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Després de l’acomiadament de 5 treballadors al desembre

Denúncia de la Secció Sindical de CCOO d’Autobusos de Lleida
perquè considera que s’està fent un excés d’hores extres
La Secció Sindical de CCOO d’Autobusos de Lleida
presentà, el passat 19 de febrer, una denúncia a la Inspecció de Treball contra l’empresa per l’excés d’hores
extres acumulades l’any 2013, que són un total de
16.000 hores extres per a una plantilla de 111 persones. Només al mes de gener ja se n’han fet 740, i hi ha
treballadors i treballadores que han conduït fins a 13
hores diàries, amb els riscos que això comporta.
Aquesta situació va acompanyada de pressions i coaccions de la direcció cap als treballadors i treballadores
perquè vagin a treballar fora de la jornada ordinària i
per crear divisió dins del col·lectiu. CCOO considera
una incongruència que acomiadin personal quan, fins
a dia d’avui, el volum d’hores extres donaria feina a 8
persones.
El conjunt de treballadors i treballadores volen donar
un bon servei a la ciutadania i troben injusta la política de l’empresa. Sobretot després de l’esforç que ha
realitzat tota la plantilla amb la implantació de la nova
xarxa, que consideren que té moltes mancances. Els

reiterats conflictes amb Sarbus / Grup Moventis demostren la mala gestió de la direcció i el poc control
que té l’Ajuntament de Lleida sobre el servei, cosa que
provoca malestar a les persones usuàries.
Prèviament a la denúncia, els treballadors i treballadores d’autobusos de Lleida ja s’havien manifestat amb
una xiulada, davant de l’oficina d’atenció al client, per
mostrar el seu desacord amb els acomiadaments i perquè la direcció els obliga amb coaccions a fer hores
extres. Protestes com aquesta continuaran tot el mes i
fins que no se solucioni aquesta problemàtica.

Actes organitzats per CCOO de les Terres de Lleida per
commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora
ASSEMBLEA DIA 7 DE MARÇ
A la Sala Jaume Magre, a les 10 del matí
- Salutació de Jaume Sellés, secretari general.
- Explicació de la situació laboral de les dones a les terres de Lleida durant
l’any 2013, a càrrec de Toni Moya, secretari de Polítiques d’Igualtat i Moviments
Socials de CCOO de Lleida.
- Presentació del tríptic “Llenguatge no sexista. Guia d’ús”, a càrrec de Carme
Sangrà, tècnica del Servei lingüístic de CCOO.
- Debat sobre la modificació de la llei de l’avortament. El debat comptarà amb
diversos ponents de l’àmbit feminista, sanitari i del dret.
Concentració, al davant del sindicat, a les 12 del migdia
- Un cop acabada l’assemblea, hi haurà una concentració reivindicativa amb el lema: “Lluita sindical contra
l’ofensiva patriarcal”.
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Negociació
col·lectiva?

Vivim temps d’impostura. El discurs oficial
i la realitat social van per camins diferents.
La lletra de la llei i la seva aplicació pràctica tenen poc a veure i en molts casos són
contradictòries. El pacte social ha estat dinamitat per la coalició d’interessos dels partits
neoliberals, l’oligarquia i les institucions internacionals que, teòricament, vetllen per la justícia,
l’equitat i la democràcia.
Aquest càrtel està duent a terme un projecte
de desmantellament dels valors de la llibertat,
la igualtat i la fraternitat, emparats en una crisi
econòmica provocada per les seves polítiques
d’especulació i desregulació en benefici propi,
sabent que el dany social resultant seria, i ho és,
dolorós i dramàtic.
Amb els patrimonis acumulats a bon port i garantits per la seguretat jurídica dels paradisos
fiscals, i d’altres mecanismes de protecció legal
que han constituït, s’han concentrat en la tasca
de treure el màxim rendiment de la crisi i de preparar l’escenari postcrisi per preservar els seus
privilegis i que el negoci segueixi rajant sense
entrebancs.
El PP, les patronals, el Fons Monetari Internacional i companyia insisteixen en l’aprofundiment
de les reformes que, inexorablement, resten
drets i rendes a la majoria per transferir-los a
l’elit que no passa comptes amb ningú.
Els papers són cada cop més molls. La Constitució garanteix el dret al treball, a la vivenda,
a l’educació i a la salut. A la pràctica aquests
drets només són possibles si no erosionen els
privilegis d’una minoria. En el món del treball el
dret a la negociació col·lectiva és un dret també
constitucional, que la reforma laboral ha deixat
en una mera declaració retòrica. No hi ha negociació col·lectiva si una de les parts té la possibilitat d’impedir-la. I aquí estem. Les decisions
unilaterals de les patronals abaixant sous, modificant condicions de treball, acomiadant gent,
obtenen l’aval dels tribunals de justícia. El dret
a la negociació col·lectiva és una impostura que
no pot mantenir-se molt de temps. Aquest dret
ens l’haurem de tornar a guanyar i no podem
permetre’ns el luxe de tornar a pensar que la
reforma laboral només es tractava d’una qüestió
formal.
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Rebuig a la reforma
de la llei de
l’avortament
CCOO de Catalunya manifesta el seu més profund rebuig a l’Avantprojecte de llei de reforma de la Llei de salut
sexual i reproductiva que l’Executiu del Partit Popular ha
aprovat. Un cop conegut l’Avantprojecte, s’ha manifestat
un gran consens social i polític i professional en contra,
ja que aboca a una despenalització de l’avortament molt
restrictiva que ens retorna a l’època del projecte de despenalització de l’any 1985 i oblida completament totes les
mesures preventives, respectuoses amb els drets de les
dones i de cohesió social. Aquesta reforma suposarà una
doble discriminació per raó de gènere i de classe social,
discriminacions que la llei actual havia previst.
Com a sindicat sociopolític, CCOO pensa que les úniques
iniciatives per reduir els embarassos no desitjats, i que
han demostrat la seva validesa i fiabilitat, són l’educació
sexual, mitjançant mecanismes de col·laboració entre el
sistema educatiu i el sanitari, i l’accés als mitjans anticonceptius, així com als serveis específics d’educació i
orientació sexual culturalment adaptats a les necessitats
de la població i que recull la llei actual.
La reforma que es proposa respon a una qüestió ideològica, i situa l’Estat espanyol, primer, entre els països de la
Unió Europea menys respectuosos amb el drets sexuals i
els drets reproductius, i, segon, en contra dels tractats de
les Nacions Unides ratificats pel mateix Estat espanyol.
Qualsevol reforma que no respecti el principi més important que recull la llei vigent: ‘el dret de les dones a
decidir sobre la seva maternitat’, continuarà sent rebutjada per la majoria de la societat. Segons el sindicat, cal
recordar-li, al Govern de l’Estat, que vivim en un estat
laic i democràtic, i la seva responsabilitat és esdevenir
garant dels drets fonamentals de les dones, no atacar-los
ni amenaçar-los.
CCOO demana el compliment de la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya per desplegar en la seva
totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat, la llei actual, garantint l’aplicació del text legislatiu. A més, reclama la dotació dels recursos necessaris a la xarxa pública
de salut per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels
drets sexuals i reproductius, exigeix també iniciar el procés per elaborar i desenvolupar una llei pròpia de drets
i salut sexual i reproductiva, i blindar les garanties que
la llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat
i la confidencialitat de les dones i els professionals que
efectuen una interrupció voluntària de l’embaràs i limitar,
així, qualsevol intent de retrocés del Govern de l’Estat en
aquesta matèria.

Concentració contra una reforma laboral
que significa més atur i precarietat
U centenar de persones, convocades per CCOO de LleiUn
dda i la UGT, es van manifestar, el 13 de febrer, en contra
dde la reforma laboral aprovada fa dos anys i que només
hha portat més atur i més precarietat.
Aquesta protesta es féu davant del Fogasa a causa de la
A
situació insostenible d’aquest organisme que repercuteix
en molts treballadors i treballadores, que acumulen retards
de gairebé dos anys en el cobrament de prestacions.
El secretari general de CCOO de Lleida, Jaume Sellés, va dir, durant la concentració, que PP
i CiU, amb l’aprovació d’aquesta reforma laboral, que segons ells havia de servir per acabar
amb l’atur al nostre país, havien decidit que per sortir de la crisi els treballadors i treballadores
eren els que hi havien de posar part de les seves condicions salarials. Mentre, aquells que
l’havien generada —directius de caixes i bancs— s’embutxacaven indemnitzacions milionàries
o estafaven la gent que dipositava, a les seves entitats, els estalvis de tota la vida.

Concentracions a Lleida en contra de
l’ERO a Coca-Cola
Tres cops aquest mes de febrer, els dies 4, 6 i 13, un
grup de treballadors i treballadores de COBEGA Coca-Cola de Lleida s’han concentrat, a primera hora
del matí i durant una hora, a les portes de l’empresa
per manifestar el seu rebuig a l’expedient de regulació
d’ocupació presentat per l’empresa.
CCOO de Lleida ha valorat molt positivament la participació dels treballadors i treballadores
en aquestes concentracions, l’última de les quals comptà amb el suport d’antics treballadors,
avui prejubilats.
CCOO denuncia la i·legalitat de l’ERO i vol que se’n declari la nul·litat. També exigeix la completa retirada de l’ERO perquè no té sentit ni justificació tancar plantes i acomiadar milers de
treballadors i treballadores a COBEGA - Coca-Cola quan la companyia ha obtingut uns beneficis de 800 milions d’euros i una facturació de 3.000 milions. Els treballadors i treballadores
afectats a tot l’Estat serien 1.253 d’una plantilla de 4.270.
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CCOO Lleida reclama
una política que faciliti
l’ús del transport públic
A l’Àrea de Lleida, l’increment aprovat de la tarifa mitjana ponderada (TMP)
per al conjunt del sistema gestionat per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat
és del 3,5%, i es congela el preu de la T-Mes. Així l’increment dels títols
de transport més utilitzats, la T-10 i la T-10/30, se situa en un 3%, la T-10; i
en un 4%, la T-10/30, increment molt per sobre de l’IPC del 2013, que és
d’un 0,3%.
Podem pensar que l’increment mitjà a les terres de Lleida és inferior als
increments de la resta de Catalunya, però també hem de tenir en compte
que l’oferta de transport públic a Ponent és molt menor i que la intermodalitat és un somni a hores d’ara.
Les comarques de Lleida ocupen una tercera part del territori català i tenen
una població aproximada d’uns 400.000 habitants, dividida entre la ciutat
de Lleida i la resta de comarques. Això significa dispersió i una mobilitat
obligada important.
La configuració del transport ferroviari com a tren regional comporta que hi
hagi poques expedicions diàries, amb horaris que no estan pensats per als
desplaçaments dins de la demarcació lleidatana i això fa que els horaris no
siguin gens competitius amb la mobilitat obligada. De moment, únicament,
el tram ferroviari de Lleida-Balaguer disposa de títols de transport integrats.
La xarxa de rodalies ferroviària hauria de ser vertebradora i complementada amb la d’autobusos urbans i interurbans.
A més a més, convivim amb unes instal·lacions com l’estació d’autobusos,
inaugurada fa gairebé 40 anys, que tenen unes deficiències inacceptables
com a servei públic i són un exemple de deixadesa i oblit de les administracions públiques.
Esperem que l’anunci de creació de les rodalies de Girona, Tarragona i
Lleida previst en el nou contracte de rodalies signat entre la Generalitat i
el Ministeri de Foment doni resposta a una part d’aquestes demandes de
mobilitat a Ponent. De moment el projecte, que hauria d’arrencar a principis d’aquest any, començarà per les comarques gironines i tarragonines i
acabarà per les lleidatanes.
CCOO Terres de Lleida reclama una política decidida que faciliti l’ús del
transport públic per convertir-lo en una opció real de servei a les necessitats quotidianes i reconegui els seus usuaris i usuàries, amb una política
tarifària que, contràriament al que és habitual, no penalitzi constantment a
qui més l’utilitza i en desincentivi l’ús.

CCOO de les Terres de Lleida signa
un conveni amb les cafeteries Il
Duomo, Biscotto i de l’Estació
Aquest conveni amb les cafeteries Il Duomo, Biscotto i de l’Estació permet,
als afiliats i afiliades a CCOO de Lleida, gaudir d’un descompte del 10% en
els productes de rebosteria i pagar els cafès, els tallats, els cafès amb llet
i els caputxinos a 1 euro.
A més, a la cafeteria de l’Estació podran gaudir d’un descompte del 10%
en el menú dels dimarts, dijous i divendres i d’un menú a 5,5 euros els
dimecres i els dissabtes.
Podeu trobar aquestes cafeteries a Lleida ciutat: Il Duomo a la plaça
d’Espanya, 2; Biscotto a la plaça d’Espanya, 1; i la cafeteria de l’Estació a
l’avinguda de Madrid, 26.

Oferta per a l’afiliació de CCOO
El Patronat de la Passió de Cervera ofereix a l’afiliació de CCOO un seguit
de descomptes a les entrades per veure la Passió.
Si sou titulars del carnet de CCOO podeu gaudir de descomptes per entrada els dies 16, 23 i 30 de març i 6, 18 i 27 d’abril de 2014.
Per obtenir el descompte és necessari fer una reserva anticipada al número de telèfon 608 78 10 12 del Patronat de la Passió de Cervera i en
el moment de recollir l’entrada cal identificar-se amb el carnet d’afiliació.
Més informació al web:

www.lapassiodecervera.com

