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Assemblea sindical oberta a Lleida:
“Amb tu construïm el futur”
les propostes de les persones que hi participin, de
baix a dalt i sense documents previs.

Aquest 2020, CCOO inicia la 2a Assemblea sindical oberta (ASO), que du el títol: “Amb tu construïm el futur” i que ha de donar respostes als
reptes actuals i futurs que té el món del treball i
la societat. L’ASO és un procés participatiu per
debatre i construir propostes sindicals per donar
respostes a un futur econòmic, social i polític ple
d’incerteses i amb un punt de partida en el qual la
precarietat, la pobresa i les desigualtats continuen
sent massa grans perquè una part molt important
de la població pugui viure amb dignitat.
La 2a ASO s’inicia aquest mes de gener i tindrà
una durada de sis mesos. El debat i la presa de
decisions es construiran a partir de les reflexions i

La primera fase és la de debat obert. A CCOO de
Lleida iniciem aquesta fase el dia 6 de febrer, al
matí, amb una assemblea al sindicat amb els delegats i delegades, l’afiliació i tots els representants
d’entitats socials que ens hi vulguin acompanyar.
Aquest dia, a Lleida, ens acompanyarà Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
D’aquesta fase, en sortiran les propostes que hauran de ser triades per l’afiliació en les fases següents.
El debat s’organitzarà en aquests eixos:
1. Transició justa: energètica, climàtica, tecnològica, laboral i demogràfica
2. Feminisme
3. Identitat i diversitat
4. Repte generacional
5. Relació del sindicat amb les treballadores i treballadors de les noves realitats laborals i socials
Us animem a participar-hi i a construir el futur del
sindicat col·lectivament.

La Federació de Serveis de Lleida treballa en l’elaboració
de la plataforma del Conveni provincial del comerç
El 16 de desembre del 2019 les persones afiliades i
delegades del Sector del Comerç de Lleida van ser
convocades a participar a l’assemblea informativa
convocada per la Federació de Serveis de Lleida per
començar a preparar la plataforma reivindicativa que
CCOO portarà a la mesa de negociació del Conveni
provincial de comerç, que s’ha començat a negociar
aquest mes de gener.
El secretari de Negociació Col·lectiva de la Federació
de Serveis, Esteban Sanabria, va presentar les línies estratègiques marcades en aquesta negociació i
va recollir les opinions, els suggeriments i les propostes de les persones assistents a l’assemblea i que
han de formar part de la plataforma.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Reptes de futur!

Fa pocs dies que tenim a l’Estat
espanyol un govern de coalició. Un
govern que ha de posar punt i final
a mesos de paràlisi política i de pròr
roga pressupostària. Hi ha un govern que té reptes molt importants i
una oposició que no li posarà les coses gens
fàcils, ben al contrari, exercirà una oposició,
molt al nostre pesar, dura i poc constructiva.
Per tant, dur a terme l’ambiciós programa
de reformes que han anunciat sense tenir la
majoria parlamentària farà que, per arribar a
acords, la negociació sigui un element clau en
aquesta legislatura.
CCOO reclamarà de forma immediata una
agenda reformista que posi fil a l’agulla per
eliminar la precarietat laboral i la desigualtat
social que en els darrers anys s’han implantat al conjunt de la nostra societat. El diàleg
social, per tant, serà vital per impulsar les reformes del programa de govern i per assolir
consensos socials.
En aquest context socioeconòmic i polític,
complicat per a la classe treballadora, el nostre sindicat ha de pensar bé quines seran les
nostres passes. Per això, comencem ara, i
acabarem al juny, la segona Assemblea sindical oberta (ASO) de CCOO de Catalunya.
L’objectiu de l’ASO és construir col·lectivament
quines han de ser les nostres línies d’actuació
en diferents àmbits. Volem transformar la classe treballadora i la societat des de la centralitat del món del treball, el treball digne és clau
per aconseguir una societat més justa i més
solidària.
Tenim reptes molt importants per endavant.
Les transformacions socials i en el món del
treball a causa del desenvolupament tecnològic i digital poden ser una oportunitat per
millorar les condicions de vida i de treball de
les persones, però aquestes transformacions
han de garantir una transició justa tot generant llocs de treball dignes i sostenibles. Alhora que han de garantir una societat justa,
igualitària i diversa on els drets de totes les
persones estiguin assegurats.

www.ccoo.cat/lleida
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Consells
d’escriptura
per a Twitter
El Servei Lingüístic
ha elaborat un fullet
que ha de servir de
guia per a la comunicació a les xarxes
socials, concretament, a Twitter, destinat a l’actiu sindical
i als ciberactivistes
del sindicat. En el
fullet es fa incidència en la importància de visibilitzar
la llengua catalana a la xarxa
i es proporcionen consells per vehicular
millor la informació que es vol transmetre.
El fullet està estructurat en dos blocs. En
el primer, els consells són de tipus formal,
sobre com una persona que representa
l’organització de la qual és membre ha
de vehicular la seva presència a la xarxa.
En el segon, els consells són de tipus
lingüístic, i per això hi ha un recull de recomanacions de llengua adreçades exclusivament a les característiques d’aquest
mitjà.
Amb el fullet, el Servei Lingüístic pretén
millorar l’acció comunicativa en català
de l’actiu sindical a les xarxes i potenciar
l’ús del català en la imatge interna i externa que ofereix.
El Servei Lingüístic treballa partint de la
premissa que el coneixement i l’ús del
català són drets de ciutadania i factors
de cohesió social, i aposta per l’ús social
de la llengua catalana en tots els àmbits.
Pensem que les xarxes socials són un
d’aquests àmbits importants, ja que són
una eina cabdal per a la participació ciutadana, l’activisme social i la cooperació. El
Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya
—@slccoo— ja és present a les xarxes
socials i juntament amb els altres perfils
del sindicat, tant els corporatius com els
personals, vol contribuir a crear un estat
d’opinió per avançar cap a una societat
més justa.

CCOO de Lleida denuncia la impossibilitat
d’adquirir i recarregar les targetes de l’ATM
A les estacions de tren de Cervera, Tàrrega i
Bell-lloc s’hi ha deixat de vendre bitllets i informar els viatgers, des del dia 1 de gener. CCOO
considera que la venda i la informació presencial
a les estacions s’ha de mantenir perquè així ho
demanen els ciutadans i ciutadanes que volen
utilitzar aquest servei públic, i el servei no pot ser
substituït per les màquines d’autovenda, que són
poc operatives i poc adequades per al tipus de
persones que utilitzen aquests serveis.
També resulta incomprensible que sent les targetes de l’ATM de l’àrea de Lleida els títols de transport més utilitzats per la gran majoria d’usuaris del
ferrocarril convencional, no es puguin comprar ni
recarregar a les estacions i que tampoc sigui possible que els interventors, a dalt del tren, puguin
recarregar-les i així atendre les persones que hi
accedeixen en estacions i baixadors sense venda
de títols de transport.
Per tot això CCOO de Lleida ha sol·licitat a Rodalies de Catalunya i a Renfe que es realitzi el
servei presencial de venda de bitllets i de venda
i recàrrega de targetes de l’ATM i la gestió de les
seves incidències, a les estacions de les poblacions de més de 5.000 habitants situades dins la
zona d’integració tarifària de Lleida, que compren-

dria les estacions de Cervera, Tàrrega, Bellpuig,
Mollerussa, les Borges Blanques i Lleida Pirineus.
I a més que es doti els interventors dels mitjans
necessaris per poder realitzar la recàrrega de les
targetes.
Finalment, el sindicat creu que són les administracions públiques les que han d’impulsar la creació
del nucli de Rodalies de Lleida, incrementar les
freqüències i adequar els horaris per garantir les
necessitats de mobilitat obligada de les persones,
cosa que comportaria un increment notable del
nombre persones usuàries del ferrocarril, i en
destacaria la seva rendibilitat social com a element vertebrador del territori, la seva accessibilitat, la seva baixa sinistralitat i els seus avantatges
ecològics evidents i àmpliament reconeguts.

Taller de formació pràctica per elaborar plans
d’igualtat

La Secretaria de les Dones de CCOO de les Terres
de Lleida va organitzar, el 22 de gener, un taller formatiu i pràctic per mostrar a les delegades i delegats
les eines digitals que el Departament de Treball posa
a l’abast, des de l’àmbit d’igualtat d’oportunitats de
dones i homes, per elaborar els plans d’igualtat a les
empreses.
Les eines estan incorporades en una plataforma amb
tutorials, una guia, fulls de càlcul i tots els models necessaris per implementar la diagnosi, el disseny del pla d’igualtat i el seus seguiment i l’avaluació, tant
per a empreses de més de 50 persones treballadores com per a aquelles que en tenen menys.
A la jornada hi van assistir 20 persones de diferents empreses i sectors d’activitat del territori, va ser
conduïda per Lidia Sandalinas i Anna Rojas, de la Secretaria de les Dones de CCOO Catalunya, i es
va fer a l’aula de formació de la Fundació Paco Puerto de Lleida, que també va cedir l’ús del material
informàtic per a cada persona.
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PENSIONS 2020
El BOE ha publicat aquest mes de gener el Reial decret llei de revaloració
de les pensions per a l’any 2020. Segons el decret, les pensions s’apujaran
un 0,9 %, i si l’IPC mitjà interanual (del desembre del 2019 al novembre
del 2020) supera el 0,9 %, els pensionistes rebran una paga abans de l’1
d’abril del 2021 per compensar la diferència.
Des de CCOO, la pujada del 0,9 % es considera una mesura parcial, necessària, però parcial. Cal abordar la correcció completa de la reforma
de l’any 2013 per garantir el poder adquisitiu de les pensions de manera
sostinguda en el temps i adoptar mesures que reforcin l’estructura dels
ingressos.
Aquest any 2020, com ens podrem jubilar?
La jubilació ordinària: als 65 anys, sempre que el treballador o treballadora hagi cotitzat 37 anys, com a carència genèrica. Si no hagués treballat
aquest temps s’ha d’endarrerir la jubilació fins als 65 anys i 10 mesos. El
requisit específic és que dels últims 15 anys de vida laboral, 2 anys s’ha
d’haver estat en situació d’alta.
El càlcul de la pensió està determinat per les bases reguladores dels últims
23 anys cotitzats. L’Institut Nacional de la Seguretat Social, INSS, fa el
càlcul el resultat del qual surt de dividir per 322 les bases de cotització del
futur pensionista durant els 276 mesos immediatament anteriors al mes
de jubilació. Cal tenir en compte el temps treballat, que es veu reflectit a la
vida laboral de cada treballador i treballadora, la proporció és la següent:
per 15 anys cotitzats es cobra el 50 % de la pensió i per cada mes addicional, la pensió incrementa el seu percentatge fins al 100 % en arribar als
36 anys de cotització. Per a l’any 2027 seran necessaris 37 anys per poder
tenir el 100 % de la pensió.
Per a les dones treballadores que han tingut dos fills hi haurà un increment
del 5 %, del 10 %, si han tingut tres fills, i fins al 15 % si n’han tingut més.
Aquest any, segons la situació social de cada futur pensionista, hi ha unes
pensiones mínimes, que l’actual govern encara no ha concretat. Es pot
calcular que amb l’augment quedaran fixades de la següent manera: per
a una persona jubilada amb 65 anys i que tingui al seu càrrec el cònjuge,
843,4 € bruts mensuals per 14 pagues; si conviu amb la seva parella, però
sense tenir-la al càrrec, 648,7 € bruts mensuals per 14 pagues, i si el pensionista viu sol, 683,5 € bruts mensuals per 14 pagues.
CCOO està a l’espera del diàleg amb la nova ministra de Treball, Yolanda
Díaz, perquè el nou salari mínim interprofessional, de retruc, modifiqui les
bases mínimes i màximes de cotització.

CCOO de Lleida guanya les
eleccions sindicals a Clanser
Al desembre, es van celebrar eleccions sindicals a
l’empresa Clanser, dedicada a la neteja d’edificis
i locals, i CCOO de Lleida les va guanyar: recupera un altre cop la majoria en el comitè
d’aquesta empresa.
Amb una participació del 60 % de la plantilla, CCOO de Lleida va obtenir 8 delegats
i delegades per 5 la UGT.
El sindicat dona les gràcies a tots els treballadors i treballadores de l’empresa pel seu
suport i per la confiança que li han fet i es compromet a treballar els propers quatre anys per millorar les condicions laborals de tota la plantilla.

L’11 de desembre va tenir lloc la segona part de l’acte
d’homenatge que la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Lleida va fer a la seva afiliació. Es van homenatjar
els homes i les dones que no havien pogut assistir a l’acte
que es va fer al mes de juny. Les persones homenatjades
havien nascut abans del 1952 i estan afiliades al sindicat
des d’abans del 1994.
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CCOO reclama dignitat i compromís social a les
entitats del tercer sector
CCOO de Lleida i les treballadores i els treballadors juntament amb les representacions legals
dels treballadors (RLT) fa massa temps que estem
lluitant pel reconeixement i la millora social de les
persones amb diversitat funcional de les entitats
del tercer sector. Portem més d’una dècada amb
dificultats per poder negociar amb les patronals
les millores en els convenis, a causa, diuen les
patronals, de la impossibilitat de moltes entitats de
fer front a la seva continuïtat.
Principalment per la raó esmentada i per les
mesures que les patronals van adoptar amb
l’increment de l’SMI, CCOO, entre altres associacions vinculades, vam demanar el passat
mes de novembre, l’establiment de diàleg amb
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per resoldre la precarietat que arrossega
el sector.

Fruit de les converses amb l’Administració, aquesta va premiar les patronals del sector amb alguns
compromisos per al 2020 com ara incrementar
entre un 1,2 i un 5 % les tarifes de referència.
S’acordà també la millora dels recursos per a fer
front a l’impacte que la crisi econòmica ha tingut
en el sector i per millorar les condicions laborals
de treballadores i treballadors del sector per garantir d’aquesta manera una millor atenció a les
persones amb discapacitat, i també a les persones amb dificultats que treballen als centres especials de treball (CET), el quals han vist reduït el
seu salari tot i l’increment de l’SMI.

cionals d’inserció per a discapacitats, i les de les
residències i les llars amb suport per a persones
amb trastorn mental i problemàtica social. CCOO
demana que es faci efectiu i visible l’increment en
les negociacions pendents d’alguns convenis afectats i, sobretot, que aquest reverteixi en les condicions laborals i salarials de treballadores i treballadors dels CET, derogant les mesures i els acords
interns que algunes entitats han forçat i aplicat
“unilateralment” amb un augment del còmput anual
d’hores, entre altres. És per això que treballarem
perquè sigui així tenint en compte que l’increment
de tarifes als CET, fet recentment, arriba al 22 %.

Les tarifes que s’incrementaran seran les dels serveis d’atenció precoç per a infants, les dels centres
de dia per a discapacitats físics i intel·lectuals, les
de residències i llars per a discapacitats, les de
serveis de teràpia ocupacional i de serveis ocupa-

Des de CCOO de les Terres de Lleida, treballem
per fer visible el sector i conscienciar de la precarietat immersa en les condicions laborals. Demanem, doncs, reconeixement, dignitat i compromís
social a les entitats del tercer sector.

Parlem de la mort digna
El 9 de desembre es
va celebrar la xerrada
“El dret a morir dignament”, a la sala d’actes
de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
(HUAV) de Lleida. La
xerrada va ser dirigida
per l’associació Dret
a Morir Dignament (DMD) de Catalunya i organitzada per la Secció
Sindical de CCOO de l’HUAV.
Des de CCOO volem agrair la seva presència a totes les companyes
i companys, professionals de la salut, que ens van acompanyar, que
van ser molts, i van poder fer explícit un tema tan difícil de tractar. La
xerrada va ser molt interessant i enriquidora i ha d’ajudar-nos molt
en el nostre tracte diari amb el dolor i la mort. Ajudar a morir dignament és una assignatura pendent a les universitats, i poder tenir-ne
informació i formació és imprescindible per ser un servidor públic de
la salut.
Des de l’associació van explicar la importància d’aprovar la llei de
l’eutanàsia al nostre país, i confien que amb el nou govern sigui
possible. Aquesta llei significa un pas endavant en la lluita pels drets
humans.

Ple del Sector de Serveis:
rendiment de comptes i
propostes de futur

El 16 de gener, va tenir lloc a la seu de CCOO de les Terres de Lleida, el ple anual del Sindicat Intercomarcal de Serveis de Lleida. Hi
estaven convocats una vintena de delegats i delegades, i la reunió
es va fer amb l’objectiu de repassar tot allò que ha succeït durant
l’any en aquest sector.
La responsable de Serveis de Lleida va fer una valoració de la feina
realitzada durant l’any 2019, pel que fa a eleccions sindicals, negociació, acció sindical, formació i mobilitzacions, entre altres aspectes.
El secretari general de Serveis de CCOO de Catalunya, Luis Jiménez, va fer una anàlisi del context de l’any 2019 a escala política i
econòmica i també va explicar els reptes que s’han marcat per a
aquest 2020.
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Reconeixement i recursos per al personal de l’educació inclusiva
L’educació inclusiva ha de ser el motor per fer una societat més justa i igualitària, en la qual el respecte a la diversitat sigui el senyal d’identitat. Aquestes bones intencions es queden en no res, si el Departament d’Educació
no fa una dotació adequada de personal docent i personal d’atenció educativa a l’escola inclusiva, perquè sense aquest personal no serà possible
fer front a tota seva complexitat.

Per què és tan important l’increment d’aquests professionals? Perquè complementen la tasca docent assumint la diversitat de funcions i feines, sense
aquests professionals no seria possible desenvolupar amb normalitat les
activitats i els programes que es realitzen diàriament als centres educatius.

Després de l’aprovació del decret del sistema inclusiu de l’any 2017,
CCOO ja va denunciar-ne les limitacions. Dos anys més tard continuem
amb el greu problema de manca de recursos que dificulten atendre adequadament les moltes necessitats dels centres educatius.
Des de CCOO demanem que en l’etapa de 0-3 anys els centres es dotin
de personal d’educació especial. Que es compleixi l’acord de l’any 2005
incorporant una persona tècnica d’educació infantil a cada aula de P3. Que
el Departament d’Educació compleixi la seva normativa pròpia, que és la
de dotar tots els instituts de màxima complexitat amb una persona tècnica
en integració social (TIS) a jornada sencera. Que tots els suports intensius a l’escola inclusiva (SIEI) tinguin un educador o educadora d’educació
especial, i que s’augmenti la dotació de professionals fisioterapeutes per
atendre de manera adequada i eficient l’alumnat a l’escola ordinària.

Xerrades a col·lectius
de joves

Ara bé, també es fa imprescindible que els centres s’organitzin de manera diferent, que es formin tots els professionals que treballen amb nens i nenes amb
necessitats educatives especials i que aquests s’obrin a aplicar noves metodologies. És important augmentar les hores de coordinació entre personal
tutor, especialistes i personal de suport i que a aquests últims no se’ls obligui a
realitzar tasques que no són pròpies de la seva categoria professional.
Des de CCOO demanem que el personal d’atenció educativa (PAE) tingui el
reconeixement professional que es mereix, que pugui participar activament
en la vida d’escoles i instituts. No es pot infravalorar la seva feina com passa
massa sovint, per això cal augmentar el seu reconeixement social dins dels
centres i davant les famílies i defensar els seus drets laborals. Veiem amb
preocupació l’augment de l’externalització de les funcions d’aquest personal
amb tots els efectes negatius que això suposa de temporalitat i precarització.
Un sistema educatiu com el que perfila el decret per a una educació inclusiva obre la porta al dret a l’escolarització en condicions d’igualtat de tots els
nens i nenes i nois i noies, i si s’aconsegueix serà una conquesta immensa,
però aquesta fita també ha de passar pel reconeixement dels professionals
del suport educatiu dins els centres, on massa sovint són considerats professionals de segona.

El 14 de gener un grupet de nois i noies del Centre Obert Calidoscopi
van venir al sindicat per conèixer-nos i estar atents a les explicacions
que sobre CCOO els va fer la secretària general, Cristina Rodríguez.
Durant la xerrada van poder aprendre què és i què fa el sindicat, quins
són els seus drets com a futurs treballadors i treballadores… i tot allò
que els nois i noies van voler preguntar.
Aquesta xerrada és una més de les que es van fent durant l’any a diversos col·lectius, properament se’n farà una altra i comptarem amb la
visita de Down Lleida.
El Centre Obert Calidoscopi és un servei destinat a adolescents i joves
a partir dels 14 anys i a les seves famílies. Ofereix, a través de diversos
projectes, un acompanyament als nois i noies en el seu procés de desenvolupament adult, tant pel que fa als estudis com a la inserció en el
món laboral.

www.segre.com

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

6
Núm. 155 - 3a etapa
dijous, 30 de gener de 2020

Serveis del Sindicat
al carrer d’Enric Granados, 3-5, de Lleida

GABINET TÈCNIC JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal
Consultes: prèvia petició d’hora
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Consultes: a Lleida i Tàrrega, prèvia petició d’hora
Més informació: www.ccoo.cat/cite

UNIÓ COMARCAL DE LES
TERRES DE LLEIDA
C. d’Enric Granados, 3-5
25006 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo

ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Tel. 973 26 36 66

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

DELEGACIONS COMARCALS

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h;
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto
ASSEGURANCES ATLANTIS
Dimarts, dijous i divendres, al carrer d’Enric Granados, 3. Tel. 973 95 15 09
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. I divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dimecres, a l’avinguda de Catalunya, 2. Tel. 973 21 15 04
Horari: dilluns i dimecres, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h

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

Clica aquí

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27

Horari: de dilluns a dimecres, de 9 a 14 h;
i dijous de 9 a 14 h i de 15 a 17 h

A/e: lleida1@ccoo.cat

DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel. 973 26 36 66

