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S Serveis
ANTIGA CASA INGLÉS

Pesca

15%

KINE

Fisioteràpia

20%

AUDITORI MUNICIPAL
ENRIC GRANADOS

Música

20%

GASOLINERA
ELS NEGRALS

Carburants

dte.
litre

Carburants

0,03€
litre

Lloguer cotxes

20%

Restaurant

10%

CASELLES

Llibres
i papereria

5% -10%
15%

Pintors

10%-15%

Carrasquet

E. S.
JAMAICA
E. S. JAMAICA

AVIS

a l’ediﬁci de l’avinguda de
Catalunya, 2 de Lleida
GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Consultes: prèvia petició d’hora.
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A
TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya
Lleida, horari: dilluns i dimecres, d’11 a 14 h i
de 15 h a 18 h.
Cervera, horari: dimarts de 10 a 14h, al
Consell Comarcal; i de 17 a 19h, a la Paeria
de Cervera.
Mollerussa, horari: el 3r dijous de cada mes,
de 10 h a 14 h.
Tàrrega, horari: els dijous, menys el tercer de
cada mes, de 10 h a 14 h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

RESTAURANT

HÍPICA

MANNELLI

MASSOTERES

HÍPICA MASSOTERES
(Massoteres)

ILTRIDA

Paradors de
Turisme

Hípica

15%

RESTAURANT
MANELLI

Viatges

OFERTES
ESPECIALS

ATLANTIS

Parador

MULTIÓPTICASÓPTICA LUX

Òptica

5%
20%

Aggio

Assegurances

Ecocentre

LES OBAGUES

Clínica dental

ILERDENT

ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Clara González
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h
i de 15 h a 18 h;
i divendres, de 9 h a 15 h.

CONDICIONS
ESPECIALS

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15 h a 18 h.
SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres,
de 9.30 h a 13.30 h.

10%

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h
i de 16 h a 18 h;
i divendres, de 8 h a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto

10%

LA PARRA

Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Taller mecànic

CONDICIONS
ESPECIALS

RESTAURANT
AGGIO

RESTAURANT
LA PARRA

Restaurant

10%

Premsa

10%

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de Catalunya, 2 -vestíbul-.
Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de
16 h a 19.30 h; i divendres, de 9 h a 14 h.

ROCHER
ROCHER

Club esportiu

SÍCORIS CLUB

TEATRE MUNICIPAL
DE L’ESCORXADOR

Teatre

SEGRE

40%
INSCRIPCIÓ

TEDAL MOBLES

15%

NH Hotels

Mobiliari

Hotel

15%
5%

*,01±6
(1(5*<63257

PREU DIA

Cinema ESPECTADOR

LAUREN

Europcar

Lloguer cotxes

CONDICIONS
ESPECIALS

GIMNÀS ENERGY
-SPORT (Guissona

Gimnàs

Clar@ Tècniques
de Salut

Salut

10%
20%
en diversos
tractaments

Gabinet
Pedra Ruíz

FUTBOLBAR

Bar Restaurant

10%

Calucho Bicis

CONDICIONS
ESPECIALS

Bar Restaurant

CONDICIONS
ESPECIALS

Cal Menut

%LR2OHLFV
Bio Oleics

Salut

Gabinet de psicologia i
psiquiatria Pedra Ruíz

CONDICIONS

Oli d’oliva ESPECIALS

Cal Menut

Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat
ASSESSORAMENT
PRIMARI
CCOO DE LES TERRES
DE LLEIDA
Tel. 973 26 36 66

DELEGACIONS
COMARCALS
DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30
a 19.30 h.
DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.
DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns de 16 a 20 h.
dimarts i divendres
de 17 a 19 h.
tarrega@ccoo.cat
DELEGACIÓ DE VIELHA
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

H Horari

CONDICIONS
Esports ESPECIALS
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UNIÓ COMARCAL
DE LES TERRES
DE LLEIDA

De les 9 del matí a les 6 de la tarda.
No tanquem al migdia.
Més informació i moltes
més promocions a:

www.ccoo.cat/lleida
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM

Mira-te’ls abans de comprar!
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La reforma del sistema de pensions és necessària perquè la realitat és dinàmica. Les solucions són vàlides
mentre es mantenen els paràmetres que les van determinar i cal adequar-les a cada moment. Per garantir la
viabilitat i la sostenibilitat del sistema públic de pensions s’han d’atendre els reptes econòmics i demogràﬁcs
que es vagin presentant, amb l’objectiu de preservar les pensions actuals i les futures. Per als treballadors i les
treballadores la pensió és, gairebé sempre, l’únic patrimoni acumulat després d’anys de treball.
En aquest procés, el nord de la brúixola negociadora de CCOO el marca la defensa a ultrança del sistema
de repartiment com a únic model de pensions, enfront d’aquells que advoquen per un sistema mixt amb
capitalització obligatòria, que a la pràctica comporta la privatització del sistema.
Hem signat l’acord per a la reforma i l’enfortiment del sistema públic de pensions, perquè creiem que és un
acord que protegeix els drets dels treballadors i la continuïtat del sistema. La reforma pactada ha modiﬁcat
substancialment les propostes del Govern basades simplement en una retallada lineal de la despesa. La
proposta sindical presenta una major complexitat i busca l’equilibri entre els ingressos i les despeses, corregint
la conducta insolidària de determinats col·lectius que planiﬁquen la pensió amb el mínim esforç contributiu,
augmentant progressivament les bases de cotització dels règims especials per distintes vies i d’altres mesures
dirigides a l’equilibri i l’equitat del sistema, que podeu consultar a la web del sindicat www.ccoo.cat/lleida.
La reforma acordada consolida el paper del Pacte de Toledo com un mètode eﬁcaç basat en l’acord polític i
social per escometre la reforma i refermar el paper del sindicat com un interlocutor imprescindible per a la
reforma i el govern d’un pilar bàsic de l’estat del benestar com és el sistema públic de pensions.
En aquesta batalla hi ha hagut grups emboscats amb interessos molt clars que han posat en qüestió la viabilitat
del sistema per portar l’aigua del gran negoci de les pensions al seu molí particular, i altres grups, de vegades
coincidents, que han dut a terme l’ofensiva antisindical més gran de la història recent. Amb mentides, insults i
desqualiﬁcacions han pretès acabar amb els sindicats de classe, perquè són un obstacle per als seus objectius.
El passat 29 de setembre el debat era si la vaga general tindria algun efecte. A hores d’ara no hi ha cap dubte
que la mobilització va obrir l’escenari de la negociació. Segurament un escenari que no és del grat del misteriós
“senyor Mercat”, però que és de justícia en una societat democràtica.
El terrabastall provocat per la crisi ﬁnancera i econòmica no s’ha acabat. De les mesures anunciades pel
Govern per redreçar el rumb del país, queda pendent, d’entre altres, la reforma de la negociació col·lectiva.
CCOO l’abordarà, com sempre, amb lleialtat, rigor i fermesa per defensar els interessos dels treballadors i les
treballadores.
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E Entrevista
Paco Morales
Aquest treballador dels autobusos no té per aﬁció viatjar, sinó fer esport
i passejar, a peu! Li agrada gaudir de la família i els amics i sempre està
a punt per col·laborar amb els companys de feina i amb el sindicat.

1. Des de fa 6 anys ets el president del Comitè d’Empresa d’Autobusos
de Lleida -Grup Moventis-, ens podries explicar quin ha estat el teu camí
sindical ﬁns avui.
Com a aﬁliat, fa molts anys que sóc al sindicat, en fa 8, però, que formo part de
la secció sindical i d’aquests vuit anys, 6 com a president del Comitè d’Empresa
d’Autobusos de Lleida.
2. Quines són les funcions d’un comitè d’empresa? A Autobusos de Lleida,
què s’ha aconseguit gràcies a l’acció del comitè que presideixes?
La funció bàsica del comitè d’empresa és la de vetllar pel compliment dels pactes
i els acords entre l’empresa i el comitè, aquesta defensa es fa a través de diferents
comissions de treball com poden ser la comissió paritària, els delegats de prevenció o la comissió de moviment, que s’encarrega dels horaris, els serveis, les festes
setmanals, les vacances, etc.
Tot i que la nostra vocació i el treball que desenvolupem és de servei públic, cal recordar que treballem per a una empresa privada i comptem amb un conveni propi
i aquí és on la feina del comitè és més important.
Durant aquests últims 4 anys hem negociat 2 convenis
amb l’empresa i crec que els avanços han sigut signiﬁcatius: augments salarials que garanteixen no perdre
poder adquisitiu, modiﬁcació i aplicació de reduccions
de jornades per a les persones treballadores que vulguin gaudir amb descansos l’excés d’hores extra treballades... I molt important, la negociació i la implantació
d’un pla d’igualtat, amb la revisió del nostre conveni per
eliminar-ne el llenguatge sexista i el foment, a través
d’accions de discriminació positiva, de la contractació
de dones en aquells llocs de treball en què la seva representació és més baixa, com ara el lloc de conductores.

4. Com dèiem abans, la vostra federació és molt gran i engloba sectors
d’activitat molt diversos (transport, comunicació, funcionariat...), quins
són els punts que us permeten tenir objectius comuns i quins són els aspectes que singularitzen més la vostra secció sindical?
El fet de formar part d’una federació tan gran té molts avantatges, hi ha molta
experiència acumulada d’algunes persones que pertanyen a la federació, hi ha
també més recursos de tota mena i per damunt de tot l’acollida, que crec que ha
estat molt bona i aproﬁto per donar-ne les gràcies a tothom.
La nostra singularitat podria ser que no estem alliberats, sinó que compaginem
les nostres hores sindicals amb el treball a la nostra empresa i això ens fa tenir un
contacte pràcticament diari amb les persones treballadores d’autobusos aﬁliades
a CCOO i viure de primera mà els problemes que es plantegen a la nostra feina.

5. La crisi actual, de quina manera afecta el vostre sector?
Suposo que personalment la crisi afecta tothom d’una o altra manera, però la
nostra empresa, afortunadament, ha mantingut la maplantilla i les mateixes línies i serveis, no sé si no hi
No estem alliberats, sinó que teixa
hagués hagut crisi si s’haurien incrementat, però aquí
compaginem les nostres hores podem aplicar allò de: “virgencita, virgencita que me
quede como estoy“ i ja ens podem donar per satisfets.
sindicals amb el treball a la
No oblidem, però, que moltes persones s’han quedat
nostra empresa i això ens fa
sense feina i que ho estan passant molt malament.

tenir un contacte pràcticament
diari amb les persones
treballadores

3. La vostra secció sindical està ubicada dins de la Federació de Serveis a la
Ciutadania, quin paper jugueu en una federació tan gran?
La veritat és que quan es va portar a terme la fusió de la que era la nostra federació de comunicació i transports dins de la Federació de Serveis a la Ciutadania,
molts podíem pensar que quedaríem diluïts dins d’una federació molt gran, però
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el cert és que no ha estat així, sinó al contrari, crec que n’hem sortit reforçats tots
plegats.

6. Parlant de futur, quins són els principals reptes
que es planteja la vostra secció sindical dins de
l’empresa?
Properament, les eleccions sindicals a la nostra empresa,
en les quals esperem mantenir la majoria respecte de l’altre sindicat, que en aquest
moment és de 6 delegats a 3.
Després volem continuar treballant per millorar les condicions de treball de les
persones treballadores d’autobusos aﬁliades a CCOO i estem a la disposició del
sindicat per participar en tot allò que pugui necessitar.

Serveis S
El nou Govern, el dels millors,
retalla les polítiques d’igualtat
El nou Govern de Catalunya, el dels millors (en masculí de ben segur!) ha
eliminat la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball de l’antic
Departament de Treball, ara denominat Departament d’Empresa i Ocupació, i
les funcions que feia aquesta direcció general són assumides per la Secretaria
d’Ocupació i Relacions Laborals. També s’ha eliminat el Programa de seguretat contra la violència masclista del Departament d’Interior.
Aquest programa havia contribuït des de la seva creació a fer més visible i a
combatre la violència de gènere amb accions reconegudes per organitzacions
nacionals i internacionals, entre elles l’ONU. De les actuacions del programa
des del 2007, cal destacar-ne la incorporació de les unitats d’atenció a les
víctimes a les comissaries de Mossos d’Esquadra, la formació especialitzada
al cos de mossos, policies locals, a aspirants i a molts i diversos col·lectius i la
realització de la primera enquesta de violència masclista a Catalunya.
Pel que fa a la direcció general abans esmentada havia desenvolupat projectes
per a la conciliació de la vida personal i laboral i la ﬁgura dels agents d’igualtat
als ajuntaments i empreses privades i també havia promocionat les dones per
a càrrecs de direcció.
El Govern només manté l’Institut Català de les Dones, que passa a dependre
del Departament de Benestar i Família, el que s’interpreta com una tornada al
paper secundari de les dones en l’àmbit de la família i la cura de la llar.
Aquests canvis, que no creiem que es justiﬁquin pressupostàriament, contribueixen a fer invisibles novament les dones en tant que subjectes econòmics,
laborals i polítics i a endarrerir el que s’havia avançat cap a la igualtat entre
les dones i els homes deixant el desenvolupament d’aquestes polítiques públiques en un segon pla.

Servei Lingüístic
CCOO aposta per aprofundir
en la immersió lingüística
La plataforma d’entitats cíviques i educatives en defensa del model d’escola catalana, de la qual forma part CCOO de Catalunya, ha instat el Govern perquè detalli
les accions de prevenció que portarà a terme la Generalitat de Catalunya per preservar, sense ﬁssures, del model d’immersió lingüística vigent, implantat amb èxit
des de fa tres dècades.
CCOO considera que la sentència del Tribunal Suprem sobre la immersió lingüística als centres educatius posa en qüestió un model d’escola àmpliament reconegut
i aplaudit, tant aquí com a Europa.
CCOO defensa i avala un model d’escola catalana que ha demostrat que funciona,
que té un ampli suport social i polític, que assegura el domini de les llengües catalana i castellana i, sobretot, que ha estat i continua sent imprescindible i necessari
per a la cohesió social del nostre país.
CCOO continuarà treballant per seguir aprofundint en la implantació de la immersió lingüística als centres educatius i, en especial, per no crear un conﬂicte per
motius de llengua que, en realitat, no existeix a la nostra societat.

CCOO de les Terres de Lleida expressem el nostre compromís per continuar
reivindicant la igualtat de gènere i ens unim a la denúncia feta des de Dones
en Xarxa. Aquesta associació ha expressat la seva preocupació “pel greu retrocés que aquestes actuacions suposen”. Si en voleu més informació: www.
donesenxarxa.cat.

CCOO impulsarà que les entitats que formen part d’aquesta plataforma, encara
que expressem idees diferents sobre aspectes de l’actual sistema educatiu, anem
plegades per defensar la immersió lingüística i, a la vegada, per explicar i posar de manifest que les persones i entitats que volen trencar aquest model i, en
conseqüència, la convivència ciutadana a Catalunya, són grups minoritaris i poc
representatius.

Secretaria de Polítiques d’Igualtat

Servei Lingüístic

3HUVHUDÀOLDWGDD&&22MD
JDXGHL[HVGHWRWVHOVDYDQWDWJHVGHO

6LW·KLVXEVFULXVWLQGUjVXQ

lo Sindicat 5

I Informació
Crisi i immigració
L’actual crisi econòmica, que està afectant d’una forma o altra a bona part de la població,
es constata que ho està fent de forma implacable sobre la població immigrada. Només
cal revisar les xifres de l’atur enregistrat el mes de gener de 2011 a Lleida, que mostren
que el 36% de les persones aturades de la nostra província són estrangeres, quan
representen només el 19% de la població activa; Lleida és la província d’Espanya on la
proporció de persones estrangeres en atur és més elevada. Immersos en aquesta situació
socioeconòmica complexa, des de l’observatori que representa el Centre d’Informació per
a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO s’observa de quina manera afecta la crisi a la
població nouvinguda.
En aquesta crisi, s’està fent evident la situació d’especial vulnerabilitat d’aquest col·lectiu,
d’una banda, perquè les persones immigrades no solen comptar aquí amb el sosteniment
essencial que representa la família; i, d’altra banda, per la major precarietat laboral que
pateixen, cosa que diﬁculta el seu accés a les prestacions d’atur que es reben segons el
temps cotitzat. També s’agreuja la situació d’aquelles persones que no poden renovar la
seva autorització per treballar a causa de la manca de cotitzacions a la Seguretat Social, ja
que no poden complir amb els requisits que demana la legislació d’estrangeria, per tant
cauen en una situació d’irregularitat.
Les prestacions de caire assistencial -de menor quantia i, moltes vegades, insuﬁcients per fer
front a les despeses bàsiques- representen majoritàriament la via per la qual s’assegura uns
ingressos mínims a les famílies que es troben amb diﬁcultats. En aquest sentit, els serveis
socials també tenen una importància vital a l’hora de cobrir les necessitats més bàsiques de
les persones, però en aquests moments en què són tan necessaris, no sempre estan dotats
de les eines per poder dur a terme el seu objectiu de la forma més adequada. En tot això,
cal aclarir que en cap cas les persones immigrades tenen preferència davant les autòctones
per rebre ajudes socials; l’obtenció de les ajudes és un dret modulat pels ingressos i les
necessitats i no pas per l’origen de les persones. El que sí que s’evidencia és que aquest
col·lectiu ha estat una de les víctimes d’un model de creixement econòmic cobdiciós i poc
sostenible que ens ha portat a la crisi.
Fora del paraigua de la protecció social, s’hi troben les persones sense autorització
de residència, les quals, mentre esperen la seva regularització, pateixen importants
problemàtiques de caràcter econòmic i social. Els resulta molt difícil complir els requisits
necessaris per regularitzar la seva situació, principalment per la impossibilitat de poder
disposar d’un any de contracte laboral. Mentrestant, part d’aquest col·lectiu es troba

Conveni amb Calucho ciclisme

ocupat de forma irregular, sobretot en sectors com l’agricultura, la construcció, l’hostaleria
i el servei domèstic, i es manté així una important borsa de treball submergit.
La manca de feina i les diﬁcultats econòmiques es tradueixen en un deteriorament de
les condicions de vida. Per suportar millor les despeses, s’utilitzen estratègies com la
concentració en pisos, el retorn de part de les famílies reagrupades, els itineraris per altres
indrets de l’Estat en recerca de feina, etc. També es constata el trasllat de persones cap
a altres països de la Unió Europea i un efecte retorn que ha estat més notable en les
comunitats llatinoamericanes.
La crisi té, a més, la seva connotació en els països d’origen, principalment com a
conseqüència de la disminució de les remeses econòmiques que s’envien als familiars des
de l’estranger, i que suposen un complement bàsic per al sosteniment econòmic familiar.
Així doncs, veiem com en la qüestió de la immigració hi ha un abans i un després des de
l’esclat de la crisi. Durant uns anys, la nostra estructura econòmica va ser un pol d’atracció
per a la població nouvinguda; en l’actualitat, no només han davallat notablement les
arribades, sinó que s’ha iniciat un procés de retorn, en molts casos, fruit de la impossibilitat
de veure complert el projecte migratori. Aquest retorn és difícil d’encaixar de forma personal
i, molts cops, representa un fracàs que és mal conceptuat en el país d’origen. Per valorar el
que representa el retorn, hem de tenir en compte l’esforç d’assentament i d’integració que
han realitzat moltes famílies; moltes d’elles ja són més d’aquí que d’allà.
A més de tot això, hem vist com la immigració és utilitzada com a eina de disputa electoral,
en lloc d’obrir d’una discussió seriosa sobre el model d’integració que volem i d’estructurar
eines que facilitin la convivència i la cohesió social. Les campanyes fetes a diferents
ajuntaments amb l’ànim de criminalitzar la immigració posen socialment el focus de la crisi
en aquest col·lectiu i no en qüestions tan lesives per a l’economia com el frau ﬁscal.
Què cal fer doncs? En aquests moments, cal comptar amb la població immigrada com
a part de la solució, més que com a part del problema. Representen uns efectius que
seran necessaris per al sosteniment del nostre preuat estat del benestar. És necessari
maridar la formació amb la planiﬁcació d’una estructura econòmica solida, no exposada a
l’especulació. Cal mantenir la protecció social, aprofundir en la integració i, alhora, facilitar
la mobilitat per la Unió Europea i possibilitar un retorn digne a les persones que així ho
vulguin fer.
Toni Moya, CITE de CCOO de les Terres de Lleida

'HVFRPSWHSHUDO¶D¿OLDFLyGH&&22

Aquest conveni, ﬁrmat amb Calucho ciclisme del carrer Alcalde Costa de la ciutat
de Lleida, permet, als aﬁliats i aﬁliades a CCOO de Lleida, gaudir d’un descompte
del 10%, en les compres superiors a 50 euros de qualsevol dels productes que
ofereix aquest establiment.
Les persones aﬁliades hauran d’acreditar la seva aﬁliació presentant el carnet
d’aﬁliació a CCOO i el NIF. El descompte no s’aplicarà si el producte ja gaudeix
d’alguna oferta. Trobareu Calucho ciclisme, al carrer de l‘Alcalde Costa, núm. 30
de Lleida.

www.multiopticaslux.com
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Informació I

Targeta vermella
Quan el control de les baixes
és un abús
Sóc presidenta del comitè d’empresa i delegada de prevenció de
l’empresa del sector tèxtil on treballo a les Borges Blanques.
En cas d’accident de treball i malaltia professional correspon a la
mútua d’accidents de treball fer-se càrrec de l’atenció sanitària i la decisió sobre la baixa i l’alta mèdiques. La nostra empresa, com moltes
altres, té contractada amb la mútua la gestió econòmica de les baixes
per malaltia comuna o accident no laboral. Aquesta funció es coneix
popularment com “el control de la IT -incapacitat temporal-“. La normativa reconeix facultats a les mútues per fer un seguiment del motiu
i el tractament mèdic de la baixa que ha emès el metge o la metgessa
de capçalera, a partir del setzè dia.

CCOO de les Terres de Lleida
convoca les entitats ciutadanes
Aquesta convocatòria, que les entitats assistents van agrair especialment, es va fer
per explicar-los el posicionament del sindicat davant dels canvis socioeconòmics
actuals.
Estem immersos en una greu crisi econòmica que arrossega els governs, uns per
iniciativa pròpia i d’altres per pressions dels mercats ﬁnancers, cap a posicions
conservadores i contràries a l’estat del benestar que hem anat construint durant
anys. CCOO de les Terres de Lleida estem convençuts que la situació depassa l’àmbit
laboral i estrictament sindical i és per això que vam voler parlar amb les entitats
ciutadanes per socialitzar les nostres preocupacions i el nostre posicionament.
L’explicació de la postura del nostre sindicat a les entitats anà a càrrec de Ricard Bellera
Kirchhoff, membre de la direcció nacional de CCOO de Catalunya i responsable de
política internacional, i Josep M. Baiget secretari general de CCOO de Lleida.

Les mútues acostumen a trucar per telèfon o a enviar una carta al treballador o treballadora que està de baixa perquè acudeixi al centre
mèdic de la mútua. Aquesta visita consisteix en una supervisió administrativa de la baixa, bàsicament es revisa la documentació mèdica.
Si la mútua considera que la persona ja està curada, pot derivar-la
a l’ICAM perquè n’emeti l’alta, si està d’acord amb la proposta de la
mútua. La normativa també estableix que no presentar-se a la citació
sense justiﬁcació -mèdica- pot comportar la suspensió de la prestació
econòmica de la baixa.
En el cas del nostre centre de treball, la mútua citava les treballadores
a fer aquest control de la seva baixa a centres mèdics de Barcelona ciutat, amb els greus perjudicis que això comportava: cost econòmic dels
viatges (de les Borges a Barcelona hi ha uns 300 km, entre l’anada i la
tornada), inversió de temps, menjar fora de casa, tensió i cansament
-la persona no es troba bé per anar a treballar i per això està de baixa-,
acompanyament d’un familiar o amistat... Per què les treballadores
havien de pagar amb la seva salut i amb el seu ja aprimat salari que
la mútua no tingués cap centre mèdic a Lleida? Es donava la injustícia que moltes vegades la despesa era superior al subsidi de la baixa
d’aquell dia i ni la mútua ni l’empresa se’n feien càrrec. I, en algun cas,
l’abús havia arribat a l’extrem de citar una mateixa treballadora cada
quinze dies mentre estava de baixa.
Amb l’ajut i la tossuderia del sindicat hem aconseguit que els controls
ja no es facin a Barcelona, sinó a Lleida i que la mútua assumeixi el cost
del desplaçament (el bitllet de transport públic). Ens va costar molt
aconseguir-ho i fou necessari fer un seguiment per rectiﬁcar citacions
incorrectes que continuaven exigint anar a Barcelona, però aquest és
un exemple més de com la defensa dels drets laborals i socials, principalment amb el suport de les companyes que estaven de baixa, té
importants efectes col·lectius.
A més de la nostra experiència, conèixer els Fulls informatius de salut
laboral sobre la incapacitat temporal i sobre la gestió de les baixes comunes per les mútues, que podeu trobar al sindicat o bé a: www.ccoo.
cat/salutlaboral (cliqueu Fulls informatius), pot ajudar a l’acció sindical
a altres delegats i delegades de prevenció. Tenir informació sobre diferents temes i dubtes amb els quals m’he trobat des que sóc delegada
ha fet que la gent conﬁï cada cop més en mi com a representant i en
CCOO com a sindicat, cosa que em motiva i m’empeny a continuar
lluitant.
M. José Molina
Delegada de CCOO
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N Notícies
La mobilització no ha parat!
Amb el lema “la mobilització continua”, aquesta manifestació social reivindicà, un
cop més, una sortida més justa de la crisi i que no es faci recaure sobre les espatlles
dels treballadors i les treballadores els costos d’una situació econòmica que en cap
cas han provocat i que pateixen més que ningú.
Segon acte
L’assemblea de delegats i delegades de CCOO i la UGT de Catalunya a la Farga de
l’Hospitalet tingué tres objectius bàsics: el primer, ser una mesura de força contra
el Govern de l’Estat; el segon, servir per posar en contacte la cúpula sindical amb
els delegats i delegades de cada territori; i el tercer, marcar l’inici de futures mobilitzacions i d’una nova vaga general si eren necessàries.
A aquesta assemblea hi assistiren al voltant de 5.000 delegats i delegades de tot
Catalunya; des de CCOO de les Terres de Lleida hi van anar uns 150 delegats i
delegades.
Primer acte
Gràcies a la mobilització contínua s’ha aconseguit un bon acord de reforma del
sistema de pensions. El passat mes de desembre, més d’un centenar de delegats
i delegades assistiren a l’assemblea de CCOO de les Terres de Lleida contra la
retallada de drets laborals i socials i per defensar el benestar i la cohesió social.
Aquesta jornada, convocada de manera conjunta per CCOO i la UGT a tot l’Estat,
coincidí amb una jornada de mobilització europea de la Confederació Europea de
Sindicats.
A l’assemblea hi van intervenir Josep M. Baiget, secretari general de CCOO de
les Terres de Lleida; i Cristina Faciaben, secretària de Socioeconomia de CCOO de
Catalunya. Josep M. Baiget parlà de la situació sindical, laboral i econòmica a les
empreses i al territori de Lleida i Cristina Faciaben de l’estat de la negociació amb
el Govern sobre la reforma laboral, del Llibre verd de les pensions i de la posició
de CCOO i de la posada en marxa d’una iniciativa legislativa popular per tombar
la reforma laboral.
En acabar l’acte tots els delegats i delegades van anar en manifestació, tot repartint octavetes als vianants que es trobaven pel camí, ﬁns a la delegació del Govern
central per fer sentir allí la seva veu i les seves reivindicacions.
Uns dies després d’aquesta assemblea a Lleida i davant de l’incert escenari d’unes
més que possibles modiﬁcacions de les normes que ens han de garantir l’accés al
dret a una pensió digna i davant la voluntat de fer menys justa i equitativa la protecció social, més d’un centenar de persones de CCOO de les Terres de Lleida van
anar a la manifestació contra la retallada de drets laborals i socials, convocada per
CCOO de Catalunya, UGT, USOC i CSC, a Barcelona.

Durant l’assemblea, Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO d’Espanya,
va denunciar que les mesures que prenia el Govern darrerament estaven orientades a donar satisfacció als mercats ﬁnancers i als especuladors i que són aquests
els que estan imposant les polítiques que es desenvolupen en aquest país. Pel
que fa a la reforma laboral, recordà la posada en marxa de la iniciativa legislativa
popular per revertir la reforma laboral. Finalment, Toxo mostrà el desacord amb
l’orientació que el Govern donava a la reforma de les pensions, barrejant-la amb la
crisi econòmica i generant pressió per arribar a un acord de manera ràpida.
Tercer acte
El dia 25 de gener, de les 12 del migdia, un centenar de delegats i delegades de
CCOO i la UGT es van tancar a les dependències de l’INSS de Prat de la Riba de
Lleida. El motiu de la tancada era reivindicar que la reforma de les pensions no
suposés un allargament de l’edat legal de jubilació.
Durant el transcurs de la concentració ambdós sindicats van repartir octavetes per
informar, a les persones usuàries de l’INSS, sobre el que pot suposar la reforma del
sistema de pensions.
Els sindicats estàvem disposats a buscar alternatives i propostes que defugissin
les retallades injustiﬁcades dels drets dels treballadors, però, alhora advertíem el
Govern que les mobilitzacions augmentarien gradualment segons com evolucionessin les negociacions amb la patronal i el Govern.
Finalment no va fer falta i, com dèiem al principi, ha estat gràcies a la mobilització
contínua dels sindicats i els treballadors i les treballadores que s’ha aconseguit un
bon acord amb el Govern i la patronal.

Reforma de les pensions
La reforma del sistema de pensions era necessària, però no per calmar els mercats
ﬁnancers, com han argumentat insistentment el Govern i d’altres, sinó per garantir
la qualitat de les pensions i preservar el seu nivell de protecció en el futur com a
conseqüència dels reptes demogràﬁcs i ﬁnancers a què haurà de fer front.
La lògica de les propostes sindicals ha estat la mateixa que ha mantingut CCOO
en processos anteriors: aconseguir millorar el sistema de pensions i assegurarne la sostenibilitat futura actuant de manera equilibrada sobre els ingressos, les
despeses i el comportament advers de planiﬁcació personal que debilita la justícia
interna del sistema.
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Els sindicats hem aconseguit blindar el sistema públic de repartiment com a únic
model de pensions, davant d’aquells que defensaven que s’havia de substituir per
un de mixt amb capitalització obligatòria.
Hem garantit el paper dels treballadors i les treballadores a través dels sindicats
en el moment de decidir sobre les pensions i sobre el mètode del Pacte de Toledo
basat en l’acord polític i social per fer reformes.
Tot seguit trobareu uns esquemes explicatius:

Informació I
1r. Esquema de la nova fórmula de jubilació ﬂexible amb edat variable
EDAT

MODALITAT DE JUBILACIÓ

ANYS COTITZATS
NECESSARIS

<61

Coeﬁcients reductors de l’edat
de jubilació per treballs penosos, tòxics
o perillosos o discapacitat

15

61

Jubilació anticipada per crisi

33

Pèrdua de l’ocupació derivada d’un ERO o acomiadament col·lectiu o acomiadament
plural derivats de causes econòmiques i situacions similars.

61

Jubilació parcial

30

Manté els mateixos requisits exigits als treballadors i treballadores abans de la reforma
i incrementa l’obligació de l’empresariat de cotitzar íntegrament pel rellevista i per la
persona rellevada.

63

Jubilació anticipada voluntària
del treballador o treballadora

33

Assumpció d’un coeﬁcient reductor del 7,5% per any que resti ﬁns a l’edat ordinària
de referència. No està coberta pel complement a mínims.

65

Jubilació ordinària

38,5

Genera dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

66

Jubilació ordinària

38,5

Genera dret al 100% de la base reguladora de la pensió.

15

La quantitat de la pensió s’estableix proporcionalment al nombre d’anys cotitzats (15
anys donen dret al 50% de la base reguladora i 37, al 100%.

---

A aquells treballadors i treballadores que compleixin els requisits exigits per a la jubilació ordinària als 65 o 67 anys i optin per treballar més enllà d’aquesta edat, se’ls
millorarà la quantitat de la pensió amb un coeﬁcient addicional del 2%, 2,75% o
4%, segons la carrera de cotització en cada cas, per cada any de treball de més.

67

+65
+67

Jubilació ordinària

Jubilació postergada

ALTRES REQUISITS
Complir els requisits establerts per a cada col·lectiu per a l’aplicació de coeﬁcients
reductors de l’edat de jubilació per treballs penosos o per discapacitat.

2n. Carreres de cotització dels jubilats actuals del sistema de seguretat social
RÈGIM GENERAL
Nombre d’anys
cotitzats
15
16
17
18
19
20
21-25
26-30
31-34
35
36
37
38
39
40 o més

%

RÈGIM AUTÒNOMS

Acumulat invers
0,70%
0,90%
0,80%
0,80%
0,90%
1,00%
5,70%
7,60%
8,40%
12,60%
3,70%
4,10%
4,20%
4,80%
43,60%

100,00%
99,30%
98,40%
97,60%
96,80%
95,90%
94,90%
89,20%
81,60%
73,20%
60,50%
56,80%
52,70%
48,50%
43,60%

%

TOTAL SISTEMA

Acumulat invers
4,60%
5,90%
4,00%
3,60%
3,60%
3,50%
16,80%
15,30%
12,00%
4,00%
3,10%
3,10%
3,00%
2,80%
14,70%

100,00%
95,40%
89,60%
85,60%
82,00%
78,40%
74,80%
58,00%
42,70%
30,70%
26,70%
23,60%
20,50%
17,50%
14,70%

%

Acumulat invers
2,00%
2,40%
1,70%
1,60%
1,60%
1,60%
8,00%
8,80%
8,70%
10,50%
3,30%
3,60%
3,70%
4,00%
38,60%

100,00%
98,00%
95,60%
93,90%
92,30%
90,70%
89,20%
81,20%
72,30%
63,70%
53,20%
49,80%
46,30%
42,60%
38,60%

D’altra banda, s’assumeix el compromís perquè s’articulin les accions necessàries que garanteixin que les bases mitjanes de cotització del règim especial de treballadors
autònoms s’incrementi, a partir d’ara, a un ritme similar al de les mitjanes del règim general. La importància d’aquest fenomen queda clara quan es comprova de quina
manera els treballadors per compte d’altri i els autònoms contribueixen de manera desigual a sostenir el sistema de pensions. En el quadre següent es demostra que la
menor cotització dels autònoms està associada en gran part a un fenomen de possible planiﬁcació que, a la vegada, augmenta el cost dels complements a mínims i la
despesa del sistema de pensions.
Règim

Base cotització mitjana
2009 (euros/mes)

% Complements
a mínims necessaris

% Noves altes 2010 amb complements

% Carreres >35
anys, noves altes 2010

General

1.645,52

19,24%

11,02%

72,27%

962,12

41,35%

27,49%

47,37%

27,68%

17,73%

64,48%

Autònoms
Total sistema

Si voleu més informació sobre la reforma de les pensions, aneu a l’apartat de documents de la web de CCOO de Lleida www.ccoo.cat/lleida.
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I després de la jubilació?
Continuem al sindicat!
Amb motiu de la presentació a Lleida del nou responsable d’internacional de
la Federació de Pensionistes i Jubilats de Catalunya, Miquel Lluch, la Comissió
Executiva del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida es va reunir, a
ﬁnals del mes de gener, amb membres de les federacions de pensionistes i jubilats
de Catalunya i d’Espanya.
En aquesta reunió es van tractar els següents temes: l’acord de pensions, la
recollida de signatures per presentar la iniciativa legislativa popular que hauria de
modiﬁcar la reforma laboral, la jornada de treball al mes de febrer, el congrés de la
Ferpa (Federación Europea de Jubilados y de las Personas Mayores) i, una vegada
més, la necessitat de facilitar el traspàs de les persones aﬁliades a CCOO a la
Federació de Pensionistes i Jubilats, una vegada aquestes persones s’hagin jubilat.
En aquest sentit, es va comentar que dins de l’àmbit de Catalunya, l’únic
sindicat que ha incrementat la seva aﬁliació els darrers 5 anys ha estat el Sindicat
Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de Lleida, però cal seguir i incrementar els
traspassos dels aﬁliats i aﬁliades, després de la jubilació, al sindicat de pensionistes
i jubilats.
Francesc Josep Bademunt
Sindicat de Pensionistes i Jubilats de CCOO de les Terres de Lleida

CCOO de Lleida obté el
51,2% de representació
als bancs
CCOO va guanyar les eleccions sindicals realitzades el 22 de desembre
als bancs a Lleida, a Catalunya i a tot l’Estat. Amb aquestes votacions
la Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO Catalunya
(COMFIA-CCOO) revalida els resultats obtinguts en anteriors eleccions
(2006, 2002,1998 i 1994) i assoleix la majoria en les 20 entitats bancàries que han celebrat eleccions.
A Lleida, de 41 representants que s’escollien, 21 han estat per a CCOO;
10, per a la UGT; 2, per a CC; 4 per a la FITC; i 4, per a d’altres sindicats.
A tot Catalunya s’escollien 441 delegats i delegades i CCOO n’ha aconseguit 223, el 50,5% del total.
Globalment, en aquests comicis s’han escollit un 8,5% menys de representants, ja que s’ha reduït el nombre de treballadors i treballadores en
la majoria d’entitats.

CCOO revalida els
resultats a les eleccions de
l’ensenyament públic
El dia 3 de febrer van tenir lloc les eleccions sindicals a l’ensenyament
públic no universitari; a Lleida, CCOO revalidà la seva representativitat i
es consolida com a segona força. La Federació d’Ensenyament de CCOO
de les Terres de Lleida agraeix, als treballadors i treballadores que van
anar a votar, la seva participació i seu el suport a la nostra candidatura.
Del total dels 5.594 electors i electores de tota la província, van anar a
votar 2.840 docents, el que representa un 50,77%. La junta de personal
de Lleida té 31 representants i després de les eleccions 12 representants
seran per a la USTEC; 8, per a CCOO; 6 per a l’ASPEC; 3, per a la UGT; i
2, per a l’ANPE.
D’aquestes eleccions el més destacable és, en primer lloc, que CCOO obté
representació a totes les juntes de personal de Catalunya, del total de
348 representants, 105 delegats i delegades són de CCOO. En segon lloc,
CCOO obté la majoria a Barcelona ciutat, Vallès Occidental, MaresmeVallès Oriental i Baix Llobregat. I en tercer lloc, un aspecte preocupant
que és l’increment de l’abstenció.
Els nous delegats i delegades de la Federació d’Ensenyament de CCOO
de Lleida ens comprometem, a partir d’aquest moment, a treballar amb
tota la força i el compromís necessari per defensar els drets laborals
de les persones a les quals representem, promovent la informació,
l’assessorament, la consulta i la mobilització sempre que calgui.

15%
de dte.

C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com
www.moblestedal.com
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Notícies N
Supressió de trens amb origen
i/o destinació Lleida
Renfe ha decidit suprimir trens de mitjana distància regionals amb origen i/o destinació Lleida per la manca de maquinistes i interventors; d’aquesta mesura se’n
veuran afectats la posada en marxa d’una xarxa de rodalies i l’augment de la freqüència dels trens Avant.
Les jubilacions i els trasllats del personal adscrit a la plantilla del col·lectiu
d’interventors en ruta amb residència a Lleida fa, actualment, que diversos trens
amb origen i/o destinació Lleida circulin en tot el seu recorregut, o parcialment,
sense interventor en ruta, cosa que comporta que no es puguin prestar les funcions que aquests treballadors realitzen: el control que tots els viatgers viatgin
amb bitllet, la venda de bitllets als viatgers que accedeixen a les estacions que es
troben tancades (actualment són el 97% de les que hi ha a la província de Lleida)
i, principalment, atendre, informar i auxiliar els viatgers i el maquinista del tren
davant qualsevol incidència en la circulació o accident que es pugui produir en el
tren, d’aquesta manera es posa en perill la seguretat dels viatgers i la circulació.
Actualment hi ha trens que circulen en la seva totalitat o parcialment sense interventors. A gairebé totes les estacions de la línia Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders
s’ha eliminat el personal d’estacions i la manca de maquinistes ha fet que fossin
substituïts trens per autocars. Amb aquesta falta de treballadors no és possible
crear la xarxa de rodalies a la província de Lleida, tampoc és possible augmentar la
freqüència de trens Avant de Lleida a Barcelona, ni seguir atenent els serveis amb
la resta de Catalunya i Aragó.

Desconvocada la vaga
a l’empresa de transport
sanitari SSG
De feia temps els treballadors i treballadores de l’empresa Serveis Sociosanitaris Generals (SSG) denunciaven tot un seguit de mancances i incompliments
de l’empresa respecte del servei que oferia i també del personal. En concret,
denunciaven la insuﬁcient dotació de material a les ambulàncies, la manca
de seguretat als vehicles, així com la manca d’higiene al seu interior; també
denunciaven el gran nombre d’incompliments del conveni i de la modiﬁcació
unilateral que havia fet l’empresa d’algunes condicions de treball com són la
roba de treball, els horaris o diverses qüestions relatives a la salut laboral o a la
prevenció de riscos en el treball; l’últim punt que els treballadors i treballadores
denunciaven era el descompte que se’ls feia a les nòmines si s’havien de reparar
les ambulàncies després d’un accident de trànsit o si s’havien de pagar les eines
de treball que porten a les ambulàncies si aquestes eines s’extravien.
Tots aquests punts es van parlar en una assemblea i com que l’empresa es
va negar a solucionar els temes plantejats, els treballadors i treballadores van
convocar una vaga per als dies 21, 22 i 23 de desembre, vaga contra la política
de personal de l’empresa, les decisions unilaterals, la manca de condicions de
treball dignes i l’incompliment sistemàtic de l’empresa de la legislació laboral
vigent.

El passat mes de desembre es van celebrar eleccions sindicals a l’Alsina Graells i
CCOO, una vegada més, va obtindre la majoria absoluta. Hi ha un comitè de cinc
persones de les quals 4 són per a CCOO i 1 per a la UGT. La Secció Sindical de
CCOO d’Alsina Graells està formada per Àngel Ocaña, que n’és el president, Juan
Simón, Sebastián Palacín i Alfred Duaigües.

El 20 de desembre va tenir lloc l’acte de conciliació al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), a Lleida, entre el comitè de vaga i l’empresa, amb la intenció
d’arribar a un acord entre les parts que permetés desconvocar la vaga. El resultat de la mediació del TLC va ser un acord basat en els següents punts:
Es tornaran els imports descomptats de les reparacions dels vehicles.
Es dotaran, les ambulàncies, de material suﬁcient.
Es revisaran tots els protocols de manteniment i es donarà la màxima prioritat
als vehicles que no tinguin prou seguretat.
Es planiﬁcaran, a curt termini, els llocs dels serveis i les seves condicions com a
llocs de treball (vestuari, taquilles material...).
L’empresa complirà els calendaris vigents signats en cada moment.
Es complirà tot allò referent a la salut laboral, sobretot les sobrecàrregues de
treball en la prestació dels serveis no urgents i de sala.
Es compliran tots els acords pactats amb el comitè.

L’Alsina Graells és una empresa de llarga tradició a la província de Lleida, actualment té 83 treballadors i treballadores a Lleida i una dotació de 95 autocars per
a tot Catalunya. Alsina Graells va ser absorbida pel grup ALSA, que és el principal
operador de transport de viatgers de tot el país.

CCOO vol fer constar que conﬁa en l’empresa i que aquesta posarà tot l’esforç
a complir aquests acords. CCOO continuarà vetllant pel compliment de tots els
punts de l’acord i per la millora de les condicions de treball de tot el personal
de SSG.

A l’Alsina Graells, CCOO hi
continua!

Eleccions sindicals a la Paeria de Lleida
El passat mes de desembre van tenir lloc les eleccions per a la junta de personal
i per al comitè d’empresa a l’Ajuntament de Lleida que té una plantilla de 1.679
treballadors i treballadores.
CCOO és l’únic sindicat que ha millorat els seus resultats globals, ha passat de 6
delegats a 8; la UGT continua amb els 21 que ja tenia; el CSIF n’obté 3, en perd
1; la USTEC en té 3; i la CGT n’obté 2 i en perd 1. Cal destacar que CCOO, per
primera vegada, guanya a la mesa de la guàrdia urbana.
És veritat que encara queda molt camí per fer, però els companys i companyes,

delegats i delegades, de la secció sindical, continuen amb la seva intenció de
recuperar la pluralitat, per a tots i totes, a la junta de personal i al comitè d’empresa.
CCOO continuarà lluitant per les reivindicacions pendents, sobretot per la
confecció d’una relació de llocs de treball objectiva i real, que realment sigui l’eina
deﬁnitiva per establir uns fonaments sòlids a l’organització dels recursos humans
de la Paeria de Lleida.
CCOO seguirà amb independència, sense servituds i reaﬁrmant el compromís amb
tots els nostres companys i companyes!

Carme Besora, responsable de Comunicació de la FSC de CCOO de les Terres de Lleida
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N Notícies
A punt d’aconseguir millores
importants

Voluntariat per la llengua a
CCOO

Les delegades i el delegat de Clece de l’Hospital Santa Maria fan una tasca important i treballen units per aconseguir millores en els seus llocs de treball.
Actualment estan a punt de veure complertes un seguit de reivindicacions per les
quals han treballat amb força. En primer lloc volen que l’empresa instal·li un aparell perquè els treballadors i treballadores puguin enregistrar les hores d’entrada i
de sortida al centre de treball per mitjà d’una ﬁtxa o d’una targeta magnètica, en
lloc de fer-ho com ara que tenen l’obligació de saludar, quan entren i quan surten,
la persona encarregada. En segon lloc volen aconseguir que les actes del comitè
siguin signades per tots els membres del comitè. I en tercer lloc volen que ﬁnalment se signi l’acord fet amb l’empresa perquè es respectin els dies festius. Fins
ara el que sí que ja ha complert l’empresa és que cada treballador i treballadora
rebi la seva roba de treball.
A través d’aquestes ratlles la Federació d’Activitats Diverses de CCOO de Lleida
vol agrair als delegats i delegades i treballadors i treballadores de la federació,
especialment als companys i companyes d’Ilnet, la seva participació en totes les
mobilitzacions que s’han fet aquests darrers mesos i també la seva disposició a
col·laborar amb la federació i amb el sindicat. Gràcies al vostre esforç hem aconseguit millores!
Emília Gutiérrez, secretaria general
de la Federació d’Activitats Diverses de CCOO de les Terres de Lleida

Correu electrònic

El 29 de gener va tenir lloc la presentació de les parelles lingüístiques de CCOO,
a la Seu Vella de Lleida. La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida, a
través del seu Servei Lingüístic, s’ha adherit per cinquena vegada a la campanya
Voluntariat per la llengua. Com en les altres edicions hem col·laborat
estretament amb el Centre de Normalització Lingüística de Lleida del Consorci per
a la Normalització Lingüística per fer les parelles.
En aquesta edició s’han fet 8 parelles amb 13 persones relacionades amb el sindicat
i unes altres 3 del Centre de Normalització Lingüística de Lleida; el compromís que
han pres aquestes persones és el de trobar-se una hora a la setmana, durant 10
setmanes, per parlar amb la persona que els ha estat assignada.
Enguany hem comptat amb la col·laboració del Consorci del Turó de la Seu Vella
de Lleida que ens ha ofert una visita guiada a aquest monument tan valuós de la
ciutat i de les comarques de Lleida.
Aquest projecte, que té com a objectiu posar en contacte persones que estan
aprenent a parlar en català amb persones que ja en parlen, s’emmarca en la
campanya general del Voluntariat per la llengua, impulsada per la Generalitat
de Catalunya, que treballa l’aprenentatge del català, la integració de les persones
nouvingudes, incideix en els hàbits dels catalanoparlants i consolida la idea que el
català és i ha de ser llengua d’acollida.

CCOO de les Terres de Lleida
aﬁliats i aﬁliades
millorar la comunicació

Aﬁliat, aﬁliada,
Perquè puguem fer més efectiva la nostra
comunicació, fes-nos arribar la teva adreça
de correu electrònic i el teu número de
mòbil.
Ens ho pots enviar a lleida1@ccoo.cat.
Salut!
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Tu i nosaltres ja som
de CCOO, saps d’algú
que no ho sigui?
Anima’l a aﬁliar-se!

Formació F
Formació sindical a Lleida
La Secretaria de Formació i Ocupació de CCOO de les Terres de Lleida
preveu realitzar un Curs d’introducció a la formació sindical, de 25h, que
començarà a Tàrrega, el 24 de març del 2011.
Els delegats i delegades que hi estigueu interessats, heu de posar-vos en
contacte amb la Ramona Criado, secretària de Formació i Ocupació de CCOO
de les Terres de Lleida, al telèfon 973 26 36 66 o a l’adreça electrònica:
rcriado@ccoo.cat.
Ramona Criado
Secretària de Formació i Ocupació

Actes organitzats per CCOO
de les Terres de
Lleida al voltant del 8 de
març, Dia Internacional
de la Dona Treballadora

Cursos de la Federació de
Sanitat
La Federació de Sanitat de CCOO de les Terres de Lleida organitza tres cursos
subvencionats adreçats a treballadors i treballadores de la sanitat privada, de
la xarxa hospitalària d’utilització pública i de les residències de gent gran. Els
cursos són: Curs d’autocura a la persona cuidadora, Curs salut mental i
drogodependències i Curs taller de memòria.
Si voleu fer algun d’aquests cursos, podeu presentar la vostra sol·licitud al
centre de formació FORMEMP (C. Acadèmia, 1, altell. Tel. 973 274 766), ﬁns
al 18 d’abril i el 2 de maig de 2011.

Dia 8, a les 11 del matí

nt la crisi,
Jornada i acte sindical reivindicatiu: “Dava
les dones som clau”.
ltat.
Organització: Secretaria de Polítiques d’Igua
Lloc: Unió Intercomarcal

Dia 8, a les 12.30 del matí

Llanterna Digital
Podeu presentar els vostres
curts ﬁns al 31 de març del
2011!
La Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, de la qual el Servei Lingüístic
de CCOO forma part, ha convocat la cinquena edició dels premis Llanterna
Digital. El lema d’enguany és “Parlaré”, que proposa una reﬂexió sobre les
idees de llengua i futur. Tota la informació a: www.llanternadigital.cat

Pica-pica i taula informativa sobre els drets
de les treballadores.
de CCOO-Sanitat
Organització: Secció Sindical au
nova.
de l’Hospital Universitari Arn audedeVila
nova.
Vila
Lloc: vestíbul de l’Hospital Arn

Dia 11, a les 6 de la tarda

col.lecció Llegim de lectura
Presentació del nou llibre de la Nú
Martí.
fàcil: Les mateixes estrelles de deria
CCOO de les Terres
Organització: Servei .Lingüísticdel Cen
de Lleida amb la col laboració ida. tre de
Normalització Lingüística de Lleida (Rambla d’Aragó,10).
Lloc: Biblioteca Pública de Lle
dicions de vida
Exposició “Sahrauís” sobre les con
i treball de les dones i les criatures refugiades
als campaments del Sàhara.
Teatre
- De l’1 al 15 de març al Cafè del
de l’Escorxador (C . de Roca Labrador, 2).
les Terres
- Del 16 al 31 de març a la seu CCOO de
de Lleida (Av. Catalunya, 2).
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O Opinió
La ploma
convidada
Ole Thorson
President de Prevenció d’Accidents de Trànsit
President de la Federació Internacional
de Vianants

Com arribar segur al lloc de treball i tornar-ne sa i estalvi
Parlem de mobilitat sostenible i segura, però a vegades no sabem quina actuació
implica tant a títol personal com de les entitats o de l’administració. Tenim diverses
opcions de forma de viure. D’una banda ho volem tot aquí i ara mateix i de l’altra
ens agradaria gaudir d’un aire respirable, de millor salut i de menys riscos cada dia.
Hi ha un equilibri complicat entre el que és individual i el que és comunitari,
entre l’individu i la societat. Per tal d’aconseguir un entorn més sostenible, la
majoria dels ciutadans hem d’estar disposats a moure el llistó i a canviar les nostres
prioritats personals a favor del bé comú.
Cada dia quan ens desplacem posem la nostra salut i la nostra vida en joc. Resulta
més perillós moure’s en vehicle privat que en transport públic, d’altra banda
contamina més i fa més soroll i, asseguts al cotxe, no fem exercici. Els nostres
ﬁlls no es fan àgils i poden engreixar-se uns quants quilos de més. I això ens pot
passar a tots.
Avançar en qualitat de vianant comporta un camí ple de perills. Fins i tot cal ser
vianants prèviament per després ser passatgers d’un transport públic. Si sumem
totes les variables resulta més car anar i tornar de la feina amb cotxe que no pas a
peu, amb bicicleta o amb transport públic. També resulta més car per a la societat
perquè cada quilòmetre fet en cotxe rep una subvenció de tots nosaltres. Potser
col·lectivament no podem pagar aquesta despesa addicional.
Normalment una excusa per accedir al treball amb cotxe és que no hi ha suﬁcient
oferta de transport públic o que aquest mitjà triga més. Però hem d’invertir una
mica del nostre temps si volem aconseguir una societat sostenible. Si la societat
(administracions, treballadors i sindicats i empresaris inclosos) hagués treballat de
forma més solidària tindríem un servei suﬁcient d’autobús per arribar als polígons
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industrials. Però ningú no s’ha esforçat prou. Ja és hora d’avançar en aquest tema.
No convé a ningú que els empresaris subvencionin els treballadors que arriben a
la feina amb cotxe, facilitant-los espai per aparcar. És una millora salarial que no
paguen a aquells que s’esforcen arribant amb transport públic, amb bicicleta o a
peu.
Els ajuntaments han de ser molt conscients que el desplaçament des de casa ﬁns
a l’autobús i des de l’autobús ﬁns a la feina es fa a peu. Si no hi ha facilitats i
seguretat per caminar, encara resulta més difícil implantar l’ús del transport públic
com a mitjà de mobilitat sostenible i alternatiu. Caminar en els polígons industrials
avui dia suposa un calvari. Això s’ha d’acabar i aquest és el repte que es planteja
als municipis i als empresaris.
A Dinamarca, per exemple, s’ha aconseguit un nivell de vida relativament alt
amb la inversió personal de molta gent: els vianants, els ciclistes i els passatgers.
La comunitat accepta aquesta solidaritat i els ciutadans han entès que tenen
avantatges econòmics i de salut amb una mobilitat sostenible. Així és possible un
pacte entre tots, amb bona voluntat.
Però es tracta solament de parlar de millorar el risc laboral, per tal d’avançar en
aquest tema cal apujar el preu de la vida de tothom. No es pot jugar amb la vida
en beneﬁci d’empreses i per aconseguir un menor cost dels serveis públics. No
hem de continuar embrutant l’aire amb partícules que seguen vides i minen la
salut dels treballadors. No és acceptable subvencionar tants desplaçaments amb
cotxe, privant el ciutadà de l’activitat física, situació que també afecta la salut.
Recomano que tots hi posem alguna cosa de la nostra part per evitar el canvi
climàtic i millorar la salut de tothom.

Breus B
Accidents laborals a Lleida

Que lo sepas

Una treballadora, que va ser objecte d’un acomiadament objectiu per
part de l’empresa contractista, va presentar una demanda per acomiadament. En la demanda instava la declaració de nul·litat per vulneració
del dret fonamental de vaga i de la garantia d’indemnitat o, subsidiàriament, la improcedència, amb condemna solidària a ambdues
empreses per l’existència d’una cessió il·legal de mà d’obra.
La demanda va ser desestimada en primera instància i en suplicació pel
Tribunal Superior, i llavors la treballadora plantejà un recurs d’empara
davant del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional considerà acreditat que l’extinció del contracte de la treballadora es va produir com a conseqüència de les mobilitzacions dels treballadors a l’empresa, materialitzades en l’exercici
dels seus drets a la tutela judicial efectiva i a la vaga.
El tribunal manifestà que: “Si a través de la tècnica de la subcontractació es possibilita que treballadors externs contractats per una empresa
contractista es vinculin directament a l’activitat productiva d’una empresa principal i, ﬁns i tot, que la vigència del seu contracte de treball es
faci dependre directament de la vigència del contracte mercantil que
vincula ambdues empreses, i això determina que l’efectivitat dels drets
dels treballadors pugui veure’s afectada no solament per l’actuació del
contractista, sinó també per la de l’empresari principal, de la mateixa
manera s’haurà de salvaguardar que en l’àmbit d’aquestes actuacions
no es vulnerin els drets fonamentals dels treballadors, ja que no seria admissible que en els processos de descentralització productiva,
als treballadors, els manquessin els instruments de garantia i tutela
dels seus drets fonamentals, amb els quals compten en els supòsits
d’activitat no descentralitzada davant d’actuacions empresarials que
els són lesives”.

ACCIDENTS DE TREBALL

En aquest context l’empresa principal va comunicar a la contractista la
rescissió parcial del contracte de serveis en algunes seccions, cosa que
comportà dos acomiadaments. Uns mesos després també es va posar
ﬁ al contracte entre les dues empreses i es van produir 24 acomiadaments més.

Accidents de treball amb baixa de gener a desembre del 2010

DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS
AL CENTRE DE TREBALL

Els treballadors d’una empresa contractista feien mobilitzacions, que
van incloure diverses jornades de vaga, per reivindicar l’equiparació
de les seves condicions de treball a les dels treballadors de l’empresa
principal, denunciaven també l’existència d’una cessió il·legal de treballadors respecte de l’empresa principal.

AL CENTRE DE
TREBALL
LLEUS
GREUS
MORTALS
IN ITINERE
LLEUS
GREUS
MORTALS
TOTAL

Total registrats
gener - octubre 2010

Variació any anterior %

5.865
58
8

-6
-33
-38

489
16
0
6.436

-9
+78
-100
- 6,48

4.559
1.306

52
6

8
0

Variació any
anterior %
-7
-5

406
1.583
1.087
2.789

7
16
15
20

1
3
2
2

-5
-6
-17
- 6’4 -2

PER SEXE LLEUS GREUS MORTALS
HOMES
DONES
PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

La seguretat i la salut són el teu dret, CCOO la teva força!

Afegeix el tribunal que “a la pràctica, si no es pogués atorgar la tutela jurisdiccional davant de vulneracions de drets fonamentals com
aquest, s’originaria una gravíssima limitació de les garanties dels drets
fonamentals dels treballadors en el marc de processos de descentralització empresarial, o directament la seva completa eliminació, la qual
cosa resulta constitucionalment inacceptable”.
Per tot això el tribunal declarà la nul·litat radical de l’acomiadament de
la recurrent i el restabliment en la totalitat del seu dret.
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