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CCOO de Lleida es reuneix amb els responsables
del Departament de Territori i Sostenibilitat per
tractar de la proposta del sindicat sobre les
Rodalies de Lleida

CCOO de Lleida fa una valoració molt positiva
de la reunió que va mantenir el 12 de març, a la
seu del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, amb el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i els directors generals de Transports
i Mobilitat de la Generalitat, Pere Padrosa i Benjamín Cubillo; per part de CCOO van assistir a la
reunió la secretària general de CCOO de Lleida,
Cristina Rodríguez; el secretari general del Sector

Ferroviari de CCOO de Lleida, Alberto
Puivecino, i el secretari de Política Territorial i Sostenibilitat de CCOO de Catalunya, Carlos del Barrio.
La reunió es feia per tractar i aprofundir la
proposta presentada per CCOO de Lleida
per crear el nucli de Rodalies de Lleida i
d’altres temes importants relacionats amb
la mobilitat amb tren a l’àrea d’influència
de Lleida. CCOO, els va explicar detalladament com es pot desenvolupar aquest
projecte pel que fa a freqüències, horaris,
enllaços i les inversions necessàries que cal fer al
territori en matèria de mobilitat ferroviària. Durant
la reunió, CCOO copsà que, en molts aspectes,
coincidia en l’anàlisi amb allò que deien els representants de la Generalitat de Catalunya.
Finalment, les dues parts van compartir l’interès
mutu de seguir mantenint reunions periòdiques
amb l’objecte d’impulsar el nucli de Rodalies
de Lleida i la mobilitat per ferrocarril en l’àrea
d’influència de la nostra ciutat.

24 d’abril:
assemblea de delegats i delegades
per commemorar el Dia Internacional
de la Salut i la Seguretat en el Treball,
a la sala d’actes del sindicat.
Comptem amb la teva assistència i participació.
T’hi esperem!

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Agenda
social en el
debat públic
i polític

En els propers mesos, els ciutadans i ciutadanes estem cridats a votar a les eleccions
generals, el proper 28 d’abril, i a les eleccions
municipals i europees, el 26 de maig. Per tant,
tenim per endavant uns mesos molt intensos
de campanyes electorals, de propostes electorals i de mítings electorals.
CCOO com a sindicat sociopolític està compromès en la lluita per millorar els drets socials i laborals i per al benestar de la ciutadania. Estem compromesos en la defensa i
la millora de les polítiques que posin fi a les
desigualtats i en la lluita contra la precarietat.
Així doncs, des la reflexió i des de la nostra
acció sindical volem participar activament per
ser un agent actiu en la transformació de les
polítiques que tenen a veure amb els drets
socials i laborals del conjunt de la ciutadania.
Per nosaltres és importantíssim el consens
polític per revertir els aspectes més lesius de
les diferents reformes laborals. Reformes que
s’han demostrat inútils per al mercat de treball
i per afavorir unes condicions de vida dignes
per a la gent treballadora.
Si el treball és el centre de la vida de les
persones, l’habitatge és un dret fonamental
bàsic, igual que la sanitat, l’educació i els serveis públics.
CCOO tenim una agenda social que volem
posar sobre la taula i contribuir al debat públic i polític a l’entorn de tots els comicis que
estan per venir.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella

Risc en la gestació
i prevenció
Recentment, el 3 de gener, s’ha publicat la nova
Guia d’ajuda per a la valoració del risc durant
el període d’embaràs. A diferència de l’anterior,
ha estat elaborada de manera conjunta i amb el
màxim consens de totes les parts per facultatius
de l’INSS, de la SEGO (Sociedad española de
ginecología y obstetricia) i de l’AMAT (Associació
de mútues d’accidents de treball) i també ha estat
revisada per l’INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).
De la guia, n’hem d’esmentar, però, l’enduriment
dels criteris per a la prescripció de la baixa per
risc laboral en cas d’embaràs. El nou document
deixa clar que no hi ha risc en cap moment de la
gestació en els llocs de treball que es caracteritzen per sedestació —posició d’estar assegut—,
entre altres. També, al final de la guia, s’explica
que la SEGO entén que la incapacitat per poder
desenvolupar una activitat laboral durant el període de gestació pot ser deguda a tres causes: el
mateix embaràs, les complicacions de l’embaràs i
l’exposició ocupacional. Solament aquesta última
dona dret a seguir percebent el salari íntegre, en
cas de baixa; en canvi si la causa és l’embaràs en
si mateix, no.
L’acció sindical en termes de salut laboral i, concretament, amb les treballadores i treballadors
especialment sensibles és important per mostrar els riscos específics. Tenint en compte això
i el que hem exposat sobre el risc en l’embaràs,
hem de ressaltar i fer palesa la importància de la
gestió del comitè de seguretat i salut (CSS), en
concret de les delegades i delegats de prevenció,
i de les avaluacions de risc dels llocs de treball
que han de ser elaborades conjuntament, amb la
participació activa de les treballadores i treballadors i dels delegats i delegades.
Per exercir la seva funció, els delegats i delegades de prevenció han de conèixer els seus drets i,
a més, necessiten comptar amb eines que facilitin
la seva tasca. Tasca que consisteix principalment
a representar treballadores i treballadors i a actuar en els següents àmbits:
• Controlar l’efectivitat de l’activitat preventiva
que desenvolupa l’empresariat en el seu centre
de treball i la seva empresa.
• Presentar propostes de correcció i millora de
les condicions de treball, fonamentades tant en
el coneixement tècnic com en les reivindicacions compartides dels companys i companyes.
• Demanar suport al servei de prevenció, al sindicat i, si escau, valorar si cal presentar una
denúncia davant de la Inspecció de Treball —o,
fins i tot, veure si cal interrompre el treball per
risc greu o imminent per a la salut i seguretat—.
ÉS LA NOSTRA SALUT! ÉS EL NOSTRE DRET!

8 de Març, nova jornada de reivindicació
CCOO de Lleida valora positivament la jornada del 8-M, Dia Internacional de les Dones. La
vaga laboral de dos hores que havia convocat
el sindicat va tenir un seguiment molt desigual
en contraposició a l’èxit de les aturades i concentracions al davant de les empreses.
Des de bon matí delegades i delegats del
sindicat als diferents centres de treball es van
anar concentrant de manera esglaonada fins
al migdia, hi va haver concentracions als hospitals Arnau de Vilanova, Santa Maria i al del
Pallars; al CAP de l’Eixample, i a les residències geriàtriques Balàfia I i II, Sanitas i Myces;
a la Cooperativa de Guissona, a Chep de
Bellpuig, a Clarel, a Draxton, a Serveis Lleida,
a San Miguel, a la ITV de Lleida…, i als bancs
de Santander i CaixaBank entre d’altres.
Les treballadores i treballadors de la neteja es
van concentrar a la plaça de Sant Joan durant
la trobada lila de les 12 del migdia, trobada
convocada per la Marea Lila de Lleida, de la
qual CCOO de Lleida forma part, que també convocà la manifestació de la tarda que
aplegà una gran quantitat de dones i homes
i acabà amb la lectura d’un manifest unitari.

Signat el conveni de les fleques de Lleida
El passat 28 de febrer, CCOO de Lleida va signar el
Conveni col·lectiu de treball del sector d‘indústries de
fleca de les comarques de Lleida, després d’un any
de negociacions. Les altres parts signatàries van ser la
UGT i el Gremi de Forners de Lleida.
El més important que s’ha aconseguit amb aquest conveni és passar de més de sis categories professionals
que cobraven uns sous per sota dels 14.000 euros
anuals a grups professionals, els salaris dels quals estan situats per damunt dels 14.000 euros anuals.
Pel que fa als increments salarials són d’un 2 % l’any 2018 i un 2,6 % l’any 2019, i la vigència del
conveni és fins al 31 de desembre d’enguany.
El sindicat valora positivament la signatura d’aquest conveni que ha permès augmentar el sou dels
treballadors i treballadores d’aquest sector i regular d’una manera més eficaç la classificació dels
llocs de treball.

www.segre.com
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Assemblea de delegats i delegades per reclamar el compliment dels
acords salarials, modificar la reforma laboral i millorar les pensions

El 5 de març, a CCOO de Lleida es va fer una assemblea a la qual van assistir més de 100 delegats i delegades i en la qual Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida; Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical
de CCOO de Catalunya, i Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya, van parlar dels acords en matèria salarial, de la modificació de la
reforma laboral i de la millora del sistema públic de pensions, per reclamarne el compliment, la modificació i la millora.
A l’assemblea, a més hi van intervenir delegades i delegats que van explicar
els conflictes oberts a les nostres contrades com són els ERO de l’empresa
DIA i de CaixaBank, i les dificultats d’implantació del salari mínim als cen-

CCOO guanya les eleccions
sindicals a l’empresa Indra
Producción Software de Lleida
CCOO va guanyar les eleccions sindicals realitzades el dia 13 de març
a l’empresa Indra Producción Software, a la delegació que té a Lleida.
Els seus 227 treballadors i treballadores van optar per la candidatura de
CCOO, l’única que es va presentar al procés electoral, i li van atorgar els
9 representants que s’escollien. La participació va ser d’un 50,22 % del
cens electoral, i la candidatura de CCOO va obtenir 104 vots.
A CCOO Serveis de Lleida ens en felicitem alhora que
agraïm haver obtingut la confiança majoritària
de la plantilla i entomem amb el màxim orgull i
compromís el repte per avançar conjuntament
en la millora de les condicions de treball de la
plantilla.
Volem també agrair a tota la plantilla del centre la seva participació en el procés electoral, i comencem a treballar per a tots i totes
des l’endemà mateix de les eleccions.

tres especials de treball (CET). També s’explicà el Pla de rodalies de Lleida,
elaborat per CCOO de Lleida, el que ha aconseguit la Federació d’Educació
del sindicat, i la campanya contra la pobresa energètica.
El responsable de la Fundació Paco Puerto va explicar la important tasca de
formació que fa el sindicat a Lleida i la responsable de la Dona presentà tot
allò que fa referència al 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
En resum, va ser una assemblea participativa que serví per fer conèixer quins
són els objectius del sindicat a curt termini, quines són les lluites més urgents
i properes, i animar delegats i delegades perquè continuïn fent la seva tasca
a favor dels treballadors i treballadores de les nostres comarques.

CCOO revalida la majoria absoluta
al Comitè d’Empresa d’Adif i guanya
les eleccions sindicals al Comitè del
Grupo Renfe a Lleida
El 6 de març, es van celebrar les eleccions sindicals, a escala estatal, a
les empreses públiques Adif i Grupo Renfe.
A Lleida, a l’Adif, CCOO va obtenir 3 delegats d’un total de 5 membres
del comitè, amb el 52,3 % dels vots entre les cinc candidatures presentades i amb una participació del 90,5 % del total del cens. I al Grupo Renfe,
CCOO va obtenir 2 delegats d’un total de 5 membres que s’havien
d’escollir al comitè, amb el 31,5 % dels vots entre les quatre candidatures presentades i amb una participació del 100 % del cens.
Per tant, CCOO és el sindicat majoritari a les empreses del sector
públic ferroviari. El sindicat valora positivament l’alta participació
de la plantilla, agraeix el suport que li han donat en aquestes
eleccions sindicals i entoma la responsabilitat de gestionar
la representativitat amb la força obtinguda per continuar treballant, entre altres temes, per la implementació del nucli de
Rodalies de Lleida.
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Aturades diàries al Centre Sanitari del
Solsonès per protestar per la situació
laboral i salarial de la plantilla
La plantilla del Centre Sanitari del
Solsonès ha decidit, aquest mes
de març, iniciar aturades diàries
de 5 minuts per mostrar el seu
desacord i afartament per la situació laboral que està vivint.
Des de l’any 2010 han patit una
baixada salarial del 5 %, tenen
endarreriments pendents de cobrar dels anys 2017 i 2018, els
han apujat l’horari laboral, i els
han incrementat les càrregues de treball a causa de l’envelliment de la població, tenen penalitzada
la incapacitat temporal, no se’ls ha aplicat l’augment salarial del sector públic… Com a exemple
mostrem les xifres següents dels increments retributius pendents de l’any 2018: de gener a desembre del 2018, 1,70 %; i de juliol a desembre del 2018, 0,25 %.
Ara, entenen que ha arribat el moment de recuperar les condicions laborals i demanen allò que ja
han aconseguit els companys i companyes que treballen al sector públic. El CatSalut ha augmentat
les tarifes per complimentar l’acord del sector públic en l’àmbit sanitari concertat i l’ICS. El comitè
d’empresa del centre reclama el reconeixement del deute amb l’objectiu de millorar-ne el finançament pel que fa a l’atenció primària que assumeix a la comarca i que entenen que s’ha de seguir
prestant des de la comarca.
Properament hi ha d’haver una reunió entre la direcció del centre i el comitè d’empresa prèviament
a la qual ja s’haurien d’haver signat els documents i fixat un calendari de pagament dels increments
retributius.
El comitè d’empresa i tota la plantilla insten el Consell Comarcal del Solsonès i el CatSalut, ens
implicats en la seva gestió, a resoldre el finançament del centre per poder fer front a l’activitat que
genera i que doni cabuda al conjunt de les retribucions de les treballadores i treballadors que hi
presten el servei.

La Federació de Serveis a Lleida fa balanç de la
seva gestió
El 19 de març, una vintena de delegats i delegades van assistir al
ple del Sindicat Intercomarcal de Serveis de Lleida. La reunió va
servir per presentar l’informe i el balanç del sindicat a Lleida, presentació que feu la seva responsable, Raquel Collado, i, alhora,
exposar l’informe d’activitat i situació general de la Federació de
Serveis de Catalunya, que va anar a càrrec del secretari general
de la federació, Luis Jiménez.

La plantilla de la
Residència LleidaBalàfia 2 està tipa
del control de la
direcció
El Comitè d’Empresa de les Residències LleidaBalàfia 1 i 2 denuncia la manera en què s’han escollit els representants dels treballadors i treballadores, familiars i usuaris per constituir el Consell
de Participació de la Residència Lleida-Balàfia 2.
El consell de participació és una eina de transparència recollida en el marc normatiu que regula
els òrgans de participació en el sistema català de
serveis socials. Aquests consells han de ser un
espai d’informació, de consulta i de debat per a
totes les persones que formen part del centre de
serveis socials, i les seves funcions concretes són:

g Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.

g Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.

g Elaborar i aprovar el projecte de reglament de
règim interior del servei i les seves modificacions.

g Informar sobre la memòria anual, que ha de
contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.
g Fer propostes de millora del servei.
g Fer públics els resultats de la participació.
A causa de la gestió deficient duta a terme a la
Residència Lleida-Balàfia 2, una de les conseqüències de la qual era l’altíssima rotació de treballadores, la direcció de la residència va decidir
de crear el consell de participació, que havia de
ser una eina molt important per a la bona marxa
del centre i la comunicació entre tots els agents
que s’hi interrelacionen. Però aquesta acció es
va fer d’esquena als representants dels treballadors i treballadores, amb poques explicacions i no
tothom s’assabentà que s’iniciava el procés.
El comitè d’empresa i els responsables sindicals
del sector denuncien la gestió de la residència, de
gestió pública, Lleida-Balàfia 2 per l’interès que té
de controlar els treballadors i treballadores, i no fer
un procés obert a tothom.
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Lleu augment de persones ocupades a les comarques de Lleida
Les persones joves passen a engrossir les llistes de l’atur mentre que la tendència
general és de sortida de la desocupació.
A les terres de Lleida, el mes de febrer es va registrar un descens de 61 persones a l’atur, és a dir
un 0,28 % de descens més que el mes anterior.
Així doncs, hi ha un total de 21.394 persones a
l’atur a les nostres comarques. En comparació al
mes de gener de l’any passat, hi ha 846 persones
menys a l’atur. A les comarques de Lleida i ha un
total de 1.758 persones menors de 25 anys que
cerquen feina, respecte del mes anterior, hi ha 49
joves més a l’atur.
A tot Catalunya, el mes de febrer del 2019 deixa
una xifra de 396.642 persones registrades com
a aturades a les oficines del Servei d’Ocupació
de Catalunya, el que significa una reducció interanual del 5,2 % (281.539 aturats i aturades registrats menys que ara fa un any). A Espanya són
3.289.040 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 5,2 %.
Pel que fa als resultats provincials, encapçala la
reducció de l’atur anual la demarcació de Girona
amb una caiguda del 6 %, seguida de Tarragona
amb un 5,2 %, Barcelona amb un 5 % i Lleida amb
un 4,9 %.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida, el sector serveis és el que
més redueix l’atur amb 231 persones menys, el
segueix el sector de la indústria que es redueix
amb 1 persona; el sector de la construcció, però,
augmenta el nombre de persones que estan a
l’atur amb 161 i el segueix el de l’agricultura amb
123 persones més a l’atur.

Per sexes
Les dones representen el 55,7 % de les persones
aturades, és a dir, 11.922 persones del total de les
21.394 són dones aturades a les terres de Lleida.
La 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 continuen
reduint l’atur a un ritme més lent.
Contractació
El total de nous contractes registrats a les terres
de Lleida el mes de febrer és d’11.082, dels quals
el 85,9 % 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:
a Demana que s’ampliï l’accés a la jubilació
parcial amb contracte de relleu a tots els sectors
productius.
a Diu que amb l’entrada en vigor del Reial decret 1462/2018, l’increment previst del salari mínim no afecta la tendència del mercat de treball
que continua creant ocupació.
a Demana aplicar l’Acord interprofessional de
Catalunya en matèria d’igualtat i bretxa salarial i
promoure mesures de transparència salarial.
a Considera que cal més recursos per fer polítiques actives d’ocupació.
a Creu necessari tenir un control sobre el volum
de pràctiques per a joves per detectar i combatre
totes aquelles que siguin fraudulentes.

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

Clica aquí

CCOO alerta de la situació
desigual i dels grans
obstacles amb els quals
topen les dones en el
mercat de treball a l’hora
de trobar una feina
a

Defensa un nou model productiu basat en
ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en
sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius.
a Defensa més inversió pública per potenciar
sectors productius que generin estabilitat i ocupacions d’alt valor afegit.
a 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.

