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Contra la pobresa salarial i social,
treball digne i drets!
“Contra la pobresa salarial i social, treball digne i drets!”, amb aquest lema CCOO de les
Terres de Lleida es manifestarà l’1 de Maig. La reivindicació d’aquest dia ha de servir per
reclamar feina digna, salaris dignes i la recuperació dels drets que han arrabassat als treballadors i treballadores i a la ciutadania en general aquests últims anys.
a,
La manifestació sortirà de la plaça del Treball de Lleida,
a les 12 del migdia, i acabarà a la rambla de Ferran, al
davant de la Subdelegació del Govern central.
Mobilitza’t i vine a la manifestació del Primer de Maig!

MANIFESTACIÓ A LLEIDA:

PLAÇA DEL TREBALL
12 HORES

10ª Fira de Formació Professional i Treball (F&T)

CCOO de les Terres de Lleida va participar a la
fira F&T, del 14 al 16 d’abril. Des de l’estand del
sindicat, compartit per la Fundació Paco Puerto
i la Federació d’Educació, es va informar els visitants de les tasques que es desenvolupen al
sindicat relacionades amb l’ocupació.

En el marc de la fira, CCOO organitzà la xerrada: “Serà la integració de la FP una mesura
d’èxit?”, que va anar a càrrec d’Eduard Requena, responsable de FP de CCOO.
La fira, com cada any, és un punt d’encontre
entre l’oferta i la demanda, en el qual s’ha creat
un aparador de primer ordre per donar-se a
conèixer d’una manera directa i efectiva i poder
promocionar les tasques de l’empresa o l’entitat
en aquesta matèria. La fira també representa
una estreta col·laboració entre el món educatiu i l’empresarial i dóna prioritat a la formació
professional i suport a la formació continuada.

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

El Primer de
Maig, tots al
carrer!

La crisi financera, política i social ha
comportat una greu devaluació de les condicions laborals i dels drets socials. En els darrers anys, setmana darrere setmana, el Consell de Ministres ha pres decisions dirigides
a la línia de flotació de l’estat del benestar i
de la cohesió social.
En l’actual incertesa política, sense govern
i amb la possibilitat d’unes noves eleccions
el
e juny vinent, alguns poders fàctics hi veuen
l’ocasió
per aprofundir en el desmantellament
l’
de
d l’estat social, fent encara més difícil la vida
a la majoria de la població.
A hores d’ara, per a molts treballadors i treballadores,
al neguit de l’atur hi sumen el neguit
lla
d’una
feina que no els permet els estàndards
d
mínims
d’una vida digna. I la xarxa de protecm
ció
c social cada cop és més petita.
El
E proper dia 1 de maig, CCOO hem convocat
una
u manifestació, a les 12 del migdia, que començarà
a la plaça del Treball de Lleida. Sota
m
el
e lema “Contra la pobresa salarial i social, treball
b digne i drets”, pretenem resumir l’estat de
coses actual.
És fonamental participar-hi i fer palès el malestar contra les polítiques governamentals dels
últims anys. L’hem de fer visible. L’absència
de la nostra veu serà interessadament interpretada com l’acceptació de les polítiques
d’austeritat, retallades i criminalització de la
protesta. No ens ho hauríem de permetre.
Hi ha decisions que són importants, malgrat
que, de vegades, ens puguin semblar inútils
perquè en el curt termini no produeixin canvis.
Però totes les accions tenen conseqüència.
Quan anem a votar el nostre vot acaba conformant una majoria parlamentària que decidirà
el tipus de política que es durà a la pràctica.
Quan sortim al carrer llencem un missatge a
aquells que ens volen representar i que acabaran decidint moltes de les coses importants
que condicionen la nostra existència. El Primer de Maig, tots al carrer!

www.ccoo.cat/lleida
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CCOO de Catalunya forma
part del Cens d’entitats
de foment del català
CCOO de Catalunya forma part del
Cens d’entitats de foment de la llengua
catalana que impulsat per la Direcció
General de Política Lingüística del Departament de Cultura, agrupa fundacions i associacions d’àmbits ben divers
de tots els territoris de parla catalana.
El cens és una agrupació de fundacions
i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana
dins del seu àmbit d’actuació. S’entén
per foment de la llengua la realització
d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius
concrets, i també la investigació sobre la
llengua catalana o la seva situació.
Per formar-ne part, les entitats han de
preveure en els seus estatuts la finalitat
de foment de la llengua catalana o han
de dur a terme activitats per impulsarne l’ús. Les entitats i fundacions que
formen el cens impulsen activitats per
promoure actituds positives envers el
català o per incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general
o en col·lectius concrets.
El Cens d’entitats de foment de la llengua assolí el 2015 les 171 entitats i fundacions, la xifra més alta des que es
va crear el 2002. Actualment formen el
cens 80 entitats de l’àmbit cultural; 29 de
l’àmbit empresarial, laboral i professional entre les quals hi ha CCOO de Catalunya; 9 de ciència i tecnologia; 21 de
foment de la llengua; 15 d’integració social; 12 de joves i lleure, i 5 de formació.
Les entitats del cens agrupen 700.000
socis, un nombre rellevant i significatiu
que mostra la força i la vitalitat del teixit
associatiu i el seu compromís amb el foment de la llengua catalana.

La mobilització amb el suport del sindicat aconsegueix que la plantilla
de Masia Salat pugui tramitar l’atur i la demanda de les liquidacions
La Federació de Serveis de CCOO de Lleida denuncia les empreses l’Estrella de Teià
i Masia Salat davant de la Inspecció de Treball per tancar “per sorpresa” i deixar 12
treballadors i treballadores al carrer.
L’empresari que té llogat el restaurant Masia Salat
i el Parc Temàtic de l’Oli de les Borges Blanques,
embargats pel banc des de l’any 2014, va tancar
l’empresa davant “la sorpresa” de la clientela, dels
proveïdors i de la plantilla. Els treballadors i treballadores no van ser avisats de la decisió i es
van trobar les portes d’accés tancades amb cadenes. Aquest tancament ha deixat al carrer 12
treballadors i treballadores d’un dia per un altre
i uns altres 8 que ara ja no treballen a l’empresa,
però que encara no han cobrat les nòmines que
els deuen, algunes des del mes de gener, i liquidacions pendents.
La situació era de desesperació i d’incertesa per
a la plantilla que no estava acomiadada i havia
d’estar-se en el lloc de treball, malgrat que no podien desenvolupar cap tasca per la falta de gènere,
i estaven sense aigua, llum, gas ni aliments ni begudes per servir a la clientela. A més van haver de
rebre els proveïdors i els clients que demanaven
explicacions, amb aquests últims s’havien concertat reserves i havien hagut de pagar petites quanties de diners en concepte de paga i senyal per
l’encàrrec de casaments, comunions, etc. fins uns
dies abans de posar les cadenes.

Finalment, i després de nombroses
trucades,
plantades reivindicatives davant
del centre de
treball i de mobilitzar la premsa local, CCOO aconseguim contactar amb l’administrador únic —amb l’empresari
ha estat impossible— al qual exigim explicacions
i que aboni els salaris pendents. Dues setmanes
més tard els treballadors i treballadores ja tenen
la seva carta d’acomiadament i podran tramitar
la prestació d’atur i vehicular les oportunes demandes davant del jutjat social, ja que l’empresa
no té liquiditat per pagar els salaris pendents i les
liquidacions, i la Seguretat Social, segons paraules de l’administrador, té els comptes de l’empresa
embargats.
Per destacar alguna cosa positiva de tot aquest afer,
hem de dir que inversors amb capital lleidatà s’han
interessat per la situació i han contactat amb una de
les persones treballadores, per oferir-los alternatives interessants per a l’empresa. Ara, primer, s’ha
de resoldre el problema financer amb el banc.

Acte d’homenatge al professor Abel Martínez
El 20 d’abril va fer un any de l’assassinat del professor Abel Martínez
Oliva, en un centre educatiu de secundària de Barcelona. La Junta
de Personal Docent de Lleida, de la qual CCOO de Lleida forma
part, va retre-li un petit homenatge amb una concentració, a la plaça
de l’Amistat de la Bordeta.
La junta i el sindicat creuen que ara no és el moment de jutjar els
fets, ja ho van fer àmpliament en el seu moment. Però no van voler ddeixar
d’aquest
i passar lla ddata d’
luctuós aniversari per tornar a denunciar allò que encara no s’ha fet per poder foragitar la violència de
les aules. Encara no es disposa d’un protocol d’agressions als centres educatius en el marc del qual
l’Administració educativa es comprometi a personar-se com a acusació particular en casos d’agressió
a un docent, i posi a la seva disposició, des del primer minut, totes les eines jurídiques i administratives
escaients i tot el suport moral necessari.

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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Anàlisi de la sinistralitat laboral a Lleida durant el 2015
El 28 d’abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, és una jornada commemorativa,
en la qual el nostre principal objectiu és recordar
els companys i companyes que han perdut la vida
en els seus llocs de treball, els que han patit danys
greus i seqüeles en accidents laborals i les seves
famílies que lluiten cada dia per tirar endavant.
Aquest any passat, a Lleida, 4.900 treballadors i
treballadores han patit un accident de treball amb
baixa —6 treballadors morts i 62 de ferits greus—,
8.409 treballadors i treballadores han tingut un accident sense baixa, i 410 s’han accidentat anant i
tornant de la feina —2 de morts i 8 de ferits greus.
Cal destacar que a Lleida es produeix un descens
de la sinistralitat in itinere del 3,52% respecte del
2014, fet que no succeeix a la resta de Catalunya
on els accidents in itinere augmenten un 7,07%
respecte del mateix període de l’any anterior.
Pel que fa als accidents de treball amb baixa
augmenten un 2,72%, l’increment es focalitza en
els accidents lleus, que s’incrementen un 2,63%,
però, sobretot, en els greus i molt greus que
s’incrementen un 10,71%, mentre que els mortals
es mantenen.
Els accidents de treball sense baixa també s’incrementen un 4,48% respecte al 2014,
igual que a la resta de Catalunya on també
s’incrementen un 1,15%.
Si desglossem aquesta accidentalitat per modalitats contractuals, veiem que es produeix un
descens del nombre d’accidents de treball en la
contractació fixa, d’un 0,22%, mentre que en la
contractació eventual, s’experimenta un increment
del nombre d’accidents del 10,91% respecte de
l’any anterior, fet que reafirma que l’estabilitat laboral ajuda a reduir la sinistralitat.

un 0,35%, el dels accidents greus augmenta un
8,23% i l’índex d’incidència dels mortals baixa un
2,26%.
Si ho analitzem per sectors, els índexs d’incidència
totals augmenten en el sector de la construcció,
amb un increment del 12,42%, i al sector de serveis, amb un augment del 0,88%. Pel que fa als
sectors de la indústria i l’agricultura, aquests índexs experimenten un descens del 2,05% i del
2,13%, respectivament.

Incidència dels accidents
Pel que fa a l’índex d’incidència total —nombre
d’accidents de treball per cada 100.000 persones
treballadores afiliades a la Seguretat Social—, tant
a Catalunya com a Lleida, s’ha produït un augment
del nombre d’accidents en relació amb la població afiliada a la Seguretat Social. Així a Catalunya
l’índex d’incidència total se situa, aquest 2015, en
3.194,29 accidents de treball per cada 100.000
persones treballadores afiliades a la Seguretat Social, es produeix un increment del 2,22% respecte
al 2014, mentre que a Lleida l’índex d’incidència
total de 3.519,66 l’increment ha estat del 0,44%
respecte de l’any 2014.
L’increment de l’índex d’incidència es focalitza
principalment en els accidents lleus. A Lleida,
l’índex d’incidència dels accidents lleus augmenta

Malalties professionals
Les malalties professionals són l’altre indicador
per mesurar la sinistralitat laboral. La legislació
restringeix les malalties professionals a aquelles
incloses a l’annex I del Reial decret 1299/2006,
i malauradament moltes malalties relacionades
amb el treball no hi estan incloses, cosa que, en
primer lloc, genera una situació en la qual el principal objecte de debat és si consta o no a la llista i
qui paga, deixant la dimensió col·lectiva i preventiva en segon terme; en segon lloc, provoca que
no es realitzi cap intervenció sobre les condicions
de treball i, per tant, en la majoria dels casos, i,
finalment, genera noves persones malaltes perquè
qui realment està malalt és el lloc de treball i no la
persona.
A Lleida la quantitat de malalties professionals

COMPTADOR DE LA SINISTRALITAT LABORAL A LLEIDA

DISTRIBUCIÓ

ACCIDENTS DE TREBALL

Accidents de treball amb baixa de gener a desembre del 2015
Total registrats
gener a desembre 2015

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

Variació
any anterior

4.832
62
6

2,70%
10,71%
--

400
8
2

-1,23%
-46,66%
-50,00%

5.311

2,30 %

LLEUS

GREUS

MORTALS

3.424
1.205

55
7

6
0

4,63%
-2,65%

PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
519
INDÚSTRIA
1.118
CONSTRUCCIÓ
606
SERVEIS
2.589

10
13
13
26

0
0
2
4

-2,21%
0,17%
20,62%
1,31%

PER SEXE
HOMES
DONES

Variació any
anterior (totals)

Font: : Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

comunicades durant l’any 2015 ha estat de 231,
que suposa un descens en la seva comunicació
del 13,16% i es focalitza, sobretot, en les dones, la
comunicació de les malalties professionals de les
quals ha baixat un 21,43%.
Creiem que una de les causes d’aquesta evolució
podria ser el fenomen del presentisme laboral, és
a dir que, tot i estar malalts, molts treballadors i treballadores s’esforcen per anar a treballar, ja sigui
per por a perdre la feina, o per la part del salari que
deixen de percebre pel fet d’estar de baixa, tot això
com a conseqüència directa de l’última reforma laboral que precaritza encara més les condicions de
treball.
La infradeclaració i l’ocultació de les malalties professionals al nostre país és un problema greu que
deriva en diverses i greus conseqüències: falta de
prevenció, falta de disposició de recursos i esforços públics, evasió de responsabilitats per la part
empresarial, derivació de costos cap al sistema
públic de salut, etc., sense oblidar el greu perjudici en termes de patiment, dolor, pobresa social
i laboral als treballadors i treballadores que emmalalteixen.
Laia Cuadrat
Assessora de Salut Laboral i Medi Ambient
de CCOO de Lleida
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Freginals, un accident evitable
La postura del sector del Transport de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Lleida davant les conclusions de les causes de l’accident
d’autocar de Freginals, en el qual, el passat 20
de març, van perdre la vida 13 estudiants del
programa Erasmus quan tornaven de les Falles
de València és de poca sorpresa. Com està sent
habitual, les administracions han optat per la via
fàcil: imputar les causes de l’accident a un error
humà. Fàcil i estèril. El responsable de la federació, Joan Riba, creu que si no es va més enllà,
aquest lamentable accident tornarà a passar un
cop i un altre, fins que no s’analitzin altres causes
que el recurrent error humà.
Segons Riba, cal preguntar-se on va dormir el
conductor de l’autocar aquella nit de Falles o quantes hores feia que conduïa? Si és segur conduir
durant les hores nocturnes o quant costava el viatge
a les Falles de València? Aquestes qüestions són
cabdals perquè no hi hagi un altre Freginals. És possible, malgrat que com a sindicat desconeixem les
causes de l’accident, però també com a sindicat sabem quines són les pràctiques habituals d’algunes
de les empreses del sector, que aquella nit el conductor dormís en un dels seients de l’autocar, en
lloc de fer-ho en un hotel. Es devia despertar a les
5 de la matinada per rebre els estudiants que tor-

naven de festa i iniciar el viatge de tornada cap a
Barcelona, perquè així poguessin aprofitar el viatge
per dormir i d’aquesta manera estalviar-se una nit
d’hotel. Viatge econòmic, ràpid i pràctic. Potser, si el
conductor hagués dormit en un hotel i no hagués començat el servei fins a les 6 del matí, l’oferta de 50
euros del “Viatge a la Nit de Falles, paella i sangria,
tot inclòs”, n’hagués costat 100, i ja no hauria estat
una superoferta.
La realitat del sector del transport és que les empreses low cost estan abaratint els preus a costa de la
seguretat, i això provoca l’escanyament financer de

les empreses que compleixen escrupolosament
la normativa i posa en risc els clients, àvids del
preu més baix. És sabut que tot acaba tenint un
preu, i el que és barat sovint surt molt car. Els
pobres estudiants d’Erasmus es van guiar pel
preu. I massa vegades, les escoles o els clubs
esportius també es deixen guiar pel preu a l’hora
de contractar una empresa, més que per les garanties que aquesta els dóna.
Per altra banda, les autoritats han de ser valentes i decidides. Tenen a les seves mans reduir
els accidents d’aquest tipus, potser prohibint la
circulació de transport de viatgers entre les 12
de la nit i les 5 de la matinada o obligant que els
conductors, que són persones i no màquines,
pernoctin en un hotel.
Després de fer aquestes reflexions, ens podem preguntar: qui va tenir la responsabilitat de l’accident de
Freginals? Els usuaris per contractar un viatge molt
barat o l’empresari que no li va pagar un hotel al
conductor o l’Administració per no regular el sector
de transport de viatgers?
El més fàcil és carregar les culpes a l’error humà, al
conductor. Però és evident que no tot és tan senzill.
Cal una reflexió profunda i una acció decidida de
tots els agents implicats perquè no torni a succeir
un altre accident com el de Freginals.

Acord de col·laboració amb el Centre Mèdic El Segre
CCOO de Lleida i el Centre Mèdic El Segre han signat un acord de col·laboració pel qual les persones afiliades al sindicat gaudiran
dels següents descomptes:

– 15% de descompte en les revisions mèdiques per a l’obtenció del carnet de conduir.
– 10% de descompte en les revisions mèdiques per a l’obtenció del permís d’armes.
El Centre Mèdic El Segre es troba a l’avinguda del Segre, núm. 2, 2n, 2a de Lleida, atén el públic de dilluns a divendres de les 9 del
matí a la 1 del migdia i de les 3 a les 5 de la tarda, i el seu número de telèfon és: 973 24 84 53.

TROBAREU LA INFORMACIÓ DE CONTACTE I DESCOMPTES A: WWW.CCOO.CAT/LLEIDA

