CCOO de Lleida inicia una roda d’entrevistes
institucionals per presentar l’informe sobre les
rodalies de Lleida
Aquest mes d’octubre s’ha iniciat la roda
d’entrevistes del sindicat amb els representants de
les institucions de Lleida i província per presentarlos l’informe “Un tren per a la classe treballadora.
Proposta de CCOO”. Es preveu que aquesta presentació institucional duri fins a finals d’any.
En aquestes entrevistes als diferents ajuntaments
afectats pel pla de rodalies (Bellpuig, Lleida, Mollerussa, Tàrrega…) i amb els representants de
les màximes institucions (diputació, delegació i
subdelegació dels governs…), el sindicat hi busca
la complicitat per aconseguir que aquest pla que
considera tan beneficiós per a la ciutat i el territori
es pugui dur a terme.
L’informe inclou dades sobre l’evolució de les inversions, l’evolució del personal del sector, la situació
del manteniment dels trens i de les infraestructures, l’evolució de les incidències i les propostes de
CCOO per millorar el servei ferroviari.
Segons l’informe a l’àrea d’influència de la ciutat
de Lleida hi ha en l’actualitat una xarxa ferroviària
convencional molt àmplia, en la majoria dels casos infrautilitzada i que no cobreix les necessitats
de mobilitat de la població, que es van incremen-

tant progressivament. Dins de les propostes concretes, per a CCOO on s’han de fer les inversions
compromeses per les diferents administracions
i accelerar l’execució del Pla de rodalies de Catalunya, prioritzant-ne les més necessàries, en
l’àmbit de Lleida, és en la posada en funcionament del nucli de rodalies de Lleida.
CCOO considera que aquest projecte de creació
del nucli de rodalies de Lleida, si es dugués a terme, contribuiria notablement a facilitar les necessitats de mobilitat per ferrocarril de les persones
en l’àrea d’influència de Lleida, tant des del punt
de vista socioeconòmic com ambiental, facilitaria
la vertebració del territori, i produiria la creació
d’ocupació pública.

CCOO guanya i dobla la seva representació als
centres d’Unipreus de Lleida
El 4 d’octubre van tenir lloc les eleccions sindicals als centres d’Unipreus de Lleida, botigues dedicades
a la venda, entre d’altres, de roba esportiva i calçat: botiga Unipreus, Smuk de Blondel, Wala, Prilow de
Pardinyes i oficines i magatzem de la carretera de Saragossa.
D’un total de 200 treballadors i treballadores, hi va haver una participació del 80%, i dels vots emesos,
CCOO en va obtenir 101. En resum, CCOO obté 6 delegats i delegades d’un comitè de 9 persones, els
altres 3 delegats són per a la UGT. Amb aquest resultat es dona el tomb a la situació anterior que era de
3 delegats per a CCOO i 6 per a la UGT.
Els delegats i delegades escollits treballen a les diferents botigues, amb la qual cosa es garanteix una
representació global. Entre els punts més destacats del que volen aconseguir en aquesta nova etapa hi ha
la revisió dels llocs de treball pel que fa a la prevenció de riscos laborals, el foment d’enquestes de clima
laboral, la garantia d’una bona formació professional per poder donar un bon servei als clients, la millora
de la igualtat entre companys i companyes, i la negociació de millores en els horaris per poder conciliar la
vida personal i laboral.
Les delegades i delegats escollits volen agrair la confiança que els treballadors i treballadores els han fet i
es comprometen a continuar treballant per millorar les condicions laborals de tota la plantilla.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Acció de
govern,
justícia social,
pressupostos

Pedro Sánchez ha resumit els seus primers
mesos de govern com de “justícia social”. Defineix la seva acció de govern com a feminista
i social, però la seva debilitat parlamentària
no solament posa a prova l’aprovació dels
pressupostos sinó, a més, que la seva acció
de govern, un govern de justícia social, pugui
ser una realitat. De moment, una de les poques mesures que han aconseguit impulsar
ha estat la sanitat universal.
Pel que fa a la derogació de la reforma laboral, que era una de les seves principals
revindicacions davant del govern de dretes,
ara, ha quedat en els llimbs. Des de CCOO li
hem demanat que modifiqui substancialment
l’actual normativa laboral, perquè sigui més
inclusiva i democràtica, que no aposti per la
caiguda salarial i la precarietat, i que posi un
èmfasi especial en els joves i en les dones. De
moment, però, res per celebrar.
A Catalunya tenim un govern amb molt poca,
poquíssima, activitat institucional i executiva.
Aquesta nul·la activitat afecta la negociació
col·lectiva, la concertació social i la recuperació de drets socials, de la sanitat, l’educació,
l’habitatge, la mobilitat, les infraestructures…
Nosaltres, la gent de CCOO, continuarem
treballant per millorar les condicions de les
persones a través de la nostra acció sindical,
institucional i sociopolítica. Som conscients
de les dificultats que viu avui el nostre país.
CCOO va apostar per obrir una negociació
per reformar la Constitució espanyola i així
buscar un nou marc d’autogovern per a Catalunya i poder negociar la manera de fer un
referèndum per poder expressar-nos com a
poble de forma lliure, democràtica i legal. El
Govern espanyol i la Generalitat han recuperat la comissió bilateral per dialogar…
Dialogar és un pas, important. Però el diàleg
ha de ser actiu i efectiu.

www.ccoo.cat/lleida
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Reconeixement
dels Premis
Pompeu Fabra
per a CCOO de
Catalunya
CCOO de Catalunya, juntament amb altres
entitats, rep el reconeixement especial del
jurat VII Premis Pompeu Fabra, perquè forma part del Cens d’entitats de foment de
la llengua catalana, a través del seu Servei
Lingüístic.
Amb els premis Pompeu Fabra, instituïts l’any
2008, el Departament de Cultura reconeix i
premia les persones, entitats, empreses o
organitzacions que contribueixen a la projecció social de la llengua catalana i, fent públic
aquest reconeixement, fomenta l’acció de la
societat civil en l’impuls del català en els sectors de regulació privada.
CCOO de Catalunya forma part del Cens
d’entitats de foment de la llengua catalana que agrupa fundacions i associacions
d’àmbits ben diversos de tots els territoris de
parla catalana. El cens és una agrupació de
fundacions i associacions que duen a terme
activitats per fomentar la llengua catalana
dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per
foment de la llengua la realització d’activitats
que promouen actituds positives envers el
català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o
en col·lectius concrets, i també la investigació
sobre la llengua catalana o la seva situació.
Per formar-ne part, les entitats han de preveure en els seus estatuts la finalitat de foment de la llengua catalana o han de dur a
terme activitats per impulsar-ne l’ús, com fa
el sindicat a través del seu Servei Lingüístic.
Les entitats i fundacions que formen el cens
impulsen activitats per promoure actituds positives envers el català o per incrementar-ne
el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.
El premi, el va recollir Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya el
passat 23 d’octubre, al Teatre Nacional de
Catalunya.

CCOO signa els acords de valoració dels
llocs de treball de l’Ajuntament d’Alcarràs
Després de gairebé tres anys de negociacions,
l’Ajuntament d’Alcarràs i CCOO de Lleida han
signat la relació de llocs de treball. Amb aquesta
relació, obligatòria per llei, es posa ordre i es classifiquen tots els llocs de l’organització i s’estableix
una equitat salarial entre ells.
El procés s’inicià amb la contractació d’una empresa consultora especialitzada en la valoració
de llocs de treball de l’Administració local, la qual
va efectuar els treballs previs d’organigrama i les
fitxes descriptives de funcions de cada lloc de treball segons les necessitats del municipi.
Posteriorment i de forma negociada, la Comissió de Valoració, formada per representants de
l’ajuntament i la consultora, representants dels
treballadors, UGT i CCOO, així com els assessors
externs d’ambdues parts, es realitzen les puntuacions dels llocs de treball. Tot això d’una manera
transparent i consensuada pels sindicats abans
esmentats i totes les parts implicades.
Una vegada finalitzats els treballs de puntuació,
UGT i CCOO van signar l’acta de puntuació de
tots els llocs de treball de l’Ajuntament d’Alcarràs.
Però aquí no acabava tot, llavors tocava el pas següent: negociar la correspondència entre la puntuació i les retribucions.
Després de realitzar diferents propostes econòmiques entre les parts, i fruit del resultat objectiu
d’aquesta valoració dels llocs de treball, s’arribà a

l’acord que CCOO acaba signant en solitari. UGT
es desmarca i no el signa al·legant que no s’ha
negociat convenientment. Sorprèn aquesta postura, tenint en compte que han estat gairebé tres
anys des de l’inici de les negociacions i sempre hi
han tingut cabuda totes les propostes, a més del
perjudici que comportava per als treballadors i treballadores de la corporació municipal seguir mantenint uns salaris infravalorats econòmicament.
Amb aquesta valoració dels llocs de treball, objectiva i transparent, es redueix la bretxa salarial
a l’ajuntament, 56 treballadors i treballadores incrementen el sou que s’adequa al que realment
els corresponia, es detecta i s’aborda la temporalitat de la plantilla negociant la funcionarització
d’alguns llocs de treball, i el salari mínim passa de
13.000 € a 15.000 € anuals.

Vaga al Grup Vall Companys contra
la subcontractació, les falses
cooperatives i els falsos autònoms
CCOO d’Indústria de Lleida ha convocat vaga el proper 6 de novembre als centres de treball d’Avidel i
Serese, del grup carni Vall Companys, a més el sindicat ha convocat vaga als altres quatre centres que
aquest grup té a la resta de l’Estat, a l’Aragó i a Castella-la Manxa. La vaga ha estat convocada perquè
la direcció del Grup Vall Companys ha incomplert reiteradament la resolució de la Inspecció de Treball
per incorporar a la seva plantilla els 2.500 falsos autònoms que treballen a les seves empreses a través
de falses cooperatives de treball associat.
CCOO denuncia que Vall Companys s’ha convertit en un paradigma d’un model empresarial basat en el
frau, la precarietat i l’explotació laboral. Malgrat que fa mesos que la Inspecció de Treball va reconèixer
que la companyia havia d’incorporar a la seva plantilla aquests falsos cooperativistes de Servicarne, el
grup carni es nega a regularitzar la seva situació laboral.
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El sindicat participa en el Consell
territorial de salut pública
CCOO de Lleida va participar com a organització social més representativa en el Consell territorial consultiu i de coordinació de salut pública, en el marc del Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya.
El consell va tractar les conclusions de tres comissions creades: joves, desigualtats socials migració i envelliment. Durant el consell, CCOO va demanar un mapa de serveis per a cada un
dels àmbits de cada comissió i va oferir la seva col·laboració per difondre’ls, tant a l’afiliació com
a totes aquelles persones de diverses edats que s’atansen als locals sindicals.
Exposem un breu resum de les propostes que el sindicat ha fet a cada comissió:

Comissió de Joves
• Redefinir la composició de la comissió un cop decidida la nova línia d’actuació.
• Fomentar la promoció de la salut de manera universal en el col·lectiu de joves amb la implicació de la comunitat i el treball transversal.
• Promocionar l’educació emocional com a eina de millora.
• Promoure accions per a joves de més de 16 anys fora de l’àmbit educatiu.
• Incloure la temàtica de l’addicció a les pantalles i donar-li un enfocament des del punt de
vista de la promoció de la salut.
Comissió de Desigualtats Socials - Migració
• Redefinir la comissió que hauria d’estar formada per les institucions que treballen directament en cada tema.
• Ser institucions designades, no voluntàries.
• Generar indicadors i una estructura interdepartamental per cobrir necessitats, fer el seguiment i evitar duplicitats de les institucions i ONG implicades.
Comissió d’Envelliment
• Redefinir la comissió incentivant la participació de les entitats que en formen part i
l’Administració.
• Implementar un punt d’informació i de contacte en l’àmbit local on es vehiculi la contribució
a la societat de les persones grans que ho desitgin.

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

Els responsables de
presons de CCOO
de Lleida denuncien
greus mancances
i un augment de la
conflictivitat al CP de
Ponent
Els responsables del Sector de Presons de CCOO de
Lleida volen posar de manifest el seguit de mancances que pateix el Centre Penitenciari de Ponent que
han culminat en els incidents ocorreguts aquesta tardor i durant tot l’estiu: agressions a funcionaris i entre
interns, morts, aldarulls, amotinaments, etc., que han
suposat un augment de la inseguretat i la conflictivitat
al CP Ponent.
Per a CCOO
aquests fets són
conseqüència, per
una banda, de la
manca endèmica
de personal, dels
trasllats massius i
regulars d’interns
conflictius d’arreu de Catalunya que han suposat un
augment de la població reclusa, i de l’envelliment de
la plantilla. Per una altra banda, les infraestructures
a tot el centre són deficients: càmeres de seguretat
que no funcionen, cel·les en mal estat, problemes
de subministrament elèctric, insuficients dispositius
de seguretat, etc. I, finalment, de la decisió unilateral
de l’ICS d’alterar el repartiment i l’administració de la
medicació als interns.
Analitzades totes aquestes mancances CCOO exigeix, en primer lloc, aturar el trasllat massiu i constant d’interns conflictius al centre penitenciari, fins
que s’adeqüin les infraestructures i la plantilla a les
necessitats reals per garantir un bon funcionament
d’aquest centre.
En segon lloc, el sindicat exigeix que el repartiment i
l’administració de la medicació es faci com anteriorment. En tercer lloc, CCOO demana una revisió i una
inversió posterior en les deficiències de les infraestructures al centre.
I, finalment, CCOO exigeix un augment de la plantilla per evitar la sobrecàrrega de treball i l’alteració
horària dels funcionaris i funcionàries d’interior.
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CCOO de Lleida, a la festa
del Treball Digne
Una cinquantena de delegats i delegades i afiliats i afiliades de CCOO de
Lleida van anar, el dissabte 6 d’octubre,
a l’Hospitalet de Llobregat per celebrar
d’una manera lúdica la Diada del Treball
Digne. Aquesta diada, l’organitza CCOO
de Catalunya des de fa uns anys per
reunir la seva afiliació i celebrar un dia
festiu i reivindicatiu, alhora, i coincideix
amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es commemora el 7 d’octubre.
Enguany la jornada ha tingut lloc a la
plaça de la Cultura de l’Hospitalet i ha disposat d’espais lúdics, de cuina sobre
rodes (food trucks), de l’animació musical dels Xiula, d’un concert d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària.
Durant la jornada s’han fet diferents reconeixements, per exemple a l’associació
de dones Grup 189 que ha rebut el premi Aurora Gómez, a la lluita feminista en el
món laboral, que atorga la Fundació Cipriano Garcia de CCOO de Catalunya, per
la seva lluita per aconseguir que el Govern signi el Conveni 189 de l’OIT. També
s’ha comptat amb la presència i els parlaments d’Unai Sordo i Javier Pacheco,
secretaris generals de CCOO d’Espanya i de Catalunya, respectivament.

CCOO i els altres sindicats
de Correos anuncien tres
vagues generals per al
proper mes de desembre
CCOO de Lleida va explicar, en roda de premsa, el dia
16, que davant la situació de Correos, CCOO, UGT,
CSIF i Sindicato Libre han convocat els seus més de
60.000 treballadors i treballadores a concentrar-se en
les diferents capitals de cada comunitat autònoma. A
Catalunya, ho faran a Barcelona, el mes que ve.
A més també van fer públic que no hi ha mesures concretes per solucionar la situació
de Correos i és
per això que els
sindicats
anuncien un calendari
de mobilitzacions
per a tota la tardor, amb concentracions que culminaran en tres vagues generals el 30
de novembre i el 21 i 26 de desembre.

El sindicat organitza a Tàrrega un taller per erradicar la
cosificació en el món laboral
CCOO de Lleida ha fet a Tàrrega el taller formatiu “Cos sí, cosa no. Erradiquem la cosificació de les
dones en el món del treball”, el passat 23 d’octubre al matí, i al qual han assistit delegades i delegats
del sindicat.
En aquest taller s’ha tractat la cosificació de les dones als centres de treball. La cosificació és una
forma de violència masclista present en tots els sectors d’activitat i en el conjunt de la societat, i és
la precursora d’altres formes de violència. Durant la jornada s’ha estudiat aquesta problemàtica, en
primer lloc parlant del terme cosificació, a què ens referim quan en parlem; s’ha après a identificar-la,
i s’han treballat les eines de què disposem per actuar-hi sindicalment. La formació ha estat conduïda
per Montse Sanahuja, responsable de Polítiques Socials de Gènere de CCOO de Catalunya.

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí
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Un mes més Lleida és l’única demarcació
catalana on puja l’atur
Es desaccelera la creació d’ocupació. La manca de feina continua afectant més les dones que els homes en un mercat excloent, generador de precarietat i d’escassa protecció social.
A les terres de Lleida, aquest mes de setembre s’ha registrat un augment de
950 persones a l’atur, un 9,5% més respecte del mes anterior. Així doncs,
hi ha un total de 19.417 persones a l’atur a les nostres comarques. En comparació al mes d’agost de l’any passat, hi ha un augment de 273 persones
a l’atur, un 1,4% més.
A tot Catalunya, el mes de setembre del 2018 deixa una xifra de 380.344
persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació de
Catalunya, el que significa una reducció interanual del 5% (20.029 aturats i
aturades registrats menys que ara fa un any). A Espanya són 3.202.509 les
persones que romanen desocupades, amb una reducció del 6,1%.
Respecte del mes anterior, l’atur registrat presenta una reducció de 374
persones (0,1%). La població menor de 25 anys registra un augment de
3.577 joves sense feina (15,2%) respecte del mes d’agost i fa que a Catalunya hi hagi un total de 27.132 joves que cerquen feina sense èxit.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida, el sector serveis incrementa considerablement l’atur
amb 441 persones més a l’atur, el segueix el sector de l’agricultura amb 428
persones, i la indústria amb 50 persones; l’únic sector que disminueix l’atur
és la construcció, que ho fa amb 29 persones menys a l’atur.

Contractació
El total de nous contractes registrats a les terres de Lleida el mes de setembre és de 17.691, dels quals el 88,13% són de caràcter temporal. Continua
l’abús de la contractació temporal, que evidencia un mercat de treball inestable i amb una alta rotació laboral.
Davant aquest escenari, CCOO de Lleida:
– Considera que calen més recursos per a polítiques actives d’ocupació
adreçades especialment a les persones aturades de llarga durada i a fer
front al preocupant atur femení.

Pel que fa als resultats provincials destaca l’increment de l’atur a la demarcació de Lleida (1,4%), mentre a la resta de territoris les xifres d’atur han
caigut. Concretament, Tarragona ha reduït en un 5,8% i 2.779 persones
menys; Barcelona ho ha fet en un 5,3% i 15.830 persones menys, i Girona
en un 4,7% i 1.693 persones desocupades menys. Respecte del 2017, a
Catalunya, s’ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors.

– Defensa un nou model productiu basat en l’ocupació de qualitat, estable i
amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius.

Per sexe
Les dones representen el 55,61% de les persones aturades, és a dir, 10.798
persones del total de les 19.417 són dones aturades a les terres de Lleida.

– Es reafirma en l’exigència al nou 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.

La lenta recuperació del mercat de treball es dona amb evidents desigualtats d’accés a la feina entre homes i dones, ja que són elles les que redueixen l’atur a un ritme molt inferior al dels homes.

– 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.

– 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.
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15è Cicle de Cinema i Drets Humans
Durant el mes de novembre tindrà lloc el 15è Cicle de Cinema i Drets Humans, organitzat per la Universitat de Lleida i del qual CCOO de Lleida és
col·laborador juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, Amnistia Internacional, i l’Ateneu Popular de Ponent.
En aquesta edició del cicle es parlarà de l’antifeixisme, de la violència institucional i la tortura, del dret a morir dignament, del tancament dels CIE,
de les agressions sexuals i la violència contra les dones i del dret a unes ciutats per a tothom. Les projeccions van acompanyades de conferències
de persones relacionades amb les pel·lícules i enteses en el tema de què tracten.
Enguany volem destacar l’exposició cedida per CCOO: “La catàstrofe de les guerres. Guerres, víctimes de l’exili… refugiats”, que estarà exposada
al vestíbul del Rectorat de la UdL.
Les sessions es faran del 6 al 22 de novembre del 2018, els dimarts i els dijous, a la sala de juntes del 2n pis del Rectorat de la UdL.

PROGRAMACIÓ:
Dimarts, 6 de novembre, de 18 a 20 h: 12 d’octubre: Cultura de l’odi i legítima autodefensa.
Dijous, 8 de novembre, de 18 a 20 h: La porta blava.
Dimarts, 13 de novembre, de 18 a 20 h: La cifra negra de la violencia institucional.
Dijous, 15 de novembre, de 18 a 20 h: Voces contra el silencio.
Dimarts, 20 de novembre, de 18 a 20 h: La dama y la muerte, Alumbramiento, i ¿Qué os parece si me pongo el pijama?
Dijous, 22 de novembre, de 18 a 20 h: Ciutats vivibles, des de la diversitat que les habita.

EXPOSICIONS:
Del 5 al 24 de novembre:
“La catàstrofe de les guerres. Guerres, víctimes de l’exili… refugiats”, al vestíbul del Rectorat de la UdL.
Exposició cedida per CCOO de Lleida
Del 5 al 24 de novembre:
“A peu de tanca”, al vestíbul de l’edifici polivalent (planta -1) del Campus de Cappont de la UdL.
Exposició cedida per Stop Mare Mortum

