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Manifestació contra la pobresa
laboral i social
CCOO de les Terres de Lleida es manifestarà aquest Primer
de Maig amb el lema: “Contra la pobresa laboral i social!”,
la reivindicació d’aquest dia ha de servir per denunciar els
constants atacs a l’estat del benestar, per lluitar contra els
quals, el sindicat demana més ocupació, més convenis i
més salaris.
Mobilitza’t i vine a la manifestació del Primer de Maig que
sortirà de la plaça del Treball de Lleida, a les 12
del migdia.

El programa Reorienta’t
comença a caminar
L’11 d’abril es presentà, a
la Paeria de Lleida, el programa Reorienta’t inclòs
dins del Pla d’estratègia local integrada i promoció de
l’ocupació a Lleida, signat
el passat més de desembre per l’alcalde de Lleida, el cap de l’oposició, els
secretaris generals de CCOO i UGT i el president
de la Cambra de Comerç amb una dotació econòmica de 4,2 milions d’euros inclosos en el pressupost municipal.
Aquest programa pretén augmentar l’ocupabilitat
de les persones que hi participin mitjançant un
procés proactiu de reorientació professional. Al
programa, s’hi podran acollir les persones, una per
unitat familiar, que tinguin entre 35 i 55 anys, residents a Lleida i empadronades a la ciutat, com a
mínim, els dos anys anteriors a la seva inscripció al
programa. Aquestes persones han de portar com a
màxim 12 mesos d’atur continuat en aquest període i dels darrers 24 mesos n’han hagut de treballar
un mínim de 6. A més han de tenir fills o filles a
càrrec menors de 25 anys, o d’edat superior si es
troben en situació de dependència familiar.

La novetat del programa Reorienta’t és que és el
primer programa que s’adreça a persones que
són en una franja d’edat per a la qual no hi ha cap
altre pla, són persones que per les seves característiques no estan en risc d’exclusió social, però hi
podrien caure si la seva situació no s’intenta solucionar. És un pla que no només té en compte si la
persona és o no a l’atur, sinó que a més es fa un
barem per poder-s’hi acollir.
Aquest Pla d’estratègia local integrada de Lleida
significà un increment de mig milió d’euros de les
partides destinades a polítiques d’ocupació, i és
de destacar perquè ens trobem immersos en una
conjuntura de retallades d’aquestes polítiques i
de pèrdua d’autonomia de l’Administració local a
causa de lleis regressives, com la de la reforma
d’aquesta administració que pretén deixar els serveis socials i culturals i d’atenció a les persones
dels ajuntaments greument deteriorats.
Si voleu més informació del programa Reorienta’t,
aneu a:

http://bit.ly/1nE6grP

editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Primer de
Maig

El Primer de Maig no és un dia qualsevol. És més que una data del calendari. La jornada simbolitza i representa
la lluita de la classe treballadora per
alliberar-se de les condicions d’esclavitud i
assolir les de ciutadania. Vist amb perspectiva
històrica el salt és extraordinari i cal valorar-lo
fent-ne abstracció, del moment d’incertesa actual. Passar de les relacions laborals basades
en l’arbitrarietat a les relacions laborals fonamentades en el dret no ha estat un camí fàcil.
Els treballadors i les treballadores que ens han
precedit en el temps, van patir les inclemències
repressives en contra de la llibertat d’associació
i de manifestació obrera. Avui els tenim per
drets inqüestionables, malgrat els intents de
criminalització dels sectors autoritaris instal·lats
en les esferes del poder institucional i parainstitucional, però no hem d’oblidar que els drets no
tenen altra garantia de pervivència que la nostra
voluntat.
Cometríem un greu error si penséssim que
la normalitat reivindicativa porta implícita la
ineficiència de la rutina. No hem de caure en
l’argument trampós que fixa en el resultat de la
darrera lluita reivindicativa l’eficàcia del mètode. Qui sembra aquest discurs és qui pretén la
desactivació de l’activitat sindical, perquè té clar
que el sindicalisme és un fre a les expectatives
d’un món sense límits legals, sense normes,
sense drets, sense respecte. Un món on l’única
llei sigui el poder en el sentit medieval del terme.
La primera lluita dels treballadors i les treballadores és ser qui som i per ser qui som ens cal
reivindicar-ho cada dia per no caure en un espai
indefinit en què no som res. Ho han intentat en
el passat i ho continuen intentant ara, i de nosaltres depèn que se’n surtin o no. Les excuses
i la mandra són una debilitat que no ens podem
permetre, perquè cada excusa i cada mandra té
repercussió en el comptador dels nostres drets
i de la nostra dignitat. El Primer de Maig és primavera assolellada i florida, que ens convida a
gaudir de la natura, però abans hem d’omplir els
carrers perquè no ens buidin els drets.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella
La percepció dels
delegats i delegades
de prevenció de CCOO
sobre la vigilància de la
salut
La vigilància de la salut es defineix com el conjunt
d’activitats orientades a identificar l’impacte que
tenen les condicions de treball sobre l’estat de
salut de les persones treballadores i esbrinar la
relació entre condicions de treball, exposicions a
riscos i alteracions de la salut, amb la finalitat de
fer prevenció i protegir la salut de les persones.
Tanmateix, durant molts anys, i encara actualment, aquesta vigilància de la salut es redueix
als exàmens o reconeixements mèdics. En moltes
ocasions s’estan duent a terme reconeixements
mèdics a les empreses que no estan relacionats
amb les avaluacions de riscos dels llocs de treball,
que són totalment inespecífics i, fins i tot, innecessaris per avaluar l’efecte de les condicions de treball sobre la salut de les persones treballadores.
Com a delegats i delegades de prevenció de
CCOO de les Terres de Lleida, us demanarem la
vostra opinió sobre com s’està realitzant la vigilància de la salut a la vostra empresa.
Ho farem mitjançant una enquesta que es podrà
emplenar via web o en format paper i que tindrà
diferents apartats en relació amb els elements
principals d’aquesta activitat: si es garanteixen
els drets individuals i col·lectius en la seva pràctica, com es fa, qui la fa, i si té utilitat preventiva.
L’enquesta també ens ajudarà a prendre consciència i a sensibilitzar-nos sobre la utilitat preventiva
d’aquesta activitat als nostres centres de treball.
Els resultats obtinguts ens permetran elaborar
un informe per situar, a l’opinió pública, la nostra
valoració d’aquesta activitat preventiva, que és la
més realitzada en el conjunt d’empreses. A més a
més ens permetrà identificar les necessitats per
millorar el suport i els instruments disponibles
per generar acció i millores en les condicions de
treball.
Com a delegat i/o delegada de prevenció, tu hi
tens molt a dir, i recorda que si necessites suport
per a qualsevol de les actuacions que vulguis fer
a la teva empresa, pots trobar-lo a les estructures
del sindicat.
PARTICIPA-HI!

Constitució de CCOO d’Indústria de les
Terres de Lleida
El 3 d’abril, se celebrà la conferència congressual
constituent de CCOO d’Indústria de les Terres de
Lleida, amb la qual es van fusionar els fins ara sindicats d’Indústria i Fiteqa de CCOO de les Terres
de Lleida.
Aquesta nova organització neix amb 200 delegats
i delegades, i agrupa els treballadors i treballadores de les indústries metal·lúrgiques, químiques i
afins, tèxtils, del vidre i la ceràmica, i dels sectors
de l’energia i la mineria que són uns 12.000 a la nostra província.
A la conferència congressual hi participaren 50 delegats i delegades, que van escollir els òrgans de
direcció de CCOO d’Indústria de les Terres de Lleida, que seran encapçalats per Carles Asensio
com a responsable de l’Àmbit Funcional de CCOO d’Indústria de Lleida. A la conferència, hi participà també el secretari general de CCOO d’Indústria Catalunya, Javier Pacheco.
La nova organització té molts reptes importants i ambiciosos per donar un impuls a la política
sindical en els diferents sectors industrials que engloba, tenint com a eix fonamental la defensa de
l’ocupació i la indústria en un marc de canvi de model productiu.

Aturades a Atento contra les condicions
de treball a l’empresa
El 7 d’abril unes 50 persones es van concentrar
davant de les oficines d’Atento a Lleida convocades pel comitè d’empresa a aturar-se durant una
hora. L’aturada i la concentració es van repetir al
matí i a la tarda.
Amb aquestes aturades, els treballadors i treballadores volen denunciar les condicions de precarietat laboral que pateixen. A més volen protestar
per la política de recursos humans d’Atento basada en sancions i acomiadaments indiscriminats, en objectius sobre les vendes inassumibles i en
una organització del treball que provoca sobresaturació de les tasques que s’han de fer. Aquesta
situació va acompanyada d’incompliments del conveni en matèria de pauses visuals i descansos.
Per posar fre aquestes pràctiques, CCOO, juntament amb la resta de sindicats de l’empresa, aniran
repetint les mobilitzacions.
Des de la Secció Sindical de CCOO
d’Atento exigeixen un sistema
d’incentius de vendes justos, assumibles i sense prerrogatives, formació i
el reconeixent de categories professionals.
Atento és una empresa multinacional
de més de 500 treballadors i treballadores, del sector de l’atenció telefònica
(call center) que dóna servei per mitjà
del telèfon 1004 als clients de Telefònica
i que té un centre a Lleida.
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La sinistralitat laboral a Lleida durant el 2013
La contractació eventual fa augmentar el nombre d’accidents de treball.

COMPTADOR DE LA SINISTRALITAT LABORAL A LLEIDA
ACCIDENTS DE TREBALL

Accidents de treball amb baixa de gener a desembre del 2013

DISTRIBUCIÓ

El 28 d’abril, Dia Internacional de la Seguretat i la
Salut 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, 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, 4.365 treballadors i
treballadores han patit un accident amb baixa (7
treballadors morts i 63 ferits greus), 8.072 treballadors i treballadores han tingut un accident sense baixa i 453 s’han accidentat anant i tornant de
la feina (3 morts i 12 ferits greus).
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 hi ha una disminució
de l’1,63% el 2013 respecte de l’any anterior. En
canvi, mentre que a Catalunya l’índex d’incidència
dels accidents mortals disminueix un 25,63%,
a Lleida es produeix un increment del 0,57%
respecte de l’any anterior. A més a més, l’índex
d’incidència dels accidents mortals, que a Catalunya és d’un 2,06, es dobla en el cas de Lleida, ja
que parlem d’un 5,21.
Si ho analitzem per sectors, a la indústria, a Lleida, l’índex d’incidència d’accidents mortals es
redueix un 31,1% mentre que l’índex d’incidència
dels accidents greus s’incrementa un 11,25% i els
lleus, un 1,54%.
Pel que fa al sector de l’agricultura, a Lleida,
l’índex d’incidència dels accidents mortals és d’un
6,70 (presenta una disminució de l’1,61% respecte del 2012) i a Catalunya és d’un 2,33.
Per una altra banda, el sector serveis presenta
un índex d’incidència d’accidents mortals, a Lleida, d’un 4,38 (s’incrementa un 31,92% respecte
de l’any anterior), mentre que a Catalunya és de
l’1,44 (presenta una disminució del 26,53% respecte de l’any 2012).
En el sector de la construcció, Lleida continua amb la
mateixa tendència de no disposar d’índex d’incidència
d’accidents mortals aquest darrer 2013, mentre que
a Catalunya és d’un 7,26. Però pel que fa als índexs
d’incidència dels accidents greus, que a Catalunya és
un 73,54, a Lleida és un 145,35.

Total registrats
gen.-des. 2013

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

Variació
any anterior %

4.295
63
7

2,23
10,52
-

441
9
3

11,64
25,00
-

4.818

1,00%

LLEUS

GREUS

MORTALS

Variació any
anterior (totals) %

3.184
1.111

55
80

7
0

3,13
1,17

PER SECTOR ECONÒMIC
AGRICULTURA
468
INDÚSTRIA
1.036
CONSTRUCCIÓ
520
SERVEIS
2.271

10
14
12
27

1
2
0
4

15,14
2,13
12,50
2,37

PER SEXE
HOMES
DONES

Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Si desglossem aquesta accidentalitat per modalitats
contractuals, es produeix un increment del nombre
d’accidents de treball en la contractació eventual
d’un 1,19% respecte de l’any anterior. Mentre que pel
que fa a la contractació fixa tot i que s’experimenta
un descens del nombre total d’accidents de treball
del 3,05%, els accidents greus s’incrementen un
15,6% i els mortals, un 25%.
La crisi i les mesures preses per aturar-la han
trastocat el model de relacions laborals. La reforma laboral ha incrementat tant la capacitat de
prescindir de treballadors i treballadores com les
causes per acomiadar-los i abaratir costos.
La situació actual està generant l’efecte pervers de
potenciar que les persones vagin a la feina tot i no
estar en condicions de salut òptimes. Tot això per la

por de perdre la feina, de ser acomiadats o de la persecució i la fiscalització que empresaris, empresàries
i mútues fan dels processos de baixa mèdica.
Aquesta situació pot empitjorar si s’aprova
l’Avantprojecte de llei de mútues, que suposaria,
novament, un atac contra els drets laborals i socials dels treballadors i treballadores. Una reforma que atempta contra la salut de la ciutadania, i
d’una eficàcia nul·la, ja que obliga a dedicar més
recursos a pressionar els treballadors i treballadores perquè demanin l’alta tot i estar malalts.
El 28 d’abril és, per tant, un dia de mobilització i
de record, però també de reafirmació sindical en
el nostre compromís públic en la defensa i la protecció de la salut en el treball, el més preuat que
tenim i que no podem perdre.
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La reforma de l’Administració local
deixa els ajuntaments sota mínims

Manifestació a Lleida per defensar la
terra, l’ocupació i els serveis públics
El 30 de març, 600 persones convocades per CCOO de les Terres de Lleida
la UGT i Unió de Pagesos van manifestar-se a Lleida amb el lema: “En
defensa de la terra, l’ocupació i els serveis públics”. La manifestació, a la
qual s’havien adherit nombroses entitats socials i partits polítics, sortí de
la plaça dels Pagesos i acabà al davant de la Subdelegació del Govern
central.
Els motius més importants per manifestar-se eren la situació de la indústria a les nostres comarques, amb el tancament d’importants empreses i
d’altres que es troben en una situació molt precària; la sanitat, l’educació i
la dependència amb problemes greus no només derivats de les retallades,
sinó també dels intents de privatització; i l’efecte de les polítiques energètiques sobre els interessos de la pagesia del nostre país.
En el seu parlament final Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO
de Catalunya, va fer un repàs de tots els problemes que han provocat la
manifestació d’aquest dia. En primer lloc, l’afavoriment dels interessos de
les companyies elèctriques que, en aquest cas, va en detriment de la pagesia. Després, la sanitat, que es vol privatitzat i que comencen a fer-ho
experimentalment a Lleida, i l’ensenyament on cada dia, a cop de decret,
empitjoren les condicions laborals dels docents. En tercer lloc, la situació
precària de la indústria a les nostres comarques, agreujada pels incompliments del Govern de la Generalitat, posà com a exemple Tradema de
Solsona. I, per acabar parlà de l’ocupació, va dir que el país necessita
ocupació de qualitat perquè sense qualitat en l’ocupació no en sortirem,
de la crisi.
Camil Ros de la UGT va dir, aprofitant la climatologia del dia, que plovia
sobre mullat perquè les reformes que es fan dia a dia aprofundeixen en
les retallades ja fetes per altres reformes anteriors. Joan Caball d’Unió de
Pagesos va remarcar que s’havia de tornar al consum de proximitat si es
volia que la pagesia del país se’n sortís, d’aquesta greu crisi, agreujada per
la retallada energètica, perquè si no és fer el joc a les grans superfícies que
no són res més que els representants dels grans interessos econòmics.
Aquesta manifestació s’emmarcà en les mobilitzacions europees en defensa dels drets socials que van tenir lloc arreu d’Europa, també a Barcelona,
Girona i Tarragona.

La Federació de Serveis a la Ciutadania va convocar una assemblea,
el passat mes de març, per valorar i estudiar, amb tots els delegats i
delegades de l’Administració local de Lleida (d’ajuntaments, consells comarcals i Diputació), les conseqüències que tindrà l’aplicació de la Llei
de racionalització i sostenibilitat de la Administració local, aprovada pel
Govern Rajoy.
Aquesta llei estableix que els ajuntaments de menys de 5.000 habitants
només podran prestar serveis
com l’enllumenat públic, el cementiri, la recollida de deixalles,
la neteja viària, l’aprovisionament
d’aigua potable, el clavegueram…
i la resta de serveis que actualment rebem com a ciutadans i
ciutadanes hauran de ser prestats
per una administració superior,
generalment allunyada del municipi.
Els ajuntaments, gràcies a aquesta llei recentralitzadora, veuran limitada
la seva capacitat per crear i gestionar serveis com les escoles bressol,
les escoles de música i dansa… en un moment que la Generalitat no
pot garantir tampoc la prestació d’aquests serveis. Els ajuntaments no hi
podran mantenir el volum d’aportacions públiques per sufragar aquests
serveis, el cost dels quals passarà a assumir-lo la ciutadania que en
sigui usuària.
La llei preveu que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants (a la
província de Lleida, tots excepte el de Lleida) que tinguin dèficit quedaran sota la coordinació i la gestió de les diputacions i no podran continuar prestant serveis com: programes d’atenció a la dona, de reinserció
social, de promoció econòmica, de promoció de l’esport i per a joves;
de suport a persones en risc d’exclusió social; activitats culturals i de
lleure, casals d’estiu i casals d’avis; protecció del medi ambient; i serveis
sanitaris.
La ciutadania perdrà serveis públics, els treballadors i treballadores perdran la feina, i s’externalitzaran serveis que passaran a ser privats o es
deixaran de prestar.
Aquesta llei és una excusa perquè els ajuntaments són els que més
estalvi han fet en els darrers anys i ja s’han perdut més de 10.000 llocs
de treball municipals, a Catalunya. Aquesta llei és un atac al benestar
social, un atac a l’autonomia municipal i un atac a l’ocupació pública.

