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Problemàtica a les empreses del sector carni:
falses cooperatives i falsos autònoms

D’un temps ençà, CCOO ha detectat i denuncia
tot un seguit de problemes a les empreses càrnies
que tenen un denominador comú: els falsos autònoms i les falses cooperatives.
El Grupo Jorge —referent del sector en l’àmbit
estatal— té a Catalunya 1.600 treballadors i treballadores com a falsos autònoms, dels quals 120
són a l’escorxador The Fortune Pig de Mollerussa.
Aquests treballadors i treballadores no tenen cap
dret laboral i per això els sotmeten a jornades de
12 i 13 hores, no tenen vacances, estan sense
conveni regulador, etc. A principis de mes el Grupo Jorge va amenaçar de deslocalitzar les seves
empreses fora de Catalunya perquè no estava
d’acord amb la llei catalana de cooperatives, per
aquesta raó CCOO i la UGT van convocar-hi vaga.
CCOO i UGT i quatre persones en representació
dels treballadors i treballadores van constituir un
comitè ad hoc per negociar amb la direcció del
Grupo Jorge sobre la situació actual de treball
d’aquests 1.600 treballadors i treballadores. La

vaga convocada es farà o no depenent del camí
que prenguin les negociacions obertes.
A l’escorxador Serese —Servei d’escorxador del
Segre— antiga Milsa, la presència de falsos autònoms també hi és notable, 183 associats a la falsa
cooperativa Servicarne, SCCL. CCOO de Lleida
ha fet diverses assemblees amb aquests treballadors i treballadores per explicar-los i informar-los
de quina és la situació en què es troben i que han
de fer per regularitzar-la, cal dir que hi ha un requeriment per part de la Inspecció de Treball que
diu que aquestes persones han de passar a ser
plantilla de l’empresa usuària o sigui regularitzar
la seva situació i passar a pertànyer a Avidel una
de les empreses del Grup Vall Companys.
És possible que CCOO hi convoqui vaga perquè el Grup Vall Companys regularitzi la situació
d’aquests 183 falsos autònoms i d’aquesta manera puguin tenir els mateixos drets laborals que la
resta de membres de la plantilla que sí que són
personal contractat per l’empresa.

HORARI D’ESTIU:
del 18 de juny al 14 de setembre,
de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Cal dignificar
la campanya
de la fruita

Com cada any, a les terres de Lleida,
la campanya de la fruita no està lliure
de problemes. L’arribada de temporers
i temporeres per treballar a la campanya de
la fruita a les nostres terres provoca que tots
aquells que no venen contractats en origen es
vegin abocats a viure en condicions inhumanes.
En els darrers anys ha proliferat la gestió
dels contractes i els allotjaments a través
d’empreses temporals de treball o societats
limitades. Aquest fet provoca que els treballadors i treballadores que no contracta directament el pagès i que treballen a través
d’aquestes empreses vegin com les seves
condicions laborals, que ja són precàries de
per si, siguin d’autèntic esclavatge laboral.
La passada campanya de la fruita, a les terres
de Lleida, va atreure gairebé 28.000 temporers. Alguns van iniciar una vaga a Seròs per
manifestar que se’ls pagava per sota del conveni i que els allotjaments no complien amb els
mínims requisits per viure-hi dignament.
Aquest any, a Lleida, la Paeria, ha posat en funcionament una oficina única d’atenció als temporers que arriben a la ciutat en busca de feina
al pavelló 3 de Fira de Lleida, als camps Elisis.
Allà també es poden dutxar, rentar la roba, però
no hi poden dormir. A tots aquells que no tenen
on fer-ho se’ls ofereix l’alberg Jericó, però solament s’hi poden estar 4 nits. Això provoca que ja
hi hagi temporers dormint al carrer.
La campanya de la fruita necessita una aposta clara per la gestió pública a Catalunya i la
garantia de cobrir les necessitats bàsiques
dels treballadors i treballadores del camp. És
necessari elaborar un mapa dels habitatges
on s’assenten els temporers, procurar que
totes les places quedin cobertes i establir un
mecanisme per subvencionar aquells temporers que no poden assumir el seu allotjament
perquè no treballen de manera continuada.
La Inspecció de Treball ha d’intensificar la seva
tasca i, per tant, s’ha de dotar de més efectius
per fer-la.
Dignificar la feina dels treballadors i treballadores
del camp és una tasca que pertoca a tothom.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
Les reclamacions a
les mútues d’accidents
de treball
En primer lloc hem de dir que cal reclamar
sempre que no estiguem d’acord amb alguna
de les resolucions que ens donen a la mútua
d’accidents de treball, reclamar és molt important per al treballador o treballadora. Les
queixes que facin els treballadors, les gestionarà una persona designada per la mútua, i la
Seguretat Social en serà informada, tot i que
l’Administració no valorarà els fets, sí que els
classificarà perquè la mútua d’accidents de
treball hi doni una resposta.
La mateixa associació de mútues d’accidents
de treball introdueix les reclamacions en el
seu sistema informàtic, veu quines es produeixen i fa la valoració de l’actuació. Els fets pels
quals reben més queixes les mútues són sobre el tracte del personal sanitari, el de gestió
i l’atenció assistencial; sobre la qualificació de
contingències, diferències d’opinió del tractament i/o diagnòstic mèdic, o sobre l’alta mèdica d’una IT en contingència professional…
Aquestes circumstancies es poden resoldre,
i el treballador o treballadora afectada rebrà
una resposta personal i concreta, i així no cal
generar procediments administratius i judicials, que tarden més temps a resoldre’s.

Malestar i indefensió entre els nous docents pel
Decret de provisió de plantilles
CCOO de Lleida ha organitzat una xerrada per
als nous docents que han superat el procés selectiu i que s’incorporaran als centres educatius
ara com a funcionaris en pràctiques. La gran majoria ja treballaven com a interins o substituts.
A la xerrada es va fer palès el malestar i la indefensió que està provocant el Decret de provisió de plantilles pel que fa a les propostes de
continuïtat, els perfils professionals i el procediment d’entrevista. CCOO ha demanat entrevistar-se amb els responsables del Departament
d’Ensenyament per denunciar aquestes situacions de vulneració de drets i de manca de transparència, així com les irregularitats produïdes en
el mateix procés que han originat una recomanació del Síndic de Greuges, arran de la denúncia
d’una docent.

D’altra banda CCOO de Lleida denuncia que
el departament incompleix l’Acord de Govern
70/2016, que establia que el termini de suspensió del dret a la reducció de 2 hores lectives per
a majors de 55 anys, finalitzava l’1 de setembre del 2018 i aclareix que aquest acord va ser
signat en solitari per CCOO l’any 2005 i que la
resta de sindicats no li van donar suport en el
seu moment.

El sindicat demana més ocupació pública i salaris
dignes per als treballadors i treballadores de
l’Administració de l’Estat

Una vegada recollides totes les reclamacions,
a la Comissió de Control i Seguiment de les
Mútues, és quan també la representació sindical demana les millores de funcionament de la
mútua d’una manera local i general.

Reclamacions a l’oficina virtual, com les
hem de fer?
El funcionament de l’oficina virtual és molt
senzill (www.ovrmatepss.es//virtual/). El primer que el treballador o treballadora ha de fer
és sol·licitar una clau d’accés amb un correu
electrònic i un número de telèfon on rebrà la
clau. El formulari és molt curt i senzill, els demanaran dades bàsiques com la població, el
centre d’assistència… que sortiran a les opcions a través de desplegables. Hi ha un espai
per exposar i redactar la reclamació i quina
és la solució que proposa el treballador o treballadora. És important poder-ho fer amb un
redactat que descrigui la informació concreta
i directa.
Si com a treballadors i treballadores teniu
qualsevol dubte o us cal assessorament, consulteu-lo amb la vostra representació sindical
de CCOO de Lleida.

Mig centenar de delegats i delegades de CCOO de
Lleida i dels sindicats UGT i CSIF a l’Administració
general de l’Estat (AGE) es van manifestar el 15 de
juny, al davant de la Subdelegació del Govern central, per exigir més ocupació pública i salaris dignes.
Els sindicats denuncien el greu deteriorament
dels serveis públics a l’Administració general de
l’Estat, que ha estat castigada de forma especial
durant els últims anys pel Govern espanyol amb
l’excusa de complir els paràmetres de contenció
de la despesa, tant en la reposició d’efectius com
en les condicions retributives del personal.
CCOO de Lleida denuncia l’alarmant falta
d’efectius, a Lleida, l’AGE ocupa en l’actualitat
unes 800 persones, inclòs el personal funcionari

(650) i el laboral (150); una xifra que no ha deixat
de reduir-se des del 2010, quan hi havia més de
1.000 persones treballant-hi. A la pèrdua de llocs
de treball amb la conseqüent degradació de la
qualitat dels serveis que es presten a la ciutadania, s’hi afegeix la pèrdua de poder adquisitiu acumulada pel personal de l’AGE en l’última dècada,
que els sindicats xifren en un 14%.
Els sindicats exigeixen al nou Executiu el desenvolupament del II Acord per a la millora de
l’ocupació pública, i reclamen el desenvolupament i l’aplicació de la jubilació parcial a l’àmbit
de l’AGE, així com el desbloqueig del IV Conveni
únic del personal laboral i el desenvolupament de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
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Signat el nou Conveni
de comerç de Lleida
El 19 de juny se signà el Conveni de comerç de Lleida que CCOO
de Lleida havia ratificat en assemblea del 5 de juny, després del
debat intern que havia mantingut amb l’afiliació i la seva representació sindical en el sector.
CCOO valora de manera positiva la signatura, ja que en la negociació del conveni havia aconseguit introduir modificacions per
millorar tant aspectes salarials com socials sense que s’hagi retrocedit en cap aspecte.
Les millores introduïdes són les següents:
Compensació i absorció: no operarà en salaris iguals o inferiors
a 16.800 euros dels grups I i II, és a dir, que no podran absorbir
la quantia de l’increment dels conceptes salarials que estan per
sobre de conveni.
Assegurança d’accidents: en cas de mort la quantia passa de
20.330 euros a 24.000 euros i en cas d’incapacitat absoluta de
24.642 euros a 28.000 euros.

Vaga a Correos, pels salaris,
l’ocupació i els drets
El 7 de juny, delegats i delegades de CCOO
i els altres sindicats representats a Correos
de Lleida: UGT i CSIF, van concentrar-se
al davant de la Subdelegació del Govern
central a Lleida com a acte final de les dos
hores de vaga que van fer els treballadors i
treballadores de Correos.
El motiu de la vaga era fonamentalment la
reconquesta dels salaris, l’ocupació i els drets. Les condicions de treball a Correos van empitjorar durant la crisis i no es veu cap mena d’intent de recuperació:
falten treballadors i treballadores, i l’empresa abaixa costos aprofitant-se de la
precarització de les condicions de treball; aquesta precarització fa pensar en unes
pensions futures de misèria, i tot això acompanyat d’un descens de les mesures
que garanteixin la salut laboral de la plantilla.

Per a CCOO les pensions són un
dret i no, un privilegi

Vendes al personal: es clarifica el redactat.
Contractació a temps parcial: tindran prioritat per incrementar la
seva jornada o passar a temps complet abans que les empreses
recorrin a noves contractacions.
Vacances: es clarifica el redactat i s’adapta a la normativa.
Increment salarial: 1,20% per a l’any 2018 i 1,30% per a l’any
2019, amb garantia de revisió salarial segons l’IPC real. Els mateixos percentatges també s’aplicaran al plus de transport.
Dietes i locomoció: increment del 20% sobre les dietes i del 5,5%
el quilometratge.
Llicències i permisos: es milloren en cas de defunció de familiars.
Lactància: es regula la possibilitat d’acumular el permís per lactància en 15 dies laborals.
Igualtat i no discriminació: s’incorpora un nou article al conveni.
Persones treballadores víctimes de violència de gènere:
s’incorpora un nou article amb drets per a aquest col·lectiu.
Reconeixement professional: per al personal de les seccions de
carnisseria, peixateria i xarcuteria.

Dins la campanya que ha iniciat el sindicat arreu de Catalunya per defensar
l’ocupació de qualitat i les pensions dignes, CCOO de Lleida va organitzar un acte
adreçat a la seva afiliació per parlar d’aquest tema.
En l’assemblea hi va intervenir Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de
CCOO de Catalunya, que explicà quin era el model actual de les pensions, quines
febleses tenia i quins eren els interessos del capital per destruir un model basat en
la solidaritat intergeneracional i la universalitat per introduir el model privat. Va dir
que hi havia alternatives que depenien de la solució al problema del dèficit, solució
que passa per un mercat de treball fort, una millora qualitativa de l’ocupació i un
augment dels salaris.
Després va intervenir Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya, que explicà el pacte que han introduït
en els pressupostos d’enguany i va explicar també què era tot allò que calia estructurar diferentment perquè dels diners destinats a pensions contributives es
paguessin només aquests tipus de pensions.
L’acte va ser moderat per Francesc Josep Bademunt, responsable de la Federació
de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida, que presentà els ponents i va donar
pas a les intervencions que es van produir al final.
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Commemoració del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones
Lleida es va fer una jornada de donació de sang,
durant tot el matí. Aquesta acció conjunta amb el
Banc de sang i teixits de l’Hospital Arnau de Vilanova, que duia per lema: “Les dones donem sang:
t’hi sumes?”, va comptar amb la participació d’un
nombre important de delegades i delegats que es
van atansar al sindicat per col·laborar amb la seva
solidaritat a commemorar aquest dia.
El dia 28 de maig, amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, a CCOO de

Durant la jornada el Banc de sang i teixits també
informà sobre la donació d’òrgans i teixits; es va fer

difusió de la guia sindical Dones, treballs i salut, i
es va poder veure el programa sindical de CCOO a
TV3 Dones i salut.
La història del Dia Internacional d’Acció per la Salut
de les Dones es remunta a la V Trobada Internacional Dona i Salut a San José de Costa Rica, el
maig de 1987, la intenció de la qual era fer visible
la desigualtat de les dones en termes de salut, fent
públiques les seves demandes i el compromís de
les administracions per afavorir-les.

Lliurament dels Premis Llanterna Digital
L’11 de juny, a l’Espai Orfeó, va tenir lloc el lliurament dels Premis Llanterna Digital del 2018, la dotzena edició. Aquests premis són una iniciativa de la
Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de
la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part,
i volen contribuir al foment de l’ús del català i de
l’occità, a través de l’elaboració de curtmetratges
que promoguin una reflexió sobre la llengua, en
sentit ampli, des de qualsevol perspectiva.

correspondre al curt Coses boniques que havia
presentat el Col·legi Episcopal de Lleida. Altres
obres premiades van ser Manlleus, en la modalitat
de centres d’educació primària; El xiclet del temps,
en la modalitat de centres d’educació secundària;
Aïllats en la categoria oberta, de fins a 3 minuts,
i Alícia en la categoria oberta, de fins a 15 minuts.
Aquest any el premi adreçat a la comunitat universitària va quedar desert.

va concloure amb un breu discurs de la directora
general de Política Lingüística, Ester Franquesa.

La secretària general de CCOO de Lleida, Cristina
Rodríguez Vila, va ser l’encarregada de lliurar el
premi de la modalitat de votació popular, que va

L’obra i els escrits de Pompeu Fabra, de qui aquest
2018 se celebren els 150 anys del naixement, van
ser el fil conductor de tot l’acte de lliurament que

Si voleu veure aquestes obres i la resta de les que
es van presentar al concurs, feu clic a:
www.llanternadigital.cat/18/catala/obres.htm

www.segre.com
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L’atur a Lleida, al maig, baixa respecte del mes passat, però
puja si el comparem amb el del maig del 2017
La precarietat laboral està instaurada en el nostre mercat laboral. La contractació de curta durada i temporal,
l’alta rotació laboral i l’evidència que el 57% de persones aturades són dones, posen de manifest que el món
del treball continua sent precari, desigual i de poca qualitat.

Al mes de maig a Lleida hi ha 1.804 persones menys aturades que el mes anterior. Lleida ha aconseguit reduir l’atur en
un 8,2% respecte del mes passat, mentre
que Girona ho ha fet en un 5,7%, Tarragona en un 4,8% i Barcelona, a força distància, ha reduït les xifres d’atur en un 2,5%.
A tot Catalunya, el mes de maig del 2018
deixa una xifra de 385.568 persones registrades com a aturades a les oficines
del Servei d’Ocupació de Catalunya, el
que significa una reducció interanual del
5,8%, és a dir 23.922 aturats i aturades
registrats menys que ara fa un any.
Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta una caiguda de 13.378
persones aturades (-3,4%). La població
menor de 25 anys registra una reducció
de 1.460 joves sense feina (-5,3%) respecte del mes d’abril i fa que a Catalunya
hi hagi un total de 25.850 joves que cerquen feina sense èxit.
Tot i aquesta reducció, Catalunya continua amb gairebé 390.000 persones que
cerquen feina sense èxit. I a Lleida respecte del mes de maig del 2017 l’atur ha
augmentat en 485 persones.
Atur per sectors d’activitat
A les terres de Lleida el sector que encapçala la reducció de l’atur és el sector
serveis que redueix l’atur 858 persones,
el segueix el sector de l’agricultura amb
742 treballadors i treballadores menys a
l’atur, la indústria amb 116 i la construcció
amb 94 menys. A diferència de Catalunya
la construcció a les terres de Lleida és un
sector que creix dèbilment igual que la
indústria. I com és habitual, a les nostres
terres, en aquests mesos creix la contractació al sector serveis i a l’agricultura.

Respecte del 2017, a Catalunya, s’ha reduït el nombre de persones aturades en
tots els sectors. La construcció encapçala
la reducció amb un 13,9% i 5.407 persones desocupades menys, la indústria ho
fa en un 11% i 5.476 persones menys; i,
finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en
un 4,5% i 405 persones menys i els serveis ho han fet en un 4,2% menys i 11.793
persones menys.
Atur per sexes
A les nostres terres, igual que a la resta
de Catalunya, les dones representen el
57% de les persones aturades. Aquest
mes han trobat feina 611 dones davant de
1.193 homes del total de les 1.804 persones que han trobat feina.
La reducció interanual de l’atur es produeix
tant en dones com en homes, però amb una
intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur
han reduït el nombre en un 8,1%, les dones
ho han fet en només un 4,1%.
La lenta recuperació del mercat de treball
es dona amb clares diferències entre homes
i dones, ja que són elles les que redueixen
l’atur a un ritme molt inferior al dels homes.
Contractació
A les terres de Lleida s’han fet un total de
20.050 contractes, dels quals 18.447 són
temporals i 1.603 indefinits. Així doncs,
queda palès que continua l’abús de la
contractació temporal, cosa que evidencia un mercat de treball inestable i amb
una alta rotació laboral, i posa de manifest
que la precarietat laboral està instaurada
en el mercat laboral.
A Catalunya, el total de nous contractes registrats el mes de maig és de 303.805, dels
quals el 86,8% són de caràcter temporal.

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida:
- Es reafirma en l’exigència al Govern de
la necessitat de derogar la reforma laboral
per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la
precarietat laboral, a través del diàleg social.
- Defensa un nou model productiu basat
en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem
acceptar el patró de creixement inestable
i vulnerable que s’està generant.
- Exigeix que totes les hores extraordinàries que realitzen les persones treballadores es remunerin o es compensin en
temps. Malauradament les dones són les
que treballen més hores extraordinàries
no remunerades.
- Considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones
per reduir la gran bretxa salarial que hi ha
entre homes i dones.
- Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en
gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals,
sobretot en professions feminitzades.

