5 de març: assemblea de delegats i delegades
laboral. Aquesta assemblea és la que en
la revista anterior havíem anunciat que
es faria el 21 de febrer.
L’assemblea es fa en el marc del procés
de mobilització davant de les organitzacions empresarials i del Govern per
demanar que les organitzacions empresarials compleixin els acords en matèria
salarial en el diàleg social i perquè el
Govern modifiqui la reforma laboral i millori el sistema públic de pensions.

El proper 5 de març tindrà lloc una assemblea de
delegats i delegades per parlar dels acords en
matèria salarial, de la modificació de la reforma laboral i de la millora del sistema públic de pensions.
Durant l’assemblea es parlarà concretament de la
millora dels salaris, de la lluita contra la bretxa
salarial i les desigualtats, i es demanaran uns
pressupostos socials i la derogació de la reforma

A Lleida l’assemblea tindrà lloc, com hem dit, el
5 de març, dimarts, a les 10 del matí, a la sala
d’actes del sindicat, i hi intervindran Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya; Cristina Torres, secretària d’Acció Sindical de CCOO
de Catalunya; Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida, i delegats i delegades
que ens parlaran dels conflictes laborals oberts en
aquests moments a les nostres contrades.

8 de Març: vaga laboral de 2 hores
CCOO ha convocat per al proper dia 8 de Març,
Dia Internacional de les Dones, una vaga laboral
de 2 hores als centres de treball. El lema de la vaga
és “Prou bretxes, violències i desigualtats!”, i es fa
per eliminar tot tipus de bretxa i desigualtat, posar
fi a tot tipus de violència i contribuir a eliminar les
desigualtats i les discriminacions.
La Marea Lila de Lleida, de la qual CCOO de Lleida
forma part, està preparant tot un seguit d’activitats
per a aquest dia, ja que la vaga no sols és laboral,
sinó també de cures i de consum, activitats que
culminaran en una manifestació a la tarda que esperem que superi l’èxit de la de l’any passat.
Us animem a fer les dos hores de vaga i us esperem a la manifestació!

Núm. 146 - 3a etapa
divendres, 1 de març de 2019

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Dies
d’incertesa

La no aprovació dels pressupostos generals de l’Estat comportarà
que moltes mesures proposades
vagin directament a la paperera, a
l’espera que es puguin recuperar, o
no. S’imposa, doncs, la pròrroga dels pressupostos del 2018, pressupostos de l’era Rajoy, i
això comportarà 700 milions menys d’inversió
per a Catalunya i el retard en el cobrament de
1.300 milions més.
Més enllà de per què no s’han aprovat els
pressupostos, cadascú ha argumentat els motius des de la seva legitimitat, el que és clar és
que els principals afectats són els ciutadans i
les ciutadanes.
El 10 % d’augment de beques, la rebaixa de
les taxes universitàries, el pla de xoc contra
l’ocupació juvenil, els 137 milions per impulsar
el lloguer per als joves… són mesures que
afecten directament els nostres joves, que veuran una any més com els problemes d’accés a
l’habitatge i a l’educació es perpetuen.
El permís de paternitat que havia de passar
de 5 a 8 setmanes haurà d’esperar. Els 220
milions d’euros addicionals per combatre la
violència de gènere i mesures per lluitar per la
igualtat efectiva entre homes i dones es queden també esperant.
No s’apujaran impostos al diesel, no s’aplicarà
la taxa Google ni la Tobin, no apujarà l’IRPF a
les rendes més altes…
Mentrestant Catalunya és el país en relació
amb els del nostre entorn on han augmentat
més les desigualtats com a conseqüència de
la crisi i de les politiques de retallades, sense
que el canvi, és a dir, la millora en el creixement econòmic hagi revertit en la classe treballadora. La taxa de pobresa en persones que
tenen feina ha crescut ininterrompudament
des del 2010. Treballar ha deixat de ser una
garantia de tenir una vida digna.
Venen dies incerts. La gent de CCOO farem,
com sempre hem fet, el que sigui possible per
aconseguir una societat més justa, més igual i
més democràtica!

www.ccoo.cat/lleida
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Eleccions a l’ensenyament públic: fets, no paraules

Recull terminològic

‘Dones i món
sindical’

El Servei Lingüístic ha elaborat el recull
terminològic Dones i món sindical, amb
la col·laboració de la Secretaria de les
Dones i Polítiques LGTBI i el suport del
Departament de Cultura. Aquest material
neix del compromís de CCOO de Catalunya amb la feminització del sindicat,
contret des de la seva fundació, el 1964,
i impulsat àmpliament en els darrers congressos.
El recull aplega setanta-quatre termes organitzats en cinc grans blocs: conceptes
clau; relatius al sistema polític i social;
a l’ofensiva contra el sistema; a les desigualtats i a les discriminacions laborals,
i als drets laborals i a les accions al món
del treball. Alguns d’aquests conceptes
ja van formar part del vocabulari que vam
editar anteriorment i que porta per títol
Dones i món del treball.
Tots els termes que formen part d’aquest
recull, que es pot consultar al web del
Servei Lingüístic (www.ccoo.cat/sl), han
estat definits des d’una perspectiva sindical i feminista, i tenen com a objectiu
facilitar la tasca de l’actiu sindical en els
àmbits de la negociació col·lectiva, la formació sindical i l’acció sindical, des del
punt de vista lingüístic i terminològic.

El proper 12 de març hi ha eleccions sindicals al
sector de l’ensenyament públic, CCOO d’Educació
de Lleida s’hi presenta amb la feina feta i amb totes les ganes de representar les seves companyes
i companys.
En primer lloc, el sindicat vol destacar el valor
de les eleccions sindicals que permeten escollir
les persones que han de representar el col·lectiu
als diferents àmbits de negociació —junta de
personal, comitè de seguretat i salut, mesa sectorial, mesa general de la funció pública...— per
aconseguir millorar les condicions laborals de les
persones que es dediquen a l’ensenyament. Els
representats sindicals escollits, a més, dediquen
els quatre anys de la seva representativitat a assessorar, informar i organitzar les reivindicacions
del col·lectiu al qual representen.
En segon lloc, cal dir que a les eleccions s’hi presenten diversos sindicats, però hi ha motius importants pels quals votar CCOO, que són el treball
del sindicat per defensar i lluitar pels drets i les
millores en les condicions laborals dels treballadors i treballadores. I la combinació de pressió i
negociació que ha permès aconseguir el 100 %
de la retribució en casos de baixa; el retorn de les
pagues extres que no es van pagar els anys de
la crisi; les convocatòries d’oposicions, i els increments retributius.
Finalment, cal dir que CCOO d’Educació, a l’hora
de negociar, no s’amaga i fa una oposició ferma i
realista, i és per això que demana que en les eleccions sindicals els votants destriïn bé entre aquells

sindicats que aconsegueixen millores per a totes
les persones que es dediquen a l’ensenyament, i
altres insta·lats en el tot o res.
CCOO de Catalunya és un sindicat de classe que
agrupa treballadores i treballadors de tots els sectors, és un sindicat decisiu en tots els àmbits de
negociació i lluita per millorar la vida de totes les
persones treballadores, i tot això ho pot fer gràcies a la força col·lectiva de les més de 140.000
afiliades i afiliats.
“A l’ensenyament públic oferim fets i no paraules,
però necessitem el teu vot perquè, amb tu, tenim
la força!”.

CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals a
les entitats bancàries de Lleida
El passat 13 de febrer s’escollien els representants sindicals al sector de la banca, a Catalunya i a tot
l’Estat.
A Lleida, CCOO ha obtingut un 45,16 % de la representació, amb 14 delegats i delegades d’un total de
31, la segona força sindical n’ha obtingut un 19,35 %. A la nostra ciutat s’han realitzat eleccions sindicals
a 4 entitats bancàries —Banc de Sabadell, Bantierra, Banc de Santander i BBVA— on CCOO hi ha
presentat 91 candidats i candidates.
En aquests comicis, a Lleida, s’escollien 9 delegats i delegades menys que en les anteriors eleccions
sindicals del 2015, aquest fet es deu principalment a la integració de les plantilles provinents de Catalunya Caixa al BBVA i del Banc Popular al Santander.
Aquests resultats revaliden els obtinguts en anteriors eleccions, fan que CCOO hagi obtingut la majoria
en els bancs on s’ha presentat i corroboren la confiança dels treballadors i treballadores del sector
bancari en la Federació de Serveis de CCOO de Lleida i de Catalunya, cosa que el sindicat agraeix, i
es compromet a treballar els propers quatre anys per millorar les condicions laborals de les plantilles.
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El segon Comitè de Dones de CCOO de Lleida
unànime: 8-M cada dia

El passat 12 de febrer es va celebrar el segon Comitè de Dones de CCOO de les Terres de Lleida.
Es van convocar més de 100 dones afiliades que són delegades, responsables o quadres sindicals de tot el territori de Lleida. L’assistència efectiva va ser del 10 %, aproximadament. No és una
bona dada, però hem de valorar-la molt perquè va ser un comitè molt participatiu.
Durant el matí es van presentar dos materials elaborats pel Servei Lingüístic del sindicat, un de
sensibilització i formació, el vocabulari Dones i món sindical, i un altre de formatiu i pràctic per a
l’assessorament sindical sobre igualtat, el Dossier sindical d’igualtat. Tots dos es poden trobar al
web de CCOO Catalunya (www.ccoo.cat/sl).
Posteriorment es va explicar la convocatòria de vaga del 8 de Març, Dia Internacional de les
Dones, que ha fet CCOO i la situació del moviment feminista a Lleida. Aquest punt va encetar
un bon debat sobre com s’encara el proper 8-M en l’àmbit sindical i laboral, i es va palesar la
necessitat de treballar des de l’endemà mateix perquè el conjunt del sindicat es faci seves les
reivindicacions de les dones treballadores.
El lema que es va presentar per al Dia Internacional de les Dones d’enguany és: “Prou bretxes.
Prou violències. Prou desigualtats. #EnsPlantem!”.

Una vintena de delegats i delegades de CCOO de
Lleida van participar a l’assemblea de Madrid
La delegació de CCOO de Lleida que formava part de
la de CCOO de Catalunya va participar, el 8 de febrer, a
l’assemblea conjunta de CCOO i UGT que va tenir lloc
a Madrid, on es van aplegar prop de 10.000 delegats i
delegades de tot l’Estat espanyol que van omplir a vessar la Caja Mágica.
A l’acte es va posar en comú la situació dels acords de
negociació col·lectiva, el diàleg social, així com la participació dels sindicats a les mobilitzacions del proper 8 de Març. El lema de la trobada era “Més
fets, menys paraules”, i tenia per destinataris el Govern de l’Estat i les patronals.
Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Àlvarez, van fer les intervencions
finals d’un acte que va tenir música, reivindicació, color i orgull sindical.

Signat el conveni
d’establiments sanitaris
que preveu importants
millores
Recentment s’ha signat el X Conveni col·lectiu
d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques,
amb un seguit de millores que volem destacar.
La primera és l’increment salarial del 0,2 % per
als mesos de gener a agost del 2018 i a sobre
d’aquest increment s’apugen les taules un 3,2 %,
des de l’1 de setembre del 2018 fins al 31 de desembre del 2019.
En segon lloc, es passa de dos a tres dies per
assumptes propis, el gaudi dels quals no pot excedir d’un dia per cada quadrimestre. Es modifica
el permís per assumptes mèdics, pel qual les persones afectades per aquest conveni tenen dret a
una jornada laboral anual de permís retribuït per
assumptes mèdics, i el personal del torn de nit podrà gaudir aquest permís la nit anterior o posterior.
Les empreses a les quals afecta aquest conveni
han de garantir de manera excepcional, durant la
vigència del conveni, els increments pactats a les
empreses sobre les taules salarials del conveni.
Des de CCOO valorem positivament la signatura
del conveni, ja que suposa millores laborals importants per al conjunt de treballadores i treballadors del sector. Cal remarcar que la signatura ha
estat possible després de moltes mobilitzacions i
molts mesos de lluita sindical.
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El nou salari mínim interprofessional, ull a la nòmina!
Ja està fixat el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019, amb efecte des de l’1 de
gener. L’augment de l’SMI d’enguany és un pas més perquè a l’Estat espanyol s’arribi al nivell
mínim de vida digna, s’erradiqui la pobresa a la feina i es fomenti el creixement salarial.
Amb aquesta nova situació, caldrà estar atents i fixar-se en els convenis en els quals el salari
de conveni sigui inferior al salari mínim. Per saber quins conceptes estan inclosos en el salari,
cal veure’ls tots, els salarials i els extrasalarials. Per arribar a la xifra de 900 euros mensuals
hem de sumar solament els complements salarials i la prorrata de les pagues extraordinàries,
150 euros, i la base de contingència comuna ha de donar 1.050 euros, per poder arribar al total
de 12. 600 euros anuals.
Hi ha empreses a prop nostre que a dia d’avui no ho estan aplicant i, per aquest motiu, el
sindicat farà les denúncies necessàries a la Inspecció de Treball. Els treballadors i treballadores hem de poder viure dignament i les empreses han de crear riquesa al territori on s’han
establert.

Mobilitza’t contra la pobresa
energètica!
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO està fent una campanya contra la pobresa energètica i per sol·licitar que des del Govern
d’Espanya es prenguin les mesures necessàries que garanteixin l’accés
de totes les persones a l’energia —electricitat i gas—.

CCOO de Lleida es concentra
amb motiu de l’inici del judici
als líders independentistes

A Espanya, la combinació de l’augment dels preus de l’energia domèstica, sobretot de l’electricitat, amb un increment del 60 % des del 2007, i
la reducció dels ingressos de les famílies en el mateix període, d’un 8,5
% de mitjana, ha suposat que moltes persones es vegin afectades per
aquest tipus de pobresa.
Per això, es recolliran signatures per fer
arribar a la ministra d’Indústria, Comerç
i Turisme la denúncia dels continus increments de les tarifes energètiques
a Espanya, que només beneficien les
grans empreses elèctriques i que condueixen a un empobriment dels pensionistes, jubilats i dels treballadors i
treballadores.
Si voleu signar, feu-ho al sindicat!

Un grup de delegats i delegades de CCOO de Lleida es van
concentrar el 12 de febrer, al migdia i durant deu minuts,
davant de la seu del sindicat, amb motiu de l’inici del judici
als líders independentistes.
CCOO creu fermament que per avançar en la resolució del
problema polític de relació entre Catalunya i Espanya, cal
que la solució d’un contenciós que mai no s’hauria d’haver
judicialitzat retorni al terreny de la política.

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

Fisioteràpia

tots els
tractaments

Lloguer cotxes

20%

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

AVIS

Carrasquet

Pintors

10%-15%

ATLANTIS

Paradors de
Turisme

Parador

5%

CASELLES

10%

KINE

CONDICIONS

Assegurances ESPECIALS

Ecocentre

LES OBAGUES

10%

Aggio
CONDICIONS

RESTAURANT
AGGIO

Restaurant ESPECIALS

NH Hotels

Hotel

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

ROCHER
ROCHER

SÍCORIS CLUB

CONDICIONS

Taller mecànic ESPECIALS

Club esportiu

40%

INSCRIPCIÓ

5%
20%
en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz

CONDICIONS

Salut ESPECIALS

Cal Menut

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Europcar

Teatre

15%
CONDICIONS

Lloguer cotxes ESPECIALS

Cal Menut

Calucho Bicis

CONDICIONS

Bar Restaurant ESPECIALS

CONDICIONS

Esports ESPECIALS

Bio Oleics
Bio Oleics

CONDICIONS

Oli d’oliva ESPECIALS

CENTRE MÈDIC EL SEGRE

Salut

10%-15%

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

Clica aquí

BISCOTTO

Cafeteria

10%

