Millores, malgrat la crisi, al sector de
la fusta de Lleida
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Adaptar-nos al
dia a dia
Vivim moments molt difícils en els
quals la incertesa sobre què passarà demà fa que haguem d’actuar
segons les circumstàncies del nostre
dia a dia.

La situació epidemiològica no ha evolucionat
com es preveia i aquest mes d’octubre hem
vist com Sanitat decretava una altra vegada el
tancament del sector de l’hostaleria, a Lleida
és el tercer tancament, així com altres mesures restrictives molt dures.

CCOO de Construcció i Serveis de Lleida ha
signat el Conveni de la indústria de la fusta de
la província de Lleida per als anys 2018-2021.
L’acord arriba després de més de dos anys de
negociació.
Del conveni, en volem destacar uns quants
punts. En primer lloc un increment salarial del
2 % per l’any 2019 i un increment del 2 % per
l’any 2020, durant l’any 2021 s’ha de negociar
l’increment salarial per a aquest any; a més
es garanteix que no hi haurà cap grup professional amb un salari inferior als 14.000 euros
anuals.
Segonament, hi ha una equiparació de grups
professionals, el procés d’equiparació salarial
dels quals finalitzà l’any 2019. En tercer lloc,
pel que fa a les mesures per garantir la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral, el conveni recull l’obligació d’implementar protocols
d’assetjament sexual i per raó de sexe.
Quant als permisos, es garanteix que en el cas
de malaltia o defunció de familiars, els dies de
permís siguin laborables; també que el permís
per malaltia de familiars, les persones treba-

lladores el pugin gaudir de manera contínua o
alterna; l’equiparació pel que fa a permisos de
les parelles de fet; el conveni considera temps
treballat les absències per raons de visita mèdica, i reconeix l’acumulació de l’hora per a la
cura dels lactants.
Finalment, s’ha actualitzat la redacció del text
del conveni.
CCOO valora positivament l’acord, que suposa un increment salarial i una millora de les
condicions de treball, després que des de l’any
2013 no hi hagi hagut cap tipus d’augment salarial. El sindicat vol ressaltar, especialment,
que l’acord s’ha assolit en el moment actual
de crisi sanitària i econòmica a conseqüència
de la pandèmia per la COVID-19. I destaca
que es necessària l’organització a través de
CCOO per poder millorar les condicions de
treball al sector.
A partir d’ara CCOO de Construcció i Serveis
de Lleida iniciarà una campanya informativa
a les empreses de la fusta del territori, amb
l’objectiu d’informar les persones treballadores del contingut del conveni.

Per tant, estem davant d’una situació complexa en la qual la incertesa sobre com serà
l’evolució a mig i llarg termini fa necessari
que haguem d’aprendre a conviure amb la
COVID-19. Hem de ser capaços de viure
fent compatible la salut, l’economia i l’ajuda i
la protecció a les persones, a les empreses
i als treballadors i treballadores per superar
la difícil situació i no deixar ningú en situació
d’exclusió social.
Tots i totes hem de prendre consciència de la
gravetat de la situació i que són les mesures
de protecció individual les que faran reduir els
riscos col·lectius.
Ara bé, el govern i la resta d’administracions
també han de fer la seva feina. La responsabilitat individual i col·lectiva passa per dotar dels
recursos i de les mesures necessàries per fer
front a la pandèmia i trobar l’equilibri que la
societat necessita. S’ha d’actuar allà on és imprescindible: sectors sanitari, educatiu, gestió
de prestacions…
El SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) de
Lleida és l’únic de Catalunya que no fa atenció
directa a les persones, i, a més, no contesta ni
atén per telèfon ni correu ni web. Això provoca
una situació de total indefensió a aquelles persones que necessiten gestionar, per exemple, l’atur.
Una cosa hem de tenir clara, totes i tots hem
de treballar per donar resposta a les persones.
Les persones han de ser el centre de totes les
nostres accions per no deixar ningú pel camí.
Aquesta és la responsabilitat que ens toca
com a societat.

www.ccoo.cat/lleida
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Mesures per
aconseguir la plena
igualtat en l’ocupació
entre dones i homes
El Consell de Ministres va aprovar el passat 13
d’octubre dos reials decrets que completen la
llei de d’igualtat i el RDL 6/2019, i que van entrar en vigor el dia 15 del mateix mes.
Mitjançant aquestes normes s’implementen
dos reglaments que aborden qüestions essencials per a l’assoliment de la igualtat efectiva
entre dones i homes en el treball, i que són:
1. Reial decret d’igualtat retributiva
(RD 902/2020)
Regula el principi de transparència retributiva i
l’obligació a totes les empreses d’aplicar igual
salari per igual treball, per a això:
g Estableix que totes les empreses han de
portar un registre de retribucions que ha de
ser accessible per a la representació de les
persones treballadores o per a les mateixes
persones treballadores amb la garantia de la
protecció de dades.
g Estableix els mecanismes per detectar
possibles discriminacions directes, però
també indirectes (aquelles derivades d’una
major valoració i retribució dels llocs de treball masculinitzats sobre els llocs de treball
en sectors feminitzats).
gLes empreses tindran 180 dies per adaptar-se a les normatives aprovades.
2. Reial decret que regula els plans
d’igualtat (RD 901/2020)
Desenvolupa legalment l’eina establerta a la
llei d’igualtat del 2007 per garantir que s’apliqui
de forma efectiva, per a això:
g Estableix que les empreses a partir de cinquanta persones treballadores han de fer un pla
d’igualtat a través d’una comissió negociadora.
g Desenvolupa l’abast d’aquests plans,
incloent-hi les matèries que s’han d’abordar,
i atenent especialment els processos de
diagnosi i negociació.
g Els convenis col·lectius han de diagnosticar els motius pels quals es valora cada lloc
de treball i han de ser registrats per al seu
control i transparència.
Tots dos han estat aprovats a proposta del Ministeri de Treball i Economia Social i el Ministeri d’Igualtat, i han estat acordats en el marc del
diàleg social amb CCOO i UGT, els dos principals sindicats d’àmbit estatal. Es tracta d’un
avanç històric per a la igualtat en l’ocupació
assolit a través del consens i aquesta és una
victòria feminista.

CCOO Lleida exigeix a la Generalitat la
posada en servei de les 12 freqüències
de trens a la línia Lleida-Manresa
presentades pel conseller de Territori
CCOO Lleida valora molt positivament
l’establiment de 12 circulacions per sentit a la línia
de Lleida-Manresa presentades en una reunió a
Lleida pel conseller de Territori, el 25 de setembre. En l’esmentada reunió el conseller va manifestar que el Govern de la Generalitat adjudicarà a
FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
la prestació dels serveis ferroviaris i que no entraran en funcionament fins a l’any 2024.
El sindicat exigeix al Govern de la Generalitat que
durant el període transitori fins a l’efectiva posada en servei prevista per a l’any 2024, que podria
demorar-se en el temps o no arribar a executarse, com ha passat amb infinitat de projectes ferroviaris, determini que sigui Renfe qui realitzi la
prestació de les 12 circulacions.
Renfe ja disposa de trens reformats, que són accessibles i resultarien adequats per a la prestació
de servei a la línia, i a més compta amb excel·lents
professionals amb un alt grau d’experiència, de
manera que es podrien posar en servei les 12 circulacions immediatament.
Cal recordar que l’any 2013 la Generalitat de Catalunya i Renfe van acordar la creació dels nuclis
de rodalies de Lleida, Girona i Tarragona. A principis del 2014 es van posar en funcionament els
nuclis de Girona i Tarragona, i la creació del nucli
de Lleida va quedar postergada fins a l’actualitat.
Per tot això, CCOO de Lleida no entendria que

s’endarrerís l’inici de les circulacions i es tornés
a condemnar el territori a comptar únicament
amb els serveis insuficients que es presten en
l’actualitat, i que no s’han incrementat des del
segle passat.
Així mateix considera incomprensible que a la línia
Lleida - les Borges Blanques - Montblanc només
s’incrementi 1 únic servei, en l’actualitat només
n’hi ha 5, i és inconcebible que a la línia Lleida
- Almacelles - Montsó no es prevegi cap servei
nou, malgrat que en l’actualitat només hi hagi 3
circulacions i cap d’elles tingui parada a Almacelles ni Raimat, tenint en compte que aquestes
dos línies tenen una població beneficiària directa molt superior a la línia Lleida-Balaguer, en la
qual hi ha actualment 10 circulacions per sentit.
Tot això que es demana està reflectit en el projecte elaborat per CCOO “Rodalies de Lleida, un tren
per a la classe treballadora”.

www.segre.com
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CCOO de Lleida es manifesta contra les mancances
als centres educatius en la situació de pandèmia
El 30 de setembre, delegades i delegats de
CCOO de Lleida es van concentrar a les portes
dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida per
manifestar el seu desacord amb les mesures aplicades pel departament els primers dies de curs.
Segons els responsables d’Educació de CCOO
de Lleida, el Govern de la Generalitat i el seu Departament d’Educació han demostrat una manca
absoluta de voluntat negociadora amb la representació legal dels treballadores i treballadors de
l’educació.
El departament tampoc no ha invertit els recursos

necessaris per reduir les ràtios d’alumnes, per
augmentar suficientment les plantilles, ni per assegurar les mesures de protecció necessàries perquè els centres puguin continuar oberts, garantint
la seguretat tant de l’alumnat com dels professionals, fet que no s’ha produït com queda demostrat
amb l’enquesta realitzada pel sindicat, i resposta
per més de 1.700 professionals de l’educació, en
la qual han quedat paleses les mancances pel que
fa a la provisió de material de protecció individual
(EPI) i la impossibilitat de garantir la distància de
seguretat a tres de cada quatre aules.

Valoració de l’inici de curs escolar
Molt s’ha parlat de l’inici de curs, un curs que com
la nostra vida està marcat per la COVID-19. Es
van posar les escoles al centre del debat, i ara
que ho podem mirar amb perspectiva, tot i estar
al centre de la tempesta, sembla que les escoles
n’estan sortint força ben parades, amb una gestió
per part dels professionals de l’educació que sols
podem qualificar de fantàstica, cosa que demostra, per si no quedava clar, el seu compromís amb
el servei públic.

com a sindicat de classe i de ser allà on hi ha una
treballadora o treballador, no han tingut cap tipus
de possibilitat. I no ha estat fins al dia 14 d’octubre
que el departament ha accedit a la negociació
(¿?). Fins al moment, el departament ha considerat les direccions dels centres com les úniques
interlocutores per tractar temes, menystenint les
persones que representem legalment les treballadores i treballadors, aquelles persones que hem
rebut el vot dels nostres companys i companyes.

Però ni tot és públic, ni tot és perfecte. El personal
docent de l’ensenyament públic no universitari no
ha pogut negociar poc o res amb l’Administració.
Malgrat les peticions de CCOO, l’Administració no
ha volgut participar en cap mesa tripartida tampoc
en aquelles on també tenim professionals educatius. L’escola concertada, la privada, la no reglada, els 0-3 anys, el lleure… les que ens defineixen

Gràcies a la pressió sindical, s’ha assolit una comissió mixta de seguiment de la situació COVID-19, en
la qual es posi fil a l’agulla i es posi fi a la descoordinació entre els departaments de Salut i Educació,
que ha provocat el desconcert per la informació que
han rebut les famílies així com les informacions diferents entre els CAP i els centres educatius en funció
dels territoris.

Manca de mascaretes, de protocols de ventilació
(a la província de Lleida fa molt fred, per si no ho
saben a la Via Augusta), el tractament del personal vulnerable que ha patit la descoordinació amb
l’ICAM, unes oposicions caòtiques (a pesar que
fins a finals de juliol vam reclamar-ne l’ajornament)
o una reforma curricular de l’FP que no aporta res
i que ha dificultat encara més la sempre maltractada formació professional…
Tot això s’ha vist reflectit en un volum inusual
de consultes, en les quals els delegats i delegades de CCOO hem pogut sentir el malestar dels
professionals de l’educació, aquells que, amb la
seva dedicació, constància i solidaritat, han fet
possible que el curs sigui el més normal i presencial possible. És hora que posem l’educació
al lloc que li pertoca, però aquest cop que sigui
de veritat.
Pere Sánchez
Responsable d’Educació de CCOO de les Terres de Lleida
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Més i millor cobertures sanitària i social, reclamacions
dels pensionistes i jubilats de CCOO de Lleida
L’1 d’octubre és el dia
designat per l’Assemblea
General de l’ONU com el
Dia Internacional de la
Gent Gran. Enguany una
delegació de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida, juntament amb la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Lleida i
l’Associació Coordinadora de la Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida i
Comarques, van lliurar al subdelegat del Govern central el manifest del Dia
Internacional de la Gent Gran.
Les federacions de pensionistes i jubilats de CCOO i UGT d’Espanya van
registrar aquest mateix manifest al Congrés dels Diputats per reclamar al Govern de l’Estat i al conjunt dels poders públics i administracions, un seguit de
reivindicacions. En primer lloc, que s’arribi a un acord a la Comissió del Pacte

17è Cicle de Cinema i Drets Humans

de Toledo perquè, sobre la base del diàleg i l’acord social i polític amplis, es
posin en pràctica les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del
sistema públic de pensions en el present i el futur, que es recuperi l’índex
de revaloració de les pensions i que sigui pactat en el marc del diàleg social.
Segonament, el manifest reivindica que es necessita més capacitat de resposta del sistema d’atenció a la dependència davant de la crisi sanitària, ja
que la que hi ha resulta insuficient.
En tercer lloc, es reclama que se situï la despesa sanitària pública, si més
no, en el 7,2 % del PIB. Aquest increment del finançament ha d’anar lligat
a l’increment de la despesa sanitària en atenció primària fins a un 25 % del
total de la despesa sanitària. I també el desenvolupament i la implantació
de polítiques públiques en matèria de promoció de salut i atenció sociosanitària són imprescindibles per garantir l’envelliment actiu.
Finalment, el manifest conclou que els sindicats se seguiran mobilitzant per
demanar més recursos per a la millora del sistema de salut i dependència i
pel finançament de les pensions d’ara i del futur.

Lliurament de la Beca Cristina de Pizan

Com cada tardor, des d’en fa disset, tindrà lloc el Cicle de Cinema i
Drets Humans, organitzat per la Universitat de Lleida i del qual CCOO de
Lleida és col·laborador juntament amb la Coordinadora d’ONGD i altres
Moviments Solidaris de Lleida i Amnistia Internacional.
Enguany a causa de la pandèmia per la COVID-19, el cicle es farà totalment en línia, aquest és el motiu pel qual cal inscriure’s enviant un correu
electrònic a l’adreça: cooperacio@udl.cat. En aquesta dissetena edició
es projectaran tres pel·lícules i posteriorment es faran les conferències
i els col·loquis amb les persones relacionades i enteses en el tema de
què tracten.
Aquesta edició del cicle parlarà de l’economia feminista, la memòria històrica i l’antigitanisme i la crisi econòmica i social, aquest últim tema
proposat per CCOO de Lleida.
Les sessions es faran del 5 al 19 de novembre del 2020, els dijous, de
les 6 de la tarda a les 8 del vespre.

El 14 d’octubre es va lliurar la XII Beca Cristina de Pizan, que convoca
l’Ajuntament de Lleida i del jurat de la qual forma part la secretària de les
Dones de CCOO de Lleida, Imma Romeo. La finalitat de la Beca Cristina
de Pizan és promoure el coneixement sobre la realitat de les dones de
Lleida, en els diferents àmbits i èpoques històriques, des d’una perspectiva de gènere, que permeti l’elaboració de propostes per avançar en les
polítiques d’igualtat de gènere a la ciutat.

PROGRAMACIÓ:
Dijous, 5 de novembre, de 18 a 20 h: Cuidar entre terres. Qui sosté la
vida quan les dones migren?
Dijous, 12 de novembre, de 18 a 20 h: The silent memory
Dijous, 19 de novembre, de 18 a 20 h: Flores en la basura 2020
EXPOSICIÓ EN LÍNIA:
Museu virtual del poble gitano .

Les guanyadores de la Beca Cristina de Pizan han estat les integrants
del projecte: “ESCADOLL, exposició a contaminants ambientals i el seu
possible efecte en la salut de les dones de Lleida”. Aquesta proposta
guanyadora està directament vinculada amb els Objectius de desenvolupament del Mil·lenni —ODS—, i té en compte la perspectiva de gènere
i l’impacte que pugui tenir el deteriorament ambiental de l’entorn i el consum de determinats productes d’ús majoritàriament femení, sobre la salut
de les dones. L’estudi planteja obtenir dades útils per a la planificació de
serveis i actuacions en l’àmbit local, que puguin millorar la salut de les dones. L’equip guanyador està integrat per diferents professionals de l’àmbit
acadèmic i professional vinculat a la salut.
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L’atur va augmentar 945 persones a la demarcació de
Lleida, al setembre
Les dades de l’atur registrat del mes de setembre
a Lleida mostren un augment de 945 persones
registrades al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) respecte del mes anterior. Cal recordar que
al mes d’agost també hi va haver un increment
de 926 persones. Una dada molt negativa per a
l’ocupació del nostre territori. Així doncs, hi ha un
total de 24.353 persones a l’atur a Lleida. Respecte del mes de setembre del 2019 hi ha 5.999
persones més a l’atur, xifra que representen el
32,68 %. A les terres de Lleida hi ha un total de
2.143 persones menors de 25 anys que cerquen
feina sense èxit.
A Catalunya el mes de setembre del 2020 deixa
una xifra de 478.201 persones registrades com a
aturades a les oficines del SOC, el que significa
un increment interanual del 28,3 % (105.578 aturats i aturades registrats més que fa un any). A
Espanya són 3.776.485 les persones que romanen desocupades, amb un augment del 22,6 %.
Gràcies a l’aprovació del RDL 30/2020, de mesures
socials en defensa de l’ocupació, fruit de l’acord en
el marc del diàleg social, les persones treballadores
que estan en ERTO des de l’inici de la crisi, no veuran reduïda la seva prestació del 70 % al 50 % de
la base reguladora.
Per sectors d’activitat
A les terres de Lleida el mes de setembre dibuixa
un panorama homogeni als diferents sectors de
producció. Tots els sectors incrementen el nombre de persones que es queden a l’atur. El sector
serveis amb 15.950 aturats i aturades augmenta en 761 persones respecte del mes anterior.

L’agricultura, amb un total de 2.977 persones
que cerquen feina, incrementa en 455. Aquest
increment respon al fet d’acabar-se el gruix de la
campanya de recollida de la fruita de Lleida. El
sector industrial incrementa en 18 persones i la
construcció, en 4.
Per sexes
Les dones representen el 54,5 % del total de
persones desocupades a Lleida. 13.286 dones
cerquen feina de les quals 968 són menors de
25 anys. Els homes incrementen de manera més
abrupta l’atur el mes de setembre. Aquest resultat
s’explica, en part, per l’inici de curs i la contractació en sectors com l’educatiu i el lleure educatiu
on majoritàriament treballen dones.
Contractació
S’han registrat 13.695 contractes nous, 1.779
contractes menys que el mes d’agost. D’aquests
nous contractes 1.625 són de durada determinada, la resta, 12.070, són temporals. Per tant, continua la tònica general de l’abús de la contractació
temporal. El mercat laboral de les nostres terres
continua sent de poca qualitat, inestable i amb
una alta rotació laboral.
Prestacions
Pel que fa a les prestacions, les dades per províncies i en relació amb el mes de juliol del 2020 mostren un comportament força homogeni. Girona és
la demarcació que ha reduït amb més intensitat el
nombre de persones beneficiàries de prestacions,
amb una reducció del 14 %. Seguidament trobem
Tarragona amb una reducció de l’11 %, Lleida amb
un 10,7 % menys, i Barcelona amb un 7,6 % menys.

Les dones representen el 54,4 % del total de les persones
desocupades a Lleida

Davant aquest escenari, CCOO de
Lleida reclama:
1. Celeritat en la tramitació i la qualitat de la informació que les empreses fan arribar al SEPE
perquè en depèn que els treballadors i treballadores afectades puguin cobrar dintre del termini
establert i en la forma escaient.
2. Més funció pública, en l’àmbit de l’Estat, i també en el de Catalunya i dels municipis, ja que
la vulnerabilitat que comporta la situació actual
demana una gestió àgil de les noves prestacions
i ajuts.
3. La redistribució de fons per a la formació per a
l’ocupació suposa una retallada en relació amb
l’any anterior, però habilita uns recursos que són
estratègics per poder donar estabilitat als treballadors i treballadores dels sectors més afectats,
i anticipar situacions d’especial precarietat.

