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Concentració de treballadores i treballadores de
l’acció social pel bloqueig de la patronal al conveni
El 16 de maig es va fer una concentració a Lleida
davant de la seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, per fer visible el malestar dels treballadors i treballadores del Sector de l’Acció Social
pel bloqueig de la negociació del seu conveni.
La negociació del Conveni col·lectiu de Catalunya
d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres
en situació de risc es troba paralitzada en la part
econòmica i de l’equiparació de condicions de
treball a les del personal de les administracions
públiques que fa la mateixa feina. La Confederació, que és la patronal del sector, exigeix que
l’Administració es comprometi a respectar els
acords assolits en la negociació del conveni,
sobretot els d’increment salarial, i defuig la seva
responsabilitat com a part legitimada en la negociació col·lectiva.
Per a CCOO aquesta situació evidencia quina és
la prioritat de l’Administració i de la patronal: el
benefici econòmic per sobre de l’atenció als seus
usuaris i de la dignificació de les condicions laborals dels professionals d’aquest sector.
Els professionals van denunciar que l’externalització
dels serveis socials, en primer lloc, està servint per
alimentar i engrandir un negoci molt atractiu per a
les empreses i per treure profit de les situacions
de vulnerabilitat de determinats segments de la
població a costa, també, d’explotar els treballadors

i treballadores; en segon lloc, no en garanteix la
qualitat, ja que per tal d’abaratir costos hi ha administracions que liciten els seus contractes amb
uns salaris per sota del que estableix el conveni
d’aplicació, i, finalment, l’externalització s’està fent
amb una important manca de supervisió i control
per part de les administracions.
CCOO demana a les administracions el seu
compromís d’assegurar, a les seves licitacions i
contractes, uns preus que tinguin en compte els
salaris, els complements i les condicions laborals
dels convenis d’aplicació; que no s’acceptin ofertes per sota del preu de sortida i que es valorin les
empreses que prevegin millores laborals i socials
per sobre del conveni d’aplicació, i la supervisió i
el control efectius dels serveis externalitzats per
impedir i sancionar les irregularitats en la prestació dels serveis.

CCOO aconsegueix que el Grupo Jorge regularitzi la situació
laboral de la plantilla del seu escorxador de Mollerussa
El passat 15 de maig, en la reunió celebrada entre la direcció del Grupo Jorge, CCOO d’Indústria i la
direcció de Treball de la Generalitat es va arribar a l’acord pel qual s’estableix la internalització dels
treballadors i treballadores que formaven part de l’empresa Axparia SL a Mollerussa i a Santa Eugènia
de Berga i que a partir d’ara han de pertànyer al Grupo Jorge, a través d’una subrogació directa. Compromís que serà efectiu a partir de l’1 de juliol d’aquest any.
L’objectiu de CCOO en aquest cas ha estat molt clar: que els treballadors i treballadores passin al règim
general de la Seguretat Social, puguin emparar-se en un marc de conveni col·lectiu de referència, formin
part de l’empresa principal, i deixin al marge l’anterior situació de precarietat laboral que arrossegaven.
CCOO d’Indústria valora molt positivament l’acord aconseguit per la transcendència que tindrà en els
treballadors i treballadores, és un compromís que no ha estat exempt de dificultats, però que suposa
deixar enrere una situació d’irregularitat i inestabilitat.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Registre de la
jornada laboral

Des del passat 12 de maig s’ha posat en marxa i de manera obligatòria
per a totes les empreses el registre
de la jornada laboral. CCOO va obrir,
a través d’una reclamació davant del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un
recurs per establir la jornada laboral diària al
Deutsche Bank. Fa pocs dies la justícia ens
ha donat la raó, i ha dit que els estats membres tenen l’obligació d’implantar un sistema
objectiu, fiable i accessible que permeti computar la jornada laboral diària feta per cada
treballador o treballadora.
La seva implantació dona l’oportunitat al sindicat d’intervenir a l’empresa i valorar la negociació col·lectiva. Però no solament això,
a través d’aquest registre podem incidir en
l’erradicació de la precarietat laboral i en la
defensa més efectiva dels drets dels treballadors i treballadores. El frau en matèria de
jornada laboral, l’ús fraudulent de la contractació parcial, les prolongacions de jornada,
les hores extres no pagades i el frau a la
Seguretat Social, són aspectes en els quals
permetrà fer incidència el canvi normatiu. A
Catalunya, el 46% del total d’hores extres no
es paguen. Això significa que es podrien crear
20.670 llocs de treball a jornada sencera, i si
fem comptes representarien la reducció d’un
4,6% de la taxa d’atur a Catalunya.
També s’ha de fugir i contrarestar amb arguments les crítiques o diferents posicionaments
de les patronals davant de les dificultats, al
seu entendre, en l’aplicació del registre de
jornada. Totes les empreses han tingut temps
per fer les adaptacions necessàries perquè el
12 de maig es pogués fer el registre de jornada amb totes les garanties.
CCOO continuarem impulsant la millora dels
salaris en els convenis col·lectius, i que cap
conveni pugui estar per sota dels 14.000 euros.
La lluita contra la precarietat laboral requereix
la modificació immediata de la reforma laboral, i, en això, el nostre sindicat concentrarà
els seus esforços.

www.ccoo.cat/lleida
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Dossier sindical
d’igualtat, nova
eina per a delegats
i delegades
El Servei Lingüístic ha
elaborat el Dossier sindical d’igualtat, destinat als
delegats i delegades que
exerciran com a responsables sindicals d’igualtat, ja
que són les persones encarregades d’elaborar documentació i d’assessorar els treballadors i treballadores en aquesta matèria.
El dossier consta de dues parts. El primer
bloc és introductori i s’hi explica la figura del
responsable sindical d’igualtat, en què consisteixen els plans d’igualtat i les recomanacions que fa el sindicat en matèria d’igualtat
a l’hora d’afrontar la negociació col·lectiva
(llenguatge no sexista, retribucions, violències masclistes…).
El segon bloc aplega els documents que
necessitaran els responsables sindicals
d’igualtat en la seva tasca diària: n’hi ha de
relatius a mesures i plans d’igualtat, a prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i
per raó de sexe, a conciliació de la vida laboral i la vida familiar, entre d’altres, necessaris
tant des del punt de vista intern (empresa i
sindicat) com extern (Tribunal Laboral de Catalunya, Inspecció de Treball…). La tipologia
dels documents és àmplia: declaracions de
compromís, sol·licituds d’informació i reunió,
decàlegs, enquestes, nomenaments, models
de denúncia, etc.
El Servei Lingüístic s’ha encarregat de coordinar la publicació, de redactar la part introductòria i de revisar els models de documents. La
selecció dels documents ha estat a càrrec de
l’Escola de Formació Sindical, i la Secretaria
de les Dones i Polítiques LGTBI i el Gabinet
Tècnic Jurídic han supervisat l’adequació
normativa del dossier.
El material està disponible en format paper i
també en format digital a l’apartat “Materials
de consulta” de la web del Servei Lingüístic.
Es pot descarregar tant en format PDF com
en format RTF, que permet baixar les plantilles de documents, desar-les a l’ordinador i
emplenar-les amb la casuística concreta de
cada cas, tenint sempre la garantia que el
document és correcte des del punt de vista
lingüístic, formal i normatiu.

Aquest 1 de Maig: primer, les persones

L’1 de Maig, Dia Internacional del Treball, mig miler
de persones van sortir al carrer a la ciutat de Lleida
per reclamar més drets, més igualtat i més cohesió.
Enguany la manifestació convocada per CCOO i
UGT va canviar el recorregut tradicional i acabà a
la plaça de Santa Cecília, al peu de la Seu Vella.
La manifestació comptà amb diverses reivindicacions sectorials que es feien evidents amb les
diferents pancartes: ERO de CaixaBank, reclamació del sistema públic de pensions, millores
laborals per a les treballadores del sector de la
dependència, reclamacions feministes, denúncia
de sobrecàrrega de treball en el sector de la neteja, reivindicacions de millores a la sanitat, a la
indústria…
En el seu parlament final, Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida, va dir que 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.
Va demanar la derogació de les reformes laborals que han resultat tan lesives per a la classe
treballadora perquè 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.
Finalment va fer un repàs a tots els conflictes que hi
ha oberts en aquest moment a la província de Lleida i assegurà que CCOO no defallirà en la defensa
dels drets dels treballadors i les treballadores.
La jornada reivindicativa va començar i acabar
amb un to festiu amb un esmorzar a la seu del
sindicat i un vermutet en acabar la manifestació.

El sindicat alerta de la manca de maquinistes a
la línia de Lleida - la Pobla de Segur
El Sector Ferroviari de CCOO de les Terres de
Lleida alerta que a finals d’aquest mes es pot produir una manca greu de maquinistes a la línia de
ferrocarril Lleida - la Pobla de Segur, que pot comportar la supressió de trens o la subcontractació
d’empreses externes per conduir-los.
Actualment, d’una plantilla de 13 maquinistes només en queden 10, ja que 2 han passat a Renfe i
1 s’ha desvinculat de l’empresa. A finals d’aquest
mes està previst el pas a Renfe de 5 maquinistes
més, de manera que en quedarien 5 en plantilla,
que són clarament insuficients per a l’explotació
del servei.
Les principals causes d’aquest èxode són les condicions de treball i salarials, ja que un maquinista
de la línia Lleida - la Pobla percep al voltant de
7.000 euros anuals menys que els seus companys de la xarxa principal de FGC (Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya), tot i fer les ma-

teixes funcions, i uns 9.000 euros anuals menys
si ho comparem amb els maquinistes de Renfe. A
més han d’acreditar una llicència de conducció de
tipus B per poder circular per la xarxa d’interès general, que és necessària per poder prestar servei
a l’estació de Lleida Pirineus.
Actualment, a tots els treballadors de la línia, els
és d’aplicació el conveni de turisme i muntanya de
FGC, clarament inadequat, ja que la línia està integrada dins de l’ATM de l’àrea de Lleida i s’atenen
les necessitats de mobilitat obligada de la població.
Per tot això, CCOO demana a FGC que reposi immediatament les vacants de maquinistes, negociï i
acordi un conveni propi en uns termes i condicions
similars al que hi ha dins de la mateixa empresa,
a la xarxa principal, i posi fi a la discriminació pel
que fa a condicions de treball i salarials que pateixen reguladors i maquinistes que treballen a la
línia de Lleida - la Pobla de Segur.
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Augmenta el nombre de visites al CITE,
aquest 2019

El CITE (Centre d’informació per a treballadors i treballadores estrangers) de CCOO va atendre, a
Lleida, durant l’any 2018, 244 persones que van realitzar 458 visites a les nostres oficines. El centre
ha atès persones de 36 nacionalitats diferents, els principals països d’origen dels usuaris, són: el
Senegal, Marroc, la República Dominicana, Colòmbia, Bolívia, Mali i Ucraïna.
El 32% de les persones ateses no tenien autorització de residència i treball, i moltes es trobaven
en situació d’exclusió social. El 53,5% del total, treballaven en el moment de ser ateses, i ho feien
irregularment en el 38% dels casos, ja sigui perquè no tenien autorització de residència o sí que la
tenien, però no els havien contractat legalment. Els principals sectors on es detecta una irregularitat
més gran són l’agricultura, el treball a la llar i l’hostaleria.
Els principals motius de consulta l’any 2018 van ser: l’adquisició de la nacionalitat espanyola (18,2%
de les visites); les targetes comunitàries: autoritzacions de residència i treball que s’obtenen si s’és
ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o es té un familiar directe (17% de les visites); el reagrupament familiar: procediment que es realitza per portar els membres de la família des del país d’origen
(15,7% de les visites), i finalment, l’arrelament social: procediment més comú de regularització de
la situació administrativa de les persones que es troben sense autorització de residència (9,5% de
les visites).
Durant el primer trimestre de l’any 2019 s’han atès a 114 persones, cosa que representa un 26%
més que el mateix període de l’any anterior. Aquestes persones han realitzat un total de 185 visites,
que representen un 42% més que en el mateix període de l’any 2018. El nombre de visites a l’oficina
de Tàrrega s’ha multiplicat per quatre, l’atenció es fa a les oficines del sindicat a Tàrrega i a Lleida
ciutat.
Aquestes dades comparatives fan pensar que el servei es troba en un moment de clara expansió,
però el CITE a Lleida té un repte important: créixer més. Aquest repte es pot assumir perquè hi ha
encara molt de marge per difondre el CITE com a instrument sindical i com a servei d’interès social
per a les persones migrades, ja siguin afiliades o no, ja que només el 15% de les persones ateses
arriben al CITE a través de la informació que facilita el sindicat; mentre que el 75% ho fan a través
d’un company o companya, i la resta ho fan per la derivació de diversos serveis socials.

L’Ajuntament de
la Seu d’Urgell
incompleix
els acords
signats amb els
representants
sindicals
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va publicar
al Butlletí Oficial de la Província que faria
l’exposició pública de la valoració de llocs
de treball (VLT) perquè tots els treballadors
i treballadores de l’ajuntament hi poguessin
fer les al·legacions adients.
La sorpresa dels representants sindicals
va ser majúscula en comprovar que la VLT
publicada no es corresponia amb la que
s’havia signat amb els representants sindicals. És per aquest motiu que els representants han presentat una al·legació a aquest
document per esbrinar si ha estat un error
o si realment l’ajuntament té la intenció
de publicar aquesta VLT com a definitiva,
però no han rebut cap resposta, tot i que
l’ajuntament l’ha retirat de la seva pàgina
web.
Així mateix, l’ajuntament, de manera reiterada i incomplint les seves obligacions,
acorda augments de complements salarials
i les bases de diferents convocatòries públiques per cobrir diferents places, que no
han estat ni informats ni negociats amb la
representació sindical.
És per tot això que si l’ajuntament no revoca la VLT publicada i la rectifica, publicant
la correcta signada amb els representants
dels treballadors i treballadores, CCOO denunciarà aquest fet, tant a la Inspecció de
Treball com a través de la via contenciosa
administrativa.
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CCOO de Lleida denuncia que
l’Ajuntament de Camarasa vulnera
els drets sindicals i laborals dels
seus treballadors i treballadores

CCOO de Lleida
guanya les eleccions
sindicals a System
Melesur

Un dels responsables sindicals del Sector de l’Administració Local de CCOO,
a causa del nombre de queixes rebudes de dos treballadors d’aquest ajuntament, afiliats a CCOO, i que formen part de la brigada municipal d’obres, va
activar un seguit d’accions sindicals encaminades a resoldre els problemes
de la manera menys lesiva possible per a ambdues parts. Aquestes accions
consistien a intentar una mediació per resoldre un seguit de greuges discriminatoris dins l’àmbit laboral.

CCOO d’Indústria de
Lleida ha guanyat les
eleccions a l’empresa
d’instal·lacions elèctriques System Melesur
de Lleida, empresa subcontractada d’Endesa.
En les anteriors eleccions sindicals els resultats havien estat 3 delegats per a la UGT i 2 per a
CCOO; ara el comitè ha passat de 5 a 9 membres, i els
resultats d’aquestes últimes eleccions han estat 6 delegats i delegades per a CCOO i 3 per a la UGT. CCOO
de Lleida ha augmentat la seva representació al comitè
en 4 membres i dobla l’altre sindicat.
CCOO d’Indústria de Lleida vol agrair a tota la plantilla
de System Melesur la seva participació en el procés
electoral, i entoma amb el màxim compromís el repte
per avançar conjuntament en la millora de les condicions de treball de la plantilla.

Segons CCOO, la situació laboral que estan vivint actualment dos dels treballadors públics de l’Ajuntament de Camarasa és insostenible, ja que s’està
exercint sobre ells un assetjament laboral continuat, amb la privació dels seus
drets laborals i sindicals. Tot això aprofitant la superioritat de la qual creu que
gaudeix l’actual equip de govern cap als treballadors, i utilitzant eines com el
silenci davant les sol·licituds presentades, així com el desinterès per la resolució de conflictes.
En una reunió mantinguda entre CCOO de Lleida i l’equip de govern, encapçalat per l’alcaldessa, el mes març, el responsable del Sector de l’Administració
Local va ser informat que la problemàtica existent radicava en la persona que
exercia la tasca sindical dins l’Ajuntament de Camarasa i l’alcaldessa va comunicar obertament que com que el problema era aquest treballador, se n’estava
plantejant seriosament la continuïtat dins la plantilla que conformen els empleats públics.
Davant d’aquest fet, el sindicat denuncia la vulneració no sols dels drets laborals dels treballadors, sinó també dels sindicals.

www.segre.com

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

El 17 de maig, CCOO de Lleida va estar
en contra de l’homofòbia, la transfòbia,
la bifòbia i la lesbofòbia, denunciant que
ser LGTBI es castiga amb pena de presó
a 72 països, i a 8, amb pena de mort, i
reivindicant un món lliure, igualitari i ple
de drets per a tothom.
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Acords, pactes i conveni col·lectiu
Els delegats i les delegades sindicals, a les empreses on treballen, hi negocien acords i hi acorden pactes per escrit i/o verbals per millorar la relació
laboral dels treballadors i treballadores. Cal valorar si aquests acords han
d’estar fora del caràcter estatutari, sense el registre de l’autoritat laboral, o si
realment es negocia un conveni d’empresa.

Si es fa fora d’aquest àmbit les característiques dels pactes extraestatutaris
són les següents:
a) Sorgeixen sense formalitat específica.
b) Tenen limitada l’observança a les parts que hi intervenen i als seus representants.
c) Són eficaços mentre que no contradiguin les disposicions de dret necessàries i s’hi observin els requisits a què fan al·lusió els articles 1278 i
concordants del Codi civil, referents a l’eficàcia dels contractes.

El contingut mínim d’un conveni col·lectiu es troba expressament regulat a
l’article 85.3 de l’Estatut dels treballadors: les parts que el concerten; l’àmbit
personal, funcional, territorial i temporal; la clàusula de desvinculació salarial; la forma, les condicions i el termini de denúncia del conveni, i la designació d’una comissió paritària i dels procediments per a la resolució dels
seus conflictes.

d) A diferència dels convenis col·lectius subscrits d’acord amb les normes de
l’Estatut dels treballadors, quan arriba la data del venciment no es manté la
vigència fins a aconseguir un acord nou, llevat que en el pacte s’especifiqui
expressament, ja que les regles del Codi civil, per les quals es regeixen
aquests pactes, no en recullen cap de semblant a la de l’article 86.3 de
l’Estatut, sinó que obliguen a complir allò pactat expressament en els límits
i els termes de l’acord.
Conjuntament, el contracte de treball, els acords i el conveni col·lectiu són
els fonaments de la relació laboral entre l’empresa i el treballador o treballadora. I l’acció sindical és el pilar per a una societat més justa i amb millor
benestar en el lloc on treballem i on vivim.

Jornada sindical “Dones, salut i treball”
Amb motiu del 28 de Maig, Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, CCOO de
Lleida ha programat la Jornada sindical “Dones, salut i treball”, que es farà el dia 7 de juny,
a la sala d’actes de CCOO de Lleida.
PROGRAMA
11 h. Benvinguda, a càrrec d’Imma Romeo, secretària de la Dona de CCOO de les Terres de Lleida
11.15 h. Taula rodona
gMontse Sedó, de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya i delegada del SISCAT (Sistema sanitari
integral d’utilització pública de Catalunya)
gJennyfer Polonio, delegada del Sector de la Geriatria de CCOO de les Terres de Lleida
gUna delegada del Sector de la Neteja d’Edificis de CCOO de les Terres de Lleida
13 h. Lectura del manifest que CCOO de Catalunya ha preparat per al 28 de Maig, Dia Internacional d’Acció
per a la Salut de les Dones.

