, els
protagonistes i els veritables propietaris del
sindicat són els afiliats i les afiliades.
Per tal que tingui sentit, i utilitat, el procés
congressual ha d’anar més enllà d’una mera
litúrgia i ser un ampli espai de debat d’idees
i de propostes, que superin els personalismes
i les posicions fixes d’afinitats personals diverses. Només així s’acomplirà l’objectiu de fer, o
almenys intentar-ho, un sindicat millor.
Sense apriorismes ni desqualificacions tothom
hauria de sentir-se convocat per aportar la seva
opinió, perquè totes les opinions són respectables i així les hem de rebre i debatre. Després
la gestió democràtica del debat farà arribar les
propostes fins on calgui.
El proper procés congressual serà d’aquí quatres anys, en conseqüència l’actual procés té
una importància cabdal perquè determinarà el
rumb del sindicat i les persones que n’han de
dur el timó. Animeu-vos a participar-hi. El sindicat som tots i totes i tots i totes som importants
en la pressa de decisions.

www.ccoo.cat/lleida
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Ampliació del permís
de paternitat
L’ampliació de 2 a 4 setmanes del permís de
paternitat estava prevista a la llei d’igualtat del
2007, però els successius governs del PSOE
i el PP van anar posposant la seva aplicació.
Finalment el Consell de Ministres s’ha compromès a augmentar la partida pressupostària i es passarà de tenir 13 dies de permís
a 4 setmanes intransferibles, a les quals cal
sumar els dos dies de llicència per naixement
establerts a l‘Estatut dels treballadors, ampliables segons estableixi el conveni corresponent.
Creiem que és una mesura insuficient i mal
dissenyada perquè obliga que les 4 setmanes
siguin també ininterrompudes, de manera que els pares
no podran utilitzar
les 2 setmanes que
s’afegeixen als actuals 15 dies de permís més endavant,
és a dir, quan la mare acabi la baixa i s’hagi
d’incorporar a la feina. Aquest permís és ampliable en dos o més dies, en els supòsits de
part, adopció o acolliment múltiples per cada
fill o filla a partir del segon.
Aquest permís, però, es podrà gaudir en
règim de jornada completa o en règim de
jornada parcial en un mínim del 50%, això
sí, sempre previ acord entre l’empresari o
empresària i el treballador o treballadora. El
període per exercir-lo estarà comprès entre la
finalització del permís per naixement (els dos
dies) fins que finalitzi el període del permís
de maternitat o immediatament després que
aquest finalitzi. Serà obligatori, amb la deguda
antelació, comunicar a l’empresa que es vol
fer ús d’aquest dret.
Tot i que celebrem la iniciativa, cal recordar
que Espanya amb les seves 16 setmanes de
permís per a les mares està per sota de la
mitjana europea, que és de 23 setmanes.
Des de CCOO esperem que aquest progrés
no sigui tan sols una mesura aïllada, sinó que
sigui la primera d’una sèrie de mesures que
iniciïn el camí de la corresponsabilitat per fer
que la igualtat sigui una realitat.

Procés congressual, fetes les assemblees
de primer nivell

El procés congressual de CCOO de Catalunya
s’articula en un conjunt d’assemblees, conferències i congressos de l’estructura sindical, de les
seccions sindicals d’empresa, dels sindicats intercomarcals, de les organitzacions federatives i
territorials, i de la mateixa confederació.
Hi ha tres nivells de procés, el primer tot just ha
acabat, ha tingut lloc del 12 de desembre al 20
de gener. A la Unió Intercomarcal de les CCOO
de les Terres de Lleida, s’han fet les assemblees
de primer nivell per elegir els delegats i delegades d’empreses directes i transversals que aniran
a les conferències i/o congressos dels sindicats

intercomarcals del segon nivell. S’han fet assemblees a totes les federacions, en les quals
han participat els afiliats i afiliades a més dels
pensionistes corresponents de cada federació.
En el segon nivell, del 30 de gener al 22 de
febrer, es duran a terme els congressos dels
sindicats intercomarcals de ram o les conferències de delegats i delegades per àmbits
federatius dins de la unió. També s’escollirà
la delegació que participarà al congrés de la
Unió de Lleida i la delegació que participarà als
congressos de les federacions nacionals.
El tercer nivell és el dels congressos de les unions
territorials i les federacions nacionals. Aquí és on
enquadrem el 8è Congrés de CCOO de les Terres
de Lleida, que tindrà a lloc el dia 24 de març, amb
el lema “Fem unió, fem CCOO!” Podeu consultar
els documents que s’han de debatre en aquest 8è
Congrés a la pàgina web del sindicat, a l’apartat
de documents: www.ccoo.cat/lleida.
Tot aquest procés finalitza amb el congrés nacional, l’11è, que tindrà lloc a Barcelona, el mes
d’abril.

Mobilització per la readmissió del delegat
acomiadat a Milsa
El 16 de desembre, CCOO d’Indústria de Lleida
va convocar una nova concentració i manifestació
en suport al delegat acomiadat per l’escorxador
Milsa per exigir la seva readmissió i denunciar la
persecució sindical que practica l’empresa.
A la concentració, els delegats i delegades i treballadors i treballadores de l’empresa van estar
acompanyats pels secretaris generals de CCOO
de Catalunya, Joan Carles Gallego; de CCOO de
Lleida, Jaume Sellés, i de CCOO d’Indústria de
Catalunya, Javier Pacheco.
La concentració va començar a les 10 del matí, al davant la seu de l’empresa Vall Companys, que és la
propietària de Milsa i des d’allí s’inicià una manifestació fins a l’empresa Mevet, que pertany al mateix
grup empresarial.
CCOO d’Indústria exigeix a la direcció de l’empresa la readmissió del delegat acomiadat i li adverteix
que continuarà duent a terme les accions sindicals i jurídiques oportunes per aconseguir que aquest
treballador recuperi el seu lloc de treball.
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“No és una epidèmia, són les
retallades”, queixes de la Marea
Blanca de Lleida

El 23 de gener la Marea Blanca de Lleida, de la
qual CCOO de Lleida forma part, es concentrà a
les portes del Servei d’Urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova per manifestar les seves queixes
per les retallades i demanar al conseller de Salut,
Toni Comín, que es retractés d’unes declaracions
que havia fet als mitjans de comunicació.
Amb el lema “No és una epidèmia, són les retallades”, els representants de la Marea van demanar
que les urgències de l’hospital no siguin l’única
porta d’entrada a aquest tipus de servei, ja que
aquest fet comporta saturació. A aquesta saturació s’hi afegeix el retard de les altes i la manca
d’ambulàncies, cosa que no permet absorbir el

volum de pacients que necessiten ingrés hospitalari. Davant d’aquesta situació es demana un
canvi urgent de model sanitari amb la potenciació de l’atenció primària, l’augment de l’atenció
domiciliària, de l’atenció urgent rural i de llits de
sociosanitaris, places públiques en residències i
ajudes familiars. Tot això acompanyat d’un canvi
pressupostari, hem de tenir en compte que abans
del 2010 la despesa sanitària era de 1.290 euros
per habitant, i el 2016 va ser de menys de 1.000
euros per habitant.
Pel que fa a les declaracions del conseller Comín,
van demanar que es retractés d’haver dit que els
malalts estaven als passadissos dels hospitals
perquè així ho volia infermeria, fet que no és cert,
sinó que la situació en la qual es treballa als serveis d’urgències dels hospitals és extrema, a més
tenir malats als passadissos o en boxes doblats fa
desaparèixer la intimitat del pacients.
Van voler recordar-li també, al conseller, que el model sanitari català és un model d’excel·lència amb
professionals sanitaris de reconeguda vàlua i que
és gràcies a aquests professionals que l’atenció
sanitària tira endavant amb bons resultats.

CCOO de Lleida defensa
l’ocupació, els salaris
i les pensions
Delegats i delegades de CCOO de
Lleida i la UGT es van concentrar el
passat 15 de desembre davant de
l’Institut Nacional de la Seguretat Social per reclamar la recuperació dels
drets socials i laborals que s’han anat
perdent els darrers anys.
La majoria dels treballadors i les treballadores reclamem solucions urgents als seus problemes, i CCOO
creu que ara és el moment de pressionar per aconseguir canviar el rumb
cap a uns pressupostos que posin en
primer lloc les persones, el creixement, l’ocupació de qualitat, les pensions i els salaris dignes.

El Departament d’Ensenyament ha de decidir: negociació o conflicte
Des de CCOO Educació de les Terres de Lleida
convoquem una vaga a l’ensenyament públic no
universitari el proper 9 de febrer.
Moltes de les nostres demandes són la recuperació de drets retallats de l’acord de CCOO del 2005:
increment del personal de suport educatiu (TEI,
educació especial…), horari lectiu de 23 hores a
primària i 18 a secundària, pagament de sexennis,
que el personal substitut cobri el juliol i reducció
lectiva al professorat més gran de 55 anys. A més
reivindiquem reduir ràtios, la substitució dels docents des del primer dia i des de l’1 de setembre,
evitar el tancament d’aules a l’ensenyament públic, la retirada del pla pilot dels nomenaments i de
la definició de perfils de llocs de treball específic,
que desvirtua el sistema d’accés a llocs de treball
de la funció pública docent, i la convocatòria de
noves oposicions.

Totes aquestes reivindicacions no només representen una millora de les condicions laborals dels
docents, sinó que representen una millora qualitativa de l’ensenyament públic, un increment de
llocs de treball i una millora social per a tot el país.
Amb les dades que tenim fins ara queda demostrat que l’educació no és una prioritat per al Govern de la Generalitat. En els últims 6 anys s’han
deixat d’invertir més de 5.300 milions d’euros en
educació respecte al que s’invertia el 2010. S’ha
passat de destinar-hi el 3% del PIB al 2,4%. Si
aquest 2017, s’hi destinés el 3%, disposaríem de
1.200 milions d’euros més dels previstos.
Ara és el moment en què el Departament
d’Ensenyament ha de decidir què vol. És cert
que durant l’actual negociació pressupostària, el
departament ha presentat alguna millora laboral
i alguns increments de plantilles, però no ho ha

negociat amb els legítims representants dels treballadors i treballadores. El departament ha de
decidir si vol negociar o vol abocar-nos al conflicte.
Si vol un govern que dediqui els recursos econòmics necessaris per demostrar que l’educació li
és una prioritat, un departament que atengui les
demandes dels seus treballadors i treballadores,
a través dels sindicats… O, en cas contrari, si vol
el conflicte en forma de vaga.
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El medi
t’interessa

A més fred, l’electricitat més cara
El despropòsit constant del Govern de l’Estat en matèria
energètica sembla no tenir fi, la gota que ha fet vessar el
got ha estat la pujada de preus de l’electricitat durant
l’onada de fred que patim aquest mes de gener. De fet,
aquests dies s’ha assolit el valor més alt per megawatt
des del 2013, concretament, s’ha superat el preu de 90
euros per megawatt/hora. Just ara fa un any, el preu era
de 60 euros per megawatt/hora. Les hores en què el preu
és menor són entre les dotze de la nit i les vuit del matí, quan
hi ha menys demanda elèctrica.
El ministre d’Energia, Álvaro Nadal, ha explicat que l’escalada
de preus és perquè, com que fa fred, hi ha més demanda,
més consum, i per això s’ha de produir electricitat amb mitjans
més cars. També hi té a veure l’augment del preu del petroli, el
fet que pràcticament no ha plogut i que tampoc no ha fet vent. De fet, el mateix
ministre reconeixia que les elèctriques poden aprofitar el context de fred i escassetat d’energia eòlica i hidràulica per apujar preus de manera artificial.
Els preus majoristes de l’electricitat a què fa referència el ministre espanyol signifiquen gairebé un 35% del rebut de la llum. La resta són els anomenats peatges
de la llum i els imposts. Aquest sistema s’aplica d’ençà de la reforma de la factura
de la llum que va fer l’exministre José Manuel Soria l’any passat, que implica una
variabilitat dels preus, depenent de les oscil·lacions en el mercat elèctric majorista.
Espanya és el quart país que més paga per l’electricitat de tota la zona euro,
segons l’Eurostat, només superada per Dinamarca, Alemanya i Irlanda. Si comparem Espanya amb altres països europeus, la diferència de preu final de la factura
no està situada en el cost de l’energia, que només és el 33% del total del nostre
rebut, sinó en l’altre 67% que correspon a impostos, costos de les infraestructures
de transport i altres.
Per tant, aquesta escalada a l’alça en la factura de l’electricitat és atribuïble a
la política, a les decisions errònies preses pels darrers governs espanyols. És el
resultat d’una política energètica cega davant les necessitats de la ciutadania i
que solament obeeix als interessos econòmics de les grans elèctriques, les grans
guanyadores de la jugada. I tot això gràcies a una política energètica que prefereix
les energies brutes i contaminants i que menysprea els avantatges ambientals i
econòmics de les dos grans oportunitats energètiques de què disposem: les renovables i la racionalització de la quantitat d’energia que utilitzem. I la conseqüència,
la patim directament a la nostra butxaca.

CCOO de Lleida organitza una
assemblea per parlar del futur
de les pensions
El proper 2 de febrer, dijous, CCOO organitza
una assemblea per debatre sobre el futur de les
pensions. Aquesta reunió, juntament amb altres
que es fan en diferents territoris de Catalunya,
forma part de la campanya del sindicat per unes
pensions dignes, que es va iniciar el passat 20
de desembre amb el repartiment de fulls volants.
Paral·lelament a les assemblees, el sindicat impulsarà una consulta a la seva afiliació sobre el
sistema de pensions, la consulta es farà telemàticament entre el 23 de gener i el 3 de febrer.
L’assemblea de Lleida tindrà lloc, com hem dit
abans el 2 de febrer, a les 6 de la tarda, al nou
local de CCOO, al carrer d’Enric Granados, 3 i 5
de Lleida.

CCOO torna a reclamar la
renda garantida de ciutadania
El 20 de gener, la Diputació de Lleida va aprovar
per unanimitat una moció de suport a la renda
garantida de ciutadania i es convertí d’aquesta
manera en entitat promotora de la renda. La moció
l’havia presentada Lleida Social, plataforma de la
qual CCOO de Lleida forma part. Un mes abans,
Lleida Social havia organitzat una concentració, a
la plaça de la Paeria, per pressionar el Parlament
perquè aprovés l’esmentada renda segons allò que
va recollir la ILP que s’hi va presentar. Les expectatives que es tenien en presentar la ILP no corresponen amb allò que es proposa des del Govern de
la Generalitat.
Amb l’aprovació de la renda garantida de ciutadania es pretenen pal·liar les situacions de pobresa
de moltes persones al nostre país. Segons el sindicat, la recuperació econòmica és incipient, però
aquesta mica de millora no ha arribat encara a les
persones més vulnerables, la recuperació social no
s’ha produït, i és per aquest motiu que cal continuar reclamant la renda garantida de ciutadania.
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Iniciem la formació sindical del 2017
Recentment s’ha aprovat el pla de formació sindical que s’ha de dur a terme enguany. Com sempre
tenen caràcter prioritari, sobretot per als nous delegats i delegades, els cursos bàsic de formació
sindical i bàsic de salut laboral.
Aquest any, però, incorporem noves accions formatives que creiem que poden interessar els delegats i delegades del sindicat per millorar la seva tasca sindical. Els nous cursos són:
- Curs de responsable sindical d’igualtat.
- Curs de gestió de la prevenció de riscos a l’empresa.
- Curs d’estratègies personals per al control de l’estrès.
- Curs sobre la negociació col·lectiva.
- Curs sobre l’àmbit jurídic en la negociació col·lectiva.
Les delegades i delegats que hi estigueu interessats, heu de posar-vos en contacte amb la Ramona
Criado, responsable de Formació Sindical de CCOO de les Terres de Lleida, al telèfon 973 26 36 66
o a l’adreça electrònica: rcriado@ccoo.cat.

Nou curs de català de nivell D
Properament començarà un curs de català de nivell D, organitzat per la Fundació Paco Puerto i el
Servei Lingüístic de CCOO de Lleida. Les característiques del curs són les següents:
• Un curs de nivell superior (C2), antic nivell D,
de 90 hores, amb certificació oficial per a l’alumnat
que superi la prova final. La certificació, l’atorgarà
la Universitat de Lleida i és equivalent a tots els
efectes al Certificat de nivell superior de català.
• El curs començarà el 14 de febrer, acabarà el 6
de juny del 2017, i es farà els dimarts i dijous, de 17.30 a 20.30 h.
• El preu dels curs és de 335 €, per als afiliats i afiliades a CCOO, 245 €.
La preinscripció s’ha de fer a través del web de la Fundació Paco Puerto
www.ccoo.cat/fppuerto/. Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar al despatx de la Fundació o al Servei Lingüístic de CCOO de Lleida (C. d’Enric
Granados, 3 i 5 de Lleida, telèfon 973 26 36 66).
Les persones que vulguin fer el nivell hauran d’acreditar, amb el certificat
de nivell, que tenen el nivell C.

L’onzena edició dels
Premis Llanterna
Digital, en marxa
Els Premis Llanterna Digital d’aquesta
11a edició volen contribuir al foment de
l’ús del català i de l’occità a través de
l’elaboració de curtmetratges el contingut dels quals tracti sobre la llengua, en
sentit ampli i des de qualsevol perspectiva, i tenen per objectiu fomentar la producció d’audiovisuals en català i occità.
Aquests premis, els organitza la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida,
de la qual el Servei Lingüístic de CCOO
forma part, juntament amb els serveis territorials de Cultura, Ensenyament i Justícia, el Departament de Salut, l’Institut
de Llengües de la Universitat de Lleida,
l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida i el
Centre de Normalització Lingüística de
Lleida.
Fins al 31 de març del 2017 es poden
presentar els curtmetratges a les quatre
categories establertes. Les obres després seran avaluades pel jurat presidit
pel crític de cinema Àlex Gorina i format
per professionals de l’àmbit de la llengua i del sector audiovisual vinculats als
organismes i entitats que participen en
l’organització.
Si en voleu més informació, feu clic:
www.llanternadigital.cat
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