Núm. 148 - 3a etapa
dimarts, 30 d’abril de 2019

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Manifestació a Lleida: a les 12 del migdia, des de
la plaça del Treball fins a la plaça de Santa Cecília.
A partir de les 10 del matí, esmorzar a la seu del
sindicat per agafar forces.
Us hi esperem!

Fira F&T: CCOO de Lleida hi participa un cop més
CCOO d’Educació de les Terres de Lleida i la Fundació Paco Puerto han estat presents a la Fira de
Formació i Treball (F&T) un any més. Aquesta fira
és un magnífic aparador per comprovar la salut de
l’FP a través del contacte directe amb els docents
implicats en la tasca diària de formació, i també en
l’èxit d’aquesta fira, i que CCOO considera clau per
a la millora social dins de la nostra concepció de
formació al llarg de la vida. L’FP ha de ser un dels
pilars de la nostra educació.
A la fira, el sindicat va assessorar els estudiants
sobre les pràctiques a les empreses, i també va
informar el jovent sobre tot allò que ha de saber
quan comenci a treballar, justament aquest fou

el tema de la xerrada que va fer el dia 25 d’abril
la responsable d’FP de CCOO d’Educació, Rosa
Mari Villaró. El títol de la xerrada era “Parlem de
feina”.

Aquest 1 de Maig:
més drets,
més igualtat,
més cohesió

El 3 d’abril d’enguany, ha fet 100
anys que el mateix dia de l’any 1919
es va implementar, a través d’un decret, la
jornada laboral de 8 hores. El decret va costar
sang i va aturar Barcelona 44 dies. Tots i totes,
ho coneixem com la vaga de La Canadenca.
La protesta va significar per als treballadors i
treballadores la victòria d’unes revindicacions
que han marcat la història del món laboral al
nostre país.
100 anys després, al nostre país, estem vivint
moments de regressió important de drets i llibertats, de profundes desigualtats socials i de
qüestionament dels nostres drets nacionals.
La destrucció d’ocupació, la caiguda dels
salaris, la precarietat en l’ocupació i l’elevat
volum de població que queda exclosa del
sistema de protecció social són el detonant
del risc de caure en situacions de pobresa o
exclusió social, que afecta la quarta part de la
població catalana.
La figura del treballador o treballadora pobra
és cada vegada més habitual. El mercat de
treball ha estat castigat per les dos reformes
laborals que han contribuït, en primer lloc, a
afeblir la negociació col·lectiva, un dels principals instruments per garantir els drets laborals; en segon lloc, han contribuït a facilitar
l’abaratiment de l’acomiadament que, entre
d’altres conseqüències, ha comportat un
augment de l’atur i, a més, finalment, s’han
mostrat ineficaces per crear ocupació que era
l’objectiu teòric d’aquestes reformes.
Un treballador o treballadora que treballa en
unes condicions que no li permeten prendre
decisions sobre com planificar el seu present
i futur i viu amb recursos econòmics insuficients no té una vida digna. La dignitat de
totes les persones és una cosa que no podem
passar per alt. Tothom té dret a tenir una vida
digna i tots i totes hem de contribuir a fer-ho
possible.
Aquest 1 de Maig: primer, les persones!

www.ccoo.cat/lleida
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CCOO de Lleida exigeix treballar sense riscos
Lesbianes?
Doblement silenciades
A CCOO tenim la voluntat de garantir els
drets socials de les
persones lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
(LGTBI).
La igualtat de tracte,
el respecte i la dignitat de les persones
LGTBI han d’estar
garantits, i per combatre la discriminació, directa o indirecta, per
raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere
en l’àmbit laboral, CCOO de Catalunya compta amb l’Àmbit LGTBI. Si us interessa participar-hi ens ho podeu dir i crearem un grup de
treball estable a CCOO de Lleida.
Entre d’altres, un dels objectius que ens hem
proposat assolir és el de sensibilitzar tota
l’estructura sindical sobre la diversitat sexual.
A l’Àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya treballen perquè la diversitat afectiva i sexual sigui un fet visible i respectat en l’àmbit laboral,
reiterant el compromís en la defensa dels drets
de les dones lesbianes, dones que estimen i
desitgen altres dones. Per això cada 26 d’abril
commemorem el Dia de la Visibilitat Lèsbica.
Encara, a hores d’ara, no és fàcil ser dona, lesbiana i visible. Integrar aquesta combinació en la
seva totalitat esdevé una tasca de gran complexitat i dificultat davant d’aquesta doble discriminació. Com a dones formen part d’una societat
heteropatriarcal on, malauradament, no hi ha
una igualtat efectiva i real entre homes i dones.
Per a la societat, les lesbianes són pràcticament invisibles, éssers asexuals, i és
impensable que entre dues dones hi pugui
haver atracció sexual, emocional i afectiva. La
nostra societat pressuposa l’heterosexualitat
de totes les dones, és una visió anacrònica i
plena de prejudicis. Aquesta invisibilitat les fa
vulnerables perquè en neguen l’existència, la
realitat, les necessitats i els drets. Quan resten en el silenci, en la por i amagades dins
de l’armari no existeixen com a dones lesbianes en l’àmbit públic, romanen en l’esfera de
l’àmbit privat tal com estableix l’ideari normatiu heteropatriarcal.
La visibilitat és fonamental per transformar la mirada d’aquesta societat amb la finalitat d’erradicar
la lesbofòbia, els prejudicis i els estereotips creats
per la ignorància. La visibilitat les fa lliures i és una
eina per apoderar-les i per denunciar la discriminació i l’assetjament en l’àmbit laboral.
Així, què: lesbiana? Un orgull!

Com cada any, CCOO de Lleida va commemorar
el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el
Treball i ho va fer el dia 24 d’abril amb una assemblea de delegats i delegades.
La jornada reivindicativa va començar amb la
presentació de l’informe del Consell de Relacions
Laborals: Exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya, a càrrec de Francesc Montoro, responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya.
Continuà amb el lliurament de la Targeta Vermella
titulada “Sensibilitzem sobre feines invisibles” a
càrrec de les delegades de les empreses Clanser i Clece, i les intervencions de les delegades
de salut laboral de Clarel que van explicar la seva
experiència relacionada amb la salut i la seguretat al seu centre de treball. Després Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida,
va presentar l’informe de sinistralitat laboral a les
terres de Lleida.
Per acabar la jornada, els delegats i delegades es
van concentrar al davant del sindicat per reclamar

la millora de la salut i la seguretat a la feina i exigir
treballar sense riscos, i van llegir el manifest que el
sindicat havia preparat per a aquest dia.
El 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, a CCOO recordem les persones treballadores que han mort, o han perdut la
salut per guanyar-se la vida, i ens comprometem
a lluitar durant la resta de l’any per posar fi a la
precarietat, la desigualtat i les injustes condicions
de treball que es troben al darrere dels accidents i
de les malalties professionals.

Concentració a Lleida de la plantilla de CaixaBank
El dia 24 d’abril, la plantilla de CaixaBank a Lleida es
va concentrar davant de l’oficina de la plaça de la Sal
per manifestar que segueix sota l’amenaça de mobilitat forçosa i canvis de les seves condicions laborals.
Per a CCOO, en les mesures proposades per la direcció en l’ERO de CaixaBank, no n’hi ha prou que
s’hagin retirat les extincions forçoses, cal també evitar una purga amb la mobilitat forçosa.
La plantilla de CaixaBank segueix sota l’amenaça de
mobilitats forçoses, indemnitzacions minses que no
garanteixen l’èxit de les adhesions i canvis de les condicions laborals, com per exemple les 100
tardes per als gestors, l’obertura de la tarda dels dimarts, etc.
La voluntarietat en les adhesions no evita les extincions forçoses i a més compromet els treballadors i
treballadores que no s’hi vulguin adherir perquè els poden aplicar una mobilitat també forçosa que en
cas de no acceptar acabaria en acomiadament.

www.segre.com
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La plantilla del Consell Comarcal del Segrià
denuncia la manca de voluntat negociadora
de la direcció del consell
Durant aquest mes les treballadores i treballadors
Consell Comarcal del Segrià (CCS) han manifestat de diverses maneres el seu profund malestar
per la política laboral que s’està duent a terme en
aquest ens local. Centren les seves queixes en la
precarietat laboral, els salaris desiguals, l’escassa
valoració de la feina i la nul·la voluntat de negociació per part de la patronal que incompleix acords
plasmats al pacte de conveni.
La representació sindical ha sol·licitat la catalogació dels llocs de treball des de l’existència del
Consell Comarcal del Segrià, que data del 1988, i
tot i que ha estat una demanda recurrent, encara
resta pendent. A més, durant el transcurs d’aquest
mandat, la tasca de la representació de la plantilla
s’ha vist reduïda.
La postura de l’equip de govern s’ha caracteritzat per l’incompliment continuat i reiterat de les
seves obligacions cap a la representació legal de
la plantilla en vers, en primer lloc, la voluntat real
de negociació i la manca de resultats concloents;
i, en segon lloc, la informació sobre: la situació
econòmica de l’empresa, la salut i el medi ambient
laboral, la contractació laboral, la finalització de la
relació laboral de treballadors i treballadores, els

salaris, la mobilitat funcional i geogràfica, i la modificació substancial de les condicions de treball
individuals, entre d’altres.
Tots aquests són els motius pels quals la plantilla
denuncia la falta de voluntat negociadora i la manca de transparència en la presa de decisions de la
patronal en relació amb les condicions laborals de
la plantilla del CCS. I és per tot això que la plantilla del consell diu que ja n’hi ha prou i exigeix: el
compliment de l’aplicació del pacte de conveni, els
decrets llei i tots els reglaments i protocols aprovats i vigents; la catalogació dels llocs de treball;
la transparència en la informació, i una negociació
real per recuperar els drets laborals perduts des
de l’any 2012 i que fins avui no s’han revertit.

CCOO de Lleida guanya les eleccions a la
Corporació Agroalimentària de Guissona
El 4 d’abril, es van celebrar les eleccions sindicals, a la Corporació Agroalimentària de Guissona (CAG) i CCOO hi ha revalidat la majoria que tenia al comitè.
El sindicat ha obtingut 15 delegats i delegades d’un total de 27 membres del
comitè.
CCOO de Lleida valora positivament la participació dels companys i les companyes, 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 per la millora de les condicions laborals i salarials
de tota la plantilla.

Vaga dels
treballadors i
treballadores
de Gesgrup
2000 de Lleida
El passat 26 de març els treballadors i treballadores de l’empresa Gesgrup van convocar
una vaga de 24 hores que va obligar a aturar
la producció de tota la fàbrica Mahou - San
Miguel de Lleida.
Gesgrup —del Grupo Constant— és una empresa d’externalització —outsorcing— que en
aquest cas forma part d’una de les subcontractes de l’empresa Mahou i TAISA, i es dedica a treure el producte de la línia de producció
per carregar-lo als camions. Les empreses
d’externalització són les que es dediquen a
multiserveis, i tan aviat poden donar servei al
sector de la neteja, com al de l’hoteleria, com
a qualsevol altre servei. Gesgrup a més té un
conveni propi d’àmbit nacional amb uns salaris vergonyosos.
A Gesgrup de Lleida hi ha una plantilla de 40
persones, 9 de les quals estaven subrogades
i se’ls aplicava el conveni del sector, a més
d’uns complements salarials que dignificaven
la feina i el sou. La resta dels 31 treballadors i
treballadores eren de nova incorporació i se’ls
aplicava el conveni de Gesgrup.
La lluita de la plantilla i de CCOO era perquè
a tots els treballadors i treballadores se’ls apliqués el conveni del sector i que hi hagués una
equiparació salarial amb les 9 persones que
venien de subrogacions anteriors. Després
de més de 4 mesos negociant, d’una vaga
de 24 hores i d’unes negociacions posteriors molt tenses, finalment, es va aconseguir
l’equiparació salarial i l’aplicació dels articles
més importants del conveni del sector.
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Participació de CCOO de
Lleida a l’acció formativa
“Qui ens cuida?”
El 6 d’abril, CCOO de Lleida va ser
convidat a participar a la jornada
de formació i avaluació “Qui ens
cuida?”, que va organitzar Càritas
Diocesana de Lleida i la Fundació
Jaume Rubió i Rubió des del seu
àmbit de voluntariat social.
L’objectiu general proposat tenia la
intenció de sensibilitzar, informar i denunciar la situació de les persones
que treballen a la llar i en les tasques de cura.
La dinàmica va començar amb un cine fòrum en el qual es va veure la
pel·lícula Una segunda madre (títol original: Que Horas Ela Volta, d’Anna
Muylaert. Brasil, 2015) i a continuació es van crear grups de treball amb
les persones assistents.
Toni Moya, assessor del CITE de CCOO de Lleida, va dinamitzar el grup
de treball sobre com superar els problemes de la contractació legal; i
Imma Romeo, secretària de les Dones de CCOO de Lleida, ho va fer en
el grup de treball sobre la dignitat de la persona treballadora.

Assemblees de treballadors
i treballadores a la CAG i a
Taurus
El 4 i el 9 d’abril, hi ha hagut eleccions sindicals a la Corporació Alimentària de Guissona (CAG) i a l’empresa Taurus d’Oliana, per aquest
motiu s’hi van fer diferents assemblees de treballadors i treballadores.
A totes les assemblees, hi va assistir Javier Pacheco, secretari general
de CCOO de Catalunya; en un cas, a Guissona, acompanyat de José
Antonio Hernández, secretari general de CCOO d’Indústria de CCOO de
Catalunya, i, a Oliana, de Cristina Rodríguez, secretària de CCOO de les
Terres de Lleida.

Nou permís de lactància
El nou permís de lactància va entrar en vigor el dia 8 de març del
2019. Aquest permís és ampliable dels nou mesos que hi havia
fins al març als dotze mesos, que podran ser gaudits indistintament pels dos progenitors, tant si la lactància és natural com si
és artificial. Aquest nou permís el que fa és promoure la cura
dels nadons per part dels seu progenitors fins a l’edat d’un any.

Delegades i delegats d’Indústria preparant la mobilització
de l’1 de Maig, van comptar amb la dinamització del secretari
d'Organització de la Federació d'Indústria, Bernat Vilarroya.

La secretària general i la responsable del sector Agroalimentari
de CCOO de Lleida van assistir al taller d’elaboració de mones
organitzat pel Gremi de Forners de Lleida. És un moment de distensió entre sindicats i patronal que va servir per valorar el procés
d’elaboració d’aquest pastís tan tradicional.

Si hi ha acord amb l’empresari, el permís es podrà compactar, si no, es podrà gaudir
una hora cada dia. La diferència
salarial que produeix l’extensió
dels 9 als 12 mesos la pagarà la
Seguretat Social i correspon a la
reducció de la jornada —d’una
hora— sobre el 100% de la base
reguladora, com si es tractés d’una
incapacitat temporal per contingències comunes.
Si en voleu tota la informació, podeu adreçar-vos a
l’article 37.4 del Text refós
de la Llei de l’Estatut dels
treballadors i a l’article
185 del règim general de la
Seguretat Social.
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Anàlisi de les dades de la sinistralitat laboral a
Lleida, l’any 2018
A les terres de Lleida, l’any 2018 es van produir
5.922 accidents laborals. D’aquests, 5.869 van
ser lleus i respecte del 2017 es van incrementar en un 4,32%. Els accidents greus també van
augmentar, i ho van fer en un 15% respecte del
2017, es van produir 46 accidents. Cal destacar
que els accidents mortals a les terres de Lleida
respecte de l’any anterior van disminuir. Del gener al desembre del 2018 van morir 7 treballadors
i treballadores a la feina, 5 menys que el 2017.
Som l’única província de Catalunya on baixen els
accidents mortals.
Pel que fa als accidents in itinere a les terres de
Lleida se’n van produir un total de 621, dels quals
14 són accidents molt greus, 605 lleus i 2 de mortals. Respecte del 2017, 2 persones menys han
perdut la vida anant o tornant de treballar. Des del
nostre sindicat, però també des de les empreses
i des de l’Administració, hem de fomentar la inclusió d’un pla de seguretat viària laboral, en la
planificació preventiva de les empreses.
Quant a les malalties professionals, a les terres
de Lleida, se n’han declarat un total de 187: 99 en
homes i 88 en dones. Hi ha hagut un augment del
16,88% respecte del 2017.
Accidentalitat i modalitats contractuals
Segons el sindicat, aquesta accidentalitat té a
veure amb les modalitats contractuals, ja que
molts dels accidents amb baixa en jornada de treball es produeixen en treballadores i treballadores
amb contractes eventuals.
L’anàlisi de les xifres dels accidents apunta a la
precarietat a la feina, sobretot en els treballadors

Les dades de la sinistralitat laboral a les comarques
de Lleida continuen sent inacceptables
i treballadores eventuals. L’empitjorament de les
condicions laborals, fruit de la reforma laboral,
és un factor fonamental per entendre la no disminució dels accidents de treball. Les pitjors condicions afecten tots els treballadors i treballadores,
en especial els eventuals que no trien ser-ho. De
fet, aquesta mateixa precarietat que assenyalem
també es pot trobar en les condicions en les quals
treballen els serveis de prevenció on la manca
d’inversió en la prevenció baixa el nivell mínim exigible de dedicació i per extensió de la qualitat de
la prevenció.
La intensificació de la jornada laboral, les plantilles més ajustades, els increments de la contracció
temporal acompanyats de la manca d’experiència
o de formació en prevenció, el deteriorament de les
condicions de treball i de les activitats preventives
així com l’augment de desplaçaments al lloc de tre-

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

Clica aquí

ball per jornades parcials són elements claus que
expliquen aquest alt índex de sinistralitat laboral.
Propostes de CCOO
Davant de tot això, CCOO es reafirma en la necessitat de posar fi a la precarietat per millorar la prevenció de riscos i reduir els danys a la salut. Amb
aquest objectiu, proposa mesures entre les quals
destaquen la derogació de les reformes laborals
per erradicar la precarietat i avançar en un nou
marc laboral que combati el frau en les contractacions temporal i a temps parcial; la demanda de
més recursos a les administracions per a la Inspecció de Treball; l’obertura d’un espai d’intervenció
en matèria de prevenció de riscos laborals; revertir
la reforma del marc jurídic de les mútues, i continuar desenvolupant la figura del delegat i delegada
de prevenció sectorial per arribar als centres de
treball sense representació sindical.
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CCOO de Lleida no vol que cap persona treballadora estigui per
sota del llindar del risc de pobresa
A les terres de Lleida, aquest mes de
març s’ha registrat un descens de 26
persones a l’atur, és a dir un 0,12% respecte del mes anterior. Així doncs, hi ha
un total de 21.368 persones a l’atur a les
nostres comarques. En comparació amb
el mes de març de l’any passat, hi ha 877
persones menys a l’atur.
A tot Catalunya, el mes de març del 2019
deixa una xifra de 395.740 persones registrades com a aturades a les oficines
del Servei d’Ocupació de Catalunya, el
que significa una reducció interanual del
3,8% (15.721 aturats i aturades registrats
menys que ara fa un any). A Espanya són

respecte de l’any anterior i fa que a Catalunya hi hagi un total de 31.495 joves que
cerquen feina sense èxit.
Pel que fa als resultats provincials, la reducció de l’atur l’encapçala la demarcació
de Barcelona amb una caiguda del 4,4%,
seguida de Lleida amb un 3,9%, Tarragona amb un 2,2% i Girona amb un 1,7%.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida el sector de la
construcció és el que encapçala la reducció d’atur, i ho fa en 280 persones, el
segueix el sector dels serveis amb 99, i
el sector de la indústria amb 48. El sec-

Al mes de març, només
els homes surten de la
situació de desocupació i els joves no paren
d’engrandir les llistes
de l’atur

persones del total de les 21.368 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 qui continuen reduint l’atur a un
ritme més lent.
Contractació
El total de nous contractes registrats a
les terres de Lleida el mes de març és
de 11.709, dels quals el 86,6% 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:
g Demana al Govern que derogui la reforma laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i
combatre la precarietat laboral.

g Considera que cal més recursos per
fer polítiques actives d’ocupació.

g Considera clau la implementació, als

3.255.084 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 4,9%.
A les terres de Lleida hi ha un total de
1.745 persones menors de 25 anys que
cerquen feina, i respecte del mes anterior
hi ha 13 joves més a l’atur. A tot Catalunya,
la població menor de 25 anys registra un
augment de 2.602 joves sense feina (9%)

tor de l’agricultura augmenta el nombre
de persones que estan a l’atur amb 145
persones més, aquest sector, el mes
passat, també va incrementar l’atur en
123 persones més.
Per sexes
Les dones representen el 55,52% de
les persones aturades, és a dir, 11.865

convenis col·lectius, tant de l’Acord interprofessional de Catalunya com de
l’Acord per a l’ocupació i la negociació
col·lectiva.

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

g Defensa més inversió pública per potenciar sectors productius que generin
estabilitat i ocupacions d’alt valor afegit.

g Creu que cal dotar la Inspecció de
Treball de personal format i especialitzat
en gènere que pugui detectar i identificar
discriminacions laborals.

