Treballadors de l’antiga Milsa es revolten
contra les mesures de l’empresa

El passat 10 de setembre un nombrós grup de
treballadors de l’empresa Adapta Facility Services, empresa subcontractada per Avidel —antiga Milsa—, van protagonitzar una aturada de
la seva jornada de treball per protestar contra
l’acomiadament i les sancions a un grup de treballadors.
Els treballadors acomiadats i sancionats havien
començat a organitzar-se sindicalment amb el
suport de CCOO de Lleida per protestar per les
condicions laborals de la plantilla de l’empresa
Adapta: incompliment de conveni, salaris inferiors
a allò estipulat, impagament d’hores extres…
Els responsables del Sector Agroalimentari de
CCOO de Lleida, juntament amb els treballadors

aturats, van reclamar a la Inspecció de Treball que
fes una mediació amb l’empresa Adapta i amb
Avidel, per iniciar una negociació que permeti
millorar les condicions laborals d’aquests treballadors sobre la base del conveni del sector, i que
respecti horaris, salaris, categories… i que se solucionin els acomiadaments i les sancions de la
millor manera possible.
En aquests moments ens trobem en aquesta fase
de negociació i, a més, el sindicat està impulsant
l’organització sindical d’aquests treballadors i
unes eleccions sindicals, perquè puguin tenir representació davant de l’empresa, ja que sense
representació sindical els treballadors i treballadores són més febles.

Festa del Treball Digne 2019
El proper 5 d’octubre, dissabte, des les 5 de la tarda a les 12 de la nit, CCOO de Catalunya celebrarà
una nova edició de la Festa del Treball Digne, a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat.
En aquest espai hi podreu trobar actuacions musicals, les de
Timón Republik, Hotel Cochambre i Roig Encès, la coral de
CCOO; els lliuraments del Premi Aurora Gómez i del carnet solidari i els reconeixements a la lluita contra la precarietat, l’afiliació
jove i la sostenibilitat; la projecció del documental sobre la vaga
de la construcció dels anys setanta i el debat: “Vaga laboral i
protesta social”, a més d’altres activitats culturals, jocs infantils,
menjar, beure…
Els bons d’ajut es poden aconseguir en línia a través d’aquesta
adreça: www.ccoo.cat/festa, al preu promocional de 5 euros, o
de la manera tradicional de bons en paper a 6 euros que podeu
recollir a la seu del sindicat (c. d’Enric Granados, 3-5, de Lleida).
Us hi esperem!
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Tardor incerta

Aquests propers dies estaran plens
d’incerteses tant en l’àmbit polític
com en el social, i segons el caire
que agafin poden tenir repercussions importants per a la classe
treballadora, per a l’estabilitat institucional i per a la qualitat democràtica.
Hi haurà eleccions a Espanya. Hi haurà eleccions a Catalunya? Quan sortirà la sentència
del procés i quina resposta s’hi donarà? Serà
unitària?
Davant d’aquestes incerteses, a CCOO tenim
clar que la nostra responsabilitat és amb la
classe treballadora, amb els seus drets laborals, socials i nacionals. I el que farem serà
treballar per una democràcia de drets i llibertats, de respecte per la diversitat, i exigir unes
institucions que actuïn per garantir la gestió
dels serveis públics i els drets de la ciutadania.
La nostra societat té reptes molt importants i
CCOO treballem per abordar de forma imperiosa les reformes que la societat necessita.
Les reformes laborals i de les pensions, les
reformes en la protecció social, les tecnològiques, les ecològiques i les demogràfiques.
Posar fi a les desigualtats de la nostra societat, a la pobresa crònica, a la violència de gènere… són aspectes que s’han d’abordar de
forma imminent.
Per això davant d’aquestes incerteses i davant aquests reptes, més que mai, cal seguir
treballant per enfortir el nostre sindicat. CCOO
ha de ser el referent de la classe treballadora.
Amb la nostra participació institucional i la
concertació social som un agent imprescindible per millorar les condicions de vida de
la ciutadania. Treballarem per aconseguir
un acord polític a Catalunya que posi fi a la
pròrroga dels pressupostos del 2017. Cal
que el sindicat treballi per un acord polític
d’estabilitat institucional per desenvolupar
reptes tan importants i estratègics per a Catalunya com el Pacte nacional per a la indústria, la reforma horària, la renda garantida de
ciutadania, l’educació, la formació professional, l’habitatge, la dependència, les infraestructures…

www.ccoo.cat/lleida
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La web del Servei
Lingüístic, més
endreçada i àgil!

El Servei Lingüístic ha reorganitzat la seva
web amb l’objectiu que localitzeu més
àgilment els recursos que conté. Ara trobareu els nostres materials agrupats per
àmbits temàtics, en forma de calaixos de
recursos.
Així, a “Papers sindicals” trobareu en format PDF i RTF tots els documents que
formen aquest manual de referència al
sindicat i els altres dossiers que s’han
elaborat últimament: el d’eleccions sindicals, el de salut laboral, el d’acció sindical
i el d’igualtat. A “Llenguatge no sexista”,
hi localitzareu els diversos opuscles que
hem anat elaborant al llarg dels anys per
reflectir la presència de les dones en la negociació col·lectiva i el món sindical i del
treball. A “Comunicació”, les guies amb
consells per intervenir adequadament als
mitjans de comunicació tant de manera
oral com escrita, i a la secció de la “Pregunta de la quinzena”, totes les respostes
que hem anat donant a una multitud de
dubtes lingüístics.
Al web hi podeu trobar, a més, un apartat
amb eines i recursos per treballar en català, les diverses publicacions que ha fet
el servei al llarg dels anys, els llibres, en
format PDF, de les diverses edicions de les
cuines obreres, i els clàssics apartats de
notícies i agenda.
Ens agradaria molt que consultéssiu la
web i, sobretot, que la uséssiu. Us en recordem l’adreça: www.ccoo.cat/sl

El dia 11 de Setembre, CCOO de Lleida reclama
una Catalunya inclusiva, plural i amb drets
L’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya,
la Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de
Lleida va participar, juntament amb la UGT, en
l’ofrena floral al Roser de Lleida, amb l’esperança
que col·lectivament serem capaços de construir
una Catalunya més justa, més igualitària i més
solidària.
En el manifest que es va llegir durant l’acte, CCOO es va comprometre a seguir treballant per aconseguir
millores salarials, per reforçar les polítiques actives d’ocupació, per millorar les oportunitats de formació
dels treballadors i treballadores, per posar fi a tota mena de discriminació, fent especial atenció a les de
gènere, i per lluitar contra la violència masclista. El sindicat va proposar un pacte de país per la qualitat
del treball, i es va comprometre en la negociació de transicions justes davant dels grans reptes globals.

Toc d’atenció del sector de l’atenció a la gent
gran a la Generalitat
La responsable del Sector de la Geriatria de
CCOO de Lleida, juntament amb altres companys
de CCOO, d’altres sindicats i de la patronal van
lliurar, a finals de juliol, un document amb les demandes que té aquest sector als responsables del
Departament de Benestar i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Els agents socials i econòmics del sector de
l’atenció a la gent gran volen garantir l’equitat i
la qualitat en l’atenció a la gent gran, millorar les
condicions laborals de les persones treballadores
i garantir la sostenibilitat del sector.
Consideren que el seu és un sector oblidat i
menystingut per l’Administració i que és urgent i
necessari dotar-lo d’una seguretat i una sosteni-

bilitat que permetin encarar el sobreenvelliment
que amenaça Catalunya. Cal que l’Administració
situï l’atenció a la gent gran com una prioritat de
país que no depengui únicament i exclusiva de la
situació pressupostària.
Per dignificar el sector de l’atenció a la dependència és necessari signar un conveni català que
millori les condicions laborals i les càrregues de
treball dels professionals, ja que el conveni estatal té unes condicions laborals molt inferiors a les
d’altres treballadors amb feines iguals i que treballen en altres sectors d’atenció a les persones.
Això desincentiva l’entrada de professionals nous
al sector i està causant la fugida dels professionals cap a altres sectors, molt més atractius.

www.segre.com
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Campanya de CCOO de
Lleida per protegir dels
cops de calor
Aquest estiu la Federació de Construcció i Serveis de CCOO de Lleida
ha fet una campanya per protegir dels cops de calor els treballadors i
treballadores que desenvolupen la seva feina a l’aire lliure. La campanya
ha consistit en la visita a diferents obres que es desenvolupaven a l’aire
lliure per informar els treballadors i treballadores de com identificar i prevenir els cops de calor i en el repartiment de díptics informatius i d’altre
material: ulleres de sol, gorres…
A Lleida la campanya
s’inicià a finals de juliol
quan delegades i delegats del sindicat van anar
a visitar diverses obres,
començant pel barri de
Pardinyes, per informar el
personal que treballava al
carrer.
El sindicat vol que els valors que es desprenen de
la taula de sensació tèrmica per calor serveixin per demanar millores en
la negociació col·lectiva d’aquests sectors: jornades intensives, descansos, torns, etc.

Signat el conveni de les ITV
El mes juliol les tres organitzacions sindicals amb presència en la taula
de negociació (CCOO, UGT i SRT) i la patronal del sector van signar el V
Conveni d’ITV de Catalunya, que afecta els treballadors i treballadores de
les ITV de la província de Lleida.
El conveni tindrà una vigència de 3 anys (2019-2021) i preveu el següent
increment salarial: per al 2019, un 2,5 % d’increment fix sobre tots els conceptes regulats en el conveni, i per al 2020 i 2021, un 2,25 % d’increment
fix també sobre tots els conceptes més un 0,5 % d’increment variable
—gratificació extraordinària— condicionat al fet que no hi hagi un canvi
substancial de l’actual model de gestió d’estacions, noves línies en nous
centres… durant l’any anterior.
El conveni també preveu que la prestació de serveis en jornades diferents
a les recollides en el conveni solament serà possible si hi ha negociació i
acord col·lectiu amb la representació legal de les persones treballadores. I,
a més, s’ha adequat el text en matèria de no discriminació en les relacions
laborals, promoció interna i classificació professional.
CCOO, sindicat majoritari en la taula sectorial, valora positivament la capacitat de negociació de les parts, i que totes s’hagin sumat a un acord final
que el sindicat considera que afavoreix al sector en el seu conjunt.

Policies de CCOO es formen en unes jornades europees
de negociació a Brussel·les
El responsable de la Policia Local de CCOO de Lleida, i alhora responsable de
l’Agrupació de Policies Locals de Catalunya, ha assistit a la seu d’EUROCOP,
organització europea a la qual pertany CCOO, a Brussel·les, a unes sessions
de formació sobre negociació col·lectiva i resolució de conflictes.
En aquest escenari internacional s’han posat sobre la taula, propostes i punts
de partida que permetran crear futures vies de treball comunes entre els diversos cossos policials de la Unió Europea.
Tots els responsables sindicals reunits han entès molt necessari que la ciutadania conegui a través de la mateixa policia com aquesta treballa per garantir-los
la seguretat. A més l’intercanvi ha permès conèixer de primera mà les condicions de treball d’altres cossos policials i, sobretot, conèixer la seva relació amb
les administracions als seus respectius països.
Tot i que el col·lectiu a Catalunya dista molt encara de les condicions dels
d’altres països, és gratificant saber que CCOO, com a membre d’EUROCOP,
té a disposició les eines i els contactes que li han de permetre articular les vies
de treball que s’han de desenvolupar en un futur immediat.

Cal remarcar que hi ha una àmplia majoria de cossos policials dels països
membres que treballen per millorar cada dia la relació amb la ciutadania, millorar la qualitat i l’efectivitat del servei, i també, i no menys important, treballen per
millorar les condicions laborals de la professió.
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18ª Escola d’Estiu
de CCOO de Lleida
a Morillo de Tou

Els dies 18, 19 i 20 de setembre, delegats i delegades i dirigents de
CCOO de Lleida han assistit a l’escola d’estiu del sindicat que ha tingut
lloc a Morillo de Tou, a Osca.
L’objectiu ha estat fer una escola participativa i lúdica en la qual, mitjançant
les dinàmiques de grup, es pugui reflexionar i intercanviar visions per ser
incorporades a l’experiència sindical diària. S’hi han fet diversos tallers:
un d’igualtat entre dones i homes i de diversitat d’orígens, cultures, orientació sexual, identitat sexuals i diversitat funcional, intel·lectual i sensorial;
un altre d’afiliació i valors de CCOO, i un tercer d’higiene postural. A més
s’han tractat diverses temàtiques com els criteris bàsics d’intervenció sindical davant els riscos ergonòmics i psicosocials; l’acció sindical davant
els canvis legislatius en matèria de plans d’igualtat i eines per identificar
i diagnosticar la violència masclista a la feina, i els nous reptes per a la
classe treballadora davant l’automatització digital.
Els tallers i cursos de l’escola, els han impartit els professionals de
l’Escola de Formació Sindical del sindicat, i en temes molt concrets
l’Imma Romeo, el Toni Moya i la Cristina Rodríguez. Durant el curs també
s’ha fet una visita guiada al poble de Boltaña.
La responsable de Formació Sindical a Lleida, Ramona Criado, i la secretària general, Cristina Rodríguez, han donat les gràcies als participants
per l’esforç i la dedicació, i esperen que l’aplicació pràctica i real dels
continguts sigui tan útil com ho ha estat el curs.

Exercici corresponsable
de la cura del lactant
Després dels 9 mesos i fins als 12 mesos del nadó
El recentment publicat Reial decret 6/2019, d’1 de març, modifica el capítol vii del títol ii de la Llei general de la Seguretat Social per anomenar-lo:
“Corresponsabilitat en la cura del lactant”.
Aquesta nova protecció afegeix una reducció de la jornada de treball de
mitja hora, 30 minuts per jornada, prevista en l’article 37.4 de l’Estatut dels
treballadors, per a tots dos progenitors des del compliment dels 9 mesos
i fins als 12 mesos d’edat del nadó.
Aquesta mitja hora o la seva acumulació és un dret individual de les persones que no es por transferir. Cal remarcar que si tots dos progenitors
reuneixen les condicions per ser beneficiaris de la prestació, aquesta només podrà ser reconeguda a favor d’un d’ells.
Són les empreses en les
quals treballen els progenitors, adoptants, guardadors o acollidors les que
han d’acreditar l’exercici
responsable de la cura del
lactant mitjançant la certificació de la reducció de la
jornada.
La prestació és igual a una
situació de baixa i consisteix en un subsidi diari,
equivalent al 100 % de la
base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes, en proporció a la reducció que experimenti la jornada de treball, i fins que el menor tingui un any d’edat. Aquest
pagament, el fa l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Aquesta modificació no és d’aplicació al funcionariat públic, que es regeix
per l’article 48.f de l’Estatut bàsic del treballador públic.
Si voleu consultar la font d’aquesta informació, podeu clicar el següent
enllaç del web de l’Institut Nacional de la Seguretat Social:

https://bit.ly/2mAKnEo
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CCOO de Lleida alerta d’un augment significatiu
de l’atur i una caiguda intensa de la contractació
en ple mes d’agost
A les terres de Lleida, al mes d’agost es va registrar un augment de 505 persones a l’atur, és a dir
un 2,8 % més respecte del mes anterior. Així doncs, hi ha un total de 17.765 persones a l’atur a
les nostres comarques. En comparació al mes d’agost de l’any passat, hi ha 702 persones menys
a l’atur.
A Catalunya la xifra de persones a l’atur és de 371.418 persones, el que significa una reducció
interanual del 2,4 % (9.300 aturats i aturades registrats menys que ara fa un any). Respecte del mes
anterior, l’atur registrat a Catalunya presenta un augment de 12.588 persones aturades (3,5 %). A
Espanya són 3.065.804 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 3,7 %.
A les terres de Lleida i ha un total de 1.268 persones menors de 25 anys que cerquen feina. A
Catalunya la població menor de 25 anys registra un augment respecte de l’any anterior i fa que a
Catalunya hi hagi un total de 23.922 joves que cerquen feina sense èxit.
Pel que fa als resultats provincials, encapçalen la reducció de l’atur respecte de l’any passat les
demarcacions de Lleida i Tarragona amb una disminució del 3,8 % i del 2,9 %, respectivament,
seguides de Girona amb un 2,8 % i Barcelona amb un 2,3 %.
Per sectors d’activitat
A les comarques de Lleida el sector on es redueix l’atur és en el de l’agricultura, que ho fa amb
36 persones. El sector serveis, la indústria i la construcció augmenten el nombre de persones que
estan a l’atur.
A Catalunya i respecte del mes anterior, la construcció incrementa l’atur en un 5,1 %, els serveis
ho fan en un 4,4 %, la indústria augmenta l’atur en un 3,6 %, i, per contra, l’agricultura redueix l’atur
en un 4 %.
Per sexes
Les dones representen el 58,20 % de les persones aturades, és a dir, 9.602 persones del total de
les 17.765 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 dels nous contractes registrats a les terres de Lleida el mes d’agost és de 17.880, dels
quals el 92 % són de caràcter temporal. Solament s’han fet 1.258 contractes indefinits. Per tant,
continua l’abús de la contractació temporal, que evidencia un mercat de treball inestable i amb una
alta rotació laboral.

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

Clica aquí

La construcció és un dels sectors on augmenten les persones
que estan a l’atur

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida:
– Considera que cal més recursos per fer polítiques actives d’ocupació.
– Defensa més inversió pública per potenciar
sectors productius que generin estabilitat i
ocupacions d’alt valor afegit.
– Es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la reforma laboral.
– Denuncia un augment injustificat de la temporalitat.
– Defensa un nou model productiu basat en
ocupació de qualitat, estable i amb garanties.
– Considera clau que s’incorporin, als convenis col·lectius, la millora de salaris tant de
l’Acord interprofessional de Catalunya (AIC)
com de l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC).

