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Els sectors d’indústria i agroalimentària de CCOO de Lleida
comencen a treballar junts per ser més forts

Les federacions d’Agroalimentària i CCOO
d’Indústria de Catalunya van celebrar, a mitjan de
desembre, una assemblea conjunta de delegats i
delegades, a la qual assistiren els secretaris generals d’ambdues federacions, Javier Pacheco i
Miguel Ángel Domínguez.

Els responsables d’aquestes federacions van
explicar al seu actiu sindical el recent acord de
col·laboració assolit i la importància estratègica
d’unir reivindicacions sindicals a favor d’una veritable política industrial, així com el fet de millorar
la capacitat organitzativa per destinar més recursos a l’afiliació i a la sindicació dels treballadors i
treballadores dels sectors industrials.
A l’assemblea, que comptà amb l’assistència
d’una seixantena de delegats i delegades, també es va discutir sobre l’estratègia sindical en la
negociació col·lectiva i la necessària recuperació
del poder adquisitiu de les persones treballadores,
a través d’importants increments salarials en els
convenis col·lectius, convenis que es començaran
a negociar de forma immediata, alguns tan importants com el de la indústria química, el tèxtil i
moda, el de productes farmacèutics o el del metall
de Catalunya, entre d’altres.

Continuen les accions per defensar la sanitat pública
La Federació de Sanitat de CCOO de Lleida ha organitzat una taula rodona per parlar del Sistema Integral de Salut (SIS) de Lleida, que ha omplert la sala
d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de gom a gom, el 21 de gener. En aquesta taula, hi
han intervingut Jaume Capdevila, gerent territorial de
l’lCS i gerent de GSS; Ferran Barbé, cap del Servei de
Pneumologia de l’HUAV; Agustí Colom, exsíndic de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, i Luis Capacete, metge de família.
Recordem que el passat 29 de novembre, tal com anunciàvem a la revista anterior, la Marea Blanca de
Lleida, de la qual la Federació de Sanitat de CCOO de Lleida forma part, convocà una manifestació per
protestar contra el consorci Sistema Integral de Salut de Lleida que el Govern de la Generalitat ha creat.
La protesta comptà amb un important nombre de manifestants i la presència, entre d’altres, del secretari
general de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego. La Marea Blanca de Lleida està convençuda que
el SIS no serà un ens cent per cent públic, que s’hi donarà entrada a la gestió i al capital privats, que no
hi haurà control de despeses, que fomentarà l’opacitat… en definitiva que s’obre la porta a la privatització de la sanitat pública i a la seva mercantilització, i que és una aposta ideològica més que tècnica.
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Eleccions
sindicals

A hores d’ara estem immersos en un punt
àlgid del procés d’eleccions sindicals, amb
el qual s’han de renovar un gran nombre
de mandats de la representació legal dels
treballadors i treballadores. Del resultat
de les eleccions sindicals, n’han de sortir els
delegats i delegades que són els representants
directes dels treballadors i les treballadores a
les empreses, i que conformaran les meses de
negociació dels convenis col·lectius i dels acords
d’empresa. És, doncs, un moment important de la
vida sindical de CCOO perquè, en funció del resultat obtingut, la nostra acció sindical i la nostra
capacitat negociadora serà més decisiva.
Cal tenir present que la darrera reforma laboral
condiciona i dificulta la negociació col·lectiva. No
és res nou que les polítiques del Partit Popular
tinguin com a objectiu empetitir tant com sigui
possible la influència i la participació sindical, i
molt especialment de Comissions Obreres. I no
és poca cosa el que ens hi juguem. Ni més ni
menys que les condicions de treball.
La composició de les meses de negociació és de
vital importància perquè la part social tingui més
força. La patronal les intenta debilitar mitjançant
les candidatures anomenades corporatives que li
faciliten ser als dos costats de la mesa.
És a les mans dels treballadors i les treballadores
tenir una representació sindical genuïna sense
cap altra obediència que els seus interessos.
CCOO representem una opció sindical que al
llarg dels anys ha demostrat amb fets que no és
altra cosa que una eina al servei dels treballadors. Un instrument per construir drets laborals.
La situació de crisi actual no ens hauria de fer
perdre de vista els avenços aconseguits. Ho podem constatar repassant els convenis col·lectius
i els altres acords signats en les últimes dècades.
No hem estat els únics en aquest treball sindical,
però CCOO hi hem tingut un paper destacat.
Ara decidirem a qui encomanem la gestió sindical
dels propers quatre anys. Es tracta d’una qüestió
prou important com per valorar-la detingudament.
Estem convençuts que els companys i les companyes de les candidatures de CCOO són persones que reuneixen les condicions necessàries
per portar endavant aquesta tasca.
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Objectius estratègics
del Comitè de Dones
Tal com ja us vam informar, al juliol de l’any passat es va donar compliment a un important acord
adoptat en el X Congrés del sindicat: la constitució
del Comitè de Dones de CCOO de Catalunya, un
òrgan de caràcter consultiu i de millora de la direcció
sindical pel que fa a la perspectiva de gènere i a
l’enfortiment del paper de les dones al sindicat. La
constitució formal d’aquest comitè està servint per
crear un espai transversal de foment de la participació, de formació i de sensibilització.
Dins del pla de treball per al període 2014-2016,
s’han establert dos objectius estratègics. El primer
és incidir en les polítiques internes i externes del sindicat en relació amb l’augment de la qualitat de vida
i de treball de les dones, eliminant o minimitzant les
desigualtats de gènere. I el segon és apoderar les
dones de CCOO, tant individualment com col·lectiva,
per assolir la igualtat real en tots els àmbits.
El desenvolupament d’aquests dos objectius estratègics planteja la necessitat de crear dos eixos de
treball, un per a cada objectiu. Cadascun d’aquests
eixos és treballat per membres del comitè, que, en
primer lloc, s’encarreguen de concretar els temes
que cal estudiar, després en fan l’anàlisi i, finalment, elaboren un seguit de propostes concretes
i mesurables que han de permetre assolir les fites
assenyalades. Aquests eixos són l’1 i el 3, el primer
s’encarrega d’estudiar els temps socials i laborals, i
el segon, la participació de les dones en les estructures sindicals.
Durant l’any 2014, es van posar en marxa les comissions de treball dels dos eixos amb l’objectiu
d’analitzar els temes i fer les propostes, i dinamitzar i intercanviar experiències i propostes d’accions
sobre els objectius proposats. Les comissions de
treball són diverses quant a la seva composició, ja
que es té en compte la pertinença a l’estructura federativa, territorial i de secretaries de cadascuna de
les integrants.
El passat dia 13 de gener, en el marc del Plenari del
Comitè de Dones de CCOO de Catalunya, al qual va
assistir la responsable de l’Àrea d’Igualtat de Gènere, Raquel Collado, en representació de CCOO de
Lleida, es va posar en comú el resultat de la feina
feta per les comissions de treball, i s’acordà que, en
un futur, d’aquests resultats, se’n faran propostes
enriquidores que seran traslladades al conjunt del
sindicat.

Educació de CCOO de Lleida va a la concentració indefinida a
les portes del Departament d’Ensenyament
Les delegades i els delegats de la Federació d’Educació de CCOO mantenen de manera indefinida la seva presència a les portes del Departament
d’Ensenyament, a Barcelona. Les companyes i companys de Lleida, també s’hi
han concentrat en diverses ocasions.
Des de fa ja més de 50 dies, delegats i delegades de CCOO es planten davant del Departament per exigir, al Govern de la Generalitat i a la consellera
d’Ensenyament, que prioritzin la inversió educativa en els pressupostos del
2015, l’aturada de les retallades i la recuperació dels drets laborals i salarials llevats els últims anys. Les
peticions concretes són la recuperació de les pagues del 2012, el 2013 i el 2014; el restabliment de la
jornada i el salari del personal interí al 100%; la cobertura de les baixes des del primer dia; la baixada
de les ràtios a les aules; i la recuperació d’ocupació i d’estabilitat, de permisos per a la conciliació, i de
drets socials.

Acord de condicions dels empleats i empleades públics dels
ens locals de Catalunya
El passat mes de desembre CCOO, la UGT,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar, a
Solsona, un acord que afectarà un nombre important de municipis de les nostres comarques.
Molts municipis –especialment, els més petits– necessiten instruments de condicions de
treball que assegurin, als equips de govern, el
compliment de la legalitat estricta en matèria
de condicions de treball respecte de les seves
empleades i empleats públics. És per aquest
motiu que durant tres anys s’ha fet un treball
consensuat que ha dut a l’acord de condicions
dels empleats públics dels ens de menys de
20.000 habitants, que se signà el mes passat.
Aquest acord, al qual els municipis s’han
d’adherir perquè no és obligatori, significa per
als treballadors i treballadores dels ajuntaments

i dels consells comarcals de Catalunya que les relacions laborals ja estan acordades. Fins ara, en
aquests ens, s’hi aplicava qualsevol conveni, tant
podia ser el de la construcció com el d’oficines i despatxos, que en realitat no tenien res a veure amb
la dinàmica laboral dels treballadors i treballadores
d’aquest sector.
Sovint els municipis petits i mitjans no disposen ni
del temps ni de la capacitat suficient per dur a terme negociacions i tampoc per plantejar demandes
que són difícils d’abordar a causa de la proximitat dels equips de govern respecte de les seves
empleades i empleats públics, és per això que se
signa aquest protocol d’acord comú de condicions
laborals.
Podem dir que aquest és un dels millors acords
que ha signat la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO.
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Acció Jove de Lleida
es presenta al Consell
de la Unió
Acció Jove de Lleida presentà, al Consell de CCOO
de les Terres de Lleida, la seva proposta i les línies
de treball que volen seguir.
L’equip d’Acció Jove de Lleida, el formen sis persones coordinades per
Genís Moreno, i la seva aposta principal per a l’etapa que enceten és la
d’anar plegats amb la resta de federacions que formen la unió intercomarcal i d’aquesta manera dotar el sindicat d’un caràcter jove.
Aquest treball conjunt, a més, ha de servir per enfortir llaços, donar suport
i promoure els lligams entre les diferents federacions a través de la presència del jovent, i ha de permetre, en primer lloc, començar a organitzar el
jovent de les diferents federacions i conformar un col·lectiu jove ferm dins
del sindicat. En segon lloc, ha de formar les noves generacions de sindicalistes per treballar d’acord amb la situació real del panorama social, polític
i sindical en l’àmbit territorial.
A més, Acció Jove treballarà per tenir presència en els consells de joventut, per ser un espai de formació i per ser la veu de les noves generacions
de sindicalistes.

Formació sindical a Lleida,

ÚLTIMES PLACES!
Encara queden places per als dos cursos de formació sindical que començaran properament a Lleida.
El 18 de febrer començarà el Curs d’implantació sindical a l’empresa,
adreçat tant a responsables federatius de seccions sindicals com a delegats i delegades que tinguin responsabilitats en la matèria afiliativa. I el 25
de febrer, començarà el Curs de prevenció de riscos laborals, que pot
fer qualsevol delegat o delegada que ja hagi fet el Curs bàsic.
Les delegades i delegats que hi estigueu interessats, heu de posar-vos
en contacte amb la Ramona Criado, responsable de Formació Sindical de
CCOO de les Terres de Lleida, al telèfon 973 26 36 66 o a l’adreça electrònica: rcriado@sindicat.ccoo.cat.

Conveni de col·laboració entre Down Lleida i
CCOO de Lleida
CCOO de les Terres de Lleida i
l’entitat Down Lleida van signar, el
passat 17 de desembre, un conveni
de col·laboració.
Aquest conveni té com a objectiu
promoure la inserció laboral dels
usuaris i usuàries del programa Integra XXI, que és un servei d’inserció sociolaboral per a persones amb síndrome de Down i d’altres discapacitats intel·lectuals, a l’empresa ordinària.
L’acord al qual s’ha arribat s’emmarca en les actuacions de responsabilitat
corporativa d’empreses i administracions públiques per vetllar per la contracció de persones amb algun tipus de discapacitat. I pretén que a través
de la feina aquestes persones tinguin l’oportunitat de participar de manera
activa en la societat com a via d’accés al món adult.

Xerrades sobre la
borsa d’interins
i substituts, i
les jubilacions a
l’ensenyament públic
Durant aquest mes de gener la Federació d’Educació de CCOO de Lleida
ha fet dues xerrades informatives. La primera sobre la convocatòria per
formar part de la borsa d’interins i substituts docents de l’ensenyament
públic, i la segona sobre les jubilacions en aquest sector.
Les dues xerrades han comptat amb una assistència de més de 50 persones cadascuna. En la primera, els companys i companyes de la federació
van explicar, pas a pas, com s’havia de fer la sol·licitud, van resoldre els
dubtes i les confusions que tenien els participants a la xerrada i, també
van explicar com funcionaven els nomenaments.
En la segona xerrada, s’explicà quins són els requisits per jubilar-se, els
canvis legislatius que es produiran durant aquest 2015, els tipus de jubilacions i les incompatibilitats que hi pugui haver.

