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CCOO Lleida insta que s’inclogui el 
seu estudi tècnic ferroviari al Pla de 
rodalies de Catalunya

La secretària general de CCOO de Lleida, 
Cristina Rodríguez, i el secretari general del 
Sector Ferroviari de CCOO de Lleida, Alberto 
Puivecino, es van reunir amb el coordinador 
del Pla de rodalies de Catalunya, Pere Ma-
cias, per tractar aspectes tècnics per implan-
tar el nucli de rodalies de Lleida.

Els representants sindicals li van explicar, 
detalladament, al coordinador, el projecte i 
l’estudi elaborat per CCOO “Rodalies de Llei-
da, un tren per a la classe treballadora”, en 
el qual estan establertes amb fonaments tèc-
nics propostes concretes en matèria d’horaris, 
nombre de serveis, tipus de trens i actuacions 
específiques per a cadascuna de les quatre 
línies, a més de la coordinació d’horaris amb 
els trens d’alta velocitat, que compondrien el 
nucli ferroviari de les rodalies de Lleida, que 
donaria cobertura a una població beneficiària 
directa de més de 275.000 persones.

En primer lloc li van manifestar que es podia 
reduir entre 5 i 7 minuts el temps de viatge en 
tots els trens que circulen actualment a la línia 
Lleida - Cervera - Manresa en qüestió de dies.

La força dels 
treballs, la 
força del 
territoried
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CCOO de les Terres de Lleida encarem el 
nostre 9è Congrés amb un repte importantís-
sim: canviar la societat mitjançant el treball. 
Volem una societat més justa, en la qual els 
drets de les persones siguin la garantia per 
poder desenvolupar un projecte de vida i en la 
qual treballar sigui garantia d’unes condicions 
i d’uns salaris que permetin a les persones 
desenvolupar un projecte de vida. 

Tots i totes tenim molta feina per fer. La crisi 
provocada per la COVID-19, que ha deixat mi-
lers de persones mortes, una situació econò-
mica i social sense precedents, que ha incre-
mentat les desigualtats i la pobresa com mai, 
fa que nosaltres, CCOO de Lleida, siguem un 
pilar fonamental per contribuir a la reconstruc-
ció social i econòmica del nostre territori.

Som una organització que sempre s’adapta 
als nous reptes i que sempre treballa per as-
sumir responsabilitats allà on se’ns necessita. 
Des d’aquesta perspectiva treballem activa-
ment amb les institucions, les organitzacions 
i les associacions del nostre territori per afron-
tar els nous reptes i participar activament en 
les polítiques i les decisions que ens ajudaran 
a fer front a la greu crisi social i econòmica de 
Lleida i comarques.

Tenim l’oportunitat d’avançar en igualtat per 
a tothom, tenim l’oportunitat de dignificar el 
treball i la protecció social de les persones, te-
nim l’oportunitat d’enfortir l’estat del benestar, 
tenim l’oportunitat de transitar cap a un model 
productiu i energètic que transformi la nostra 
economia i potenciï les indústries verdes, i tot 
això garantint sempre una transició justa que 
millori les condicions de vida de les persones.

El lema del nostre congrés serà “La força dels 
treballs, la força del territori”. El treball com a eix 
principal per construir el territori que volem. 

Després li van exposar que, transitòriament, 
Renfe podia realitzar, en qüestió de mesos, 
els 12 serveis anunciats per la Generalitat 
de Catalunya a la línia Lleida-Manresa per a 
l’any 2024, ja que actualment és l’únic ope-
rador que disposa del personal i el material 
adequats.

En tercer lloc, li van manifestar que el sindi-
cat considerava totalment insuficient que en 
el projecte del Departament de Territori no-
més s’incrementés un únic servei a la línia de 
Lleida-Montblanc, i inconcebible que a la línia 
de Lleida-Montsó únicament hi continuessin 
havent 3 circulacions, i cap no tingués parada 
a Almacelles i Raimat.

Finalment, li van especificar els punts 
d’actuació prioritaris a les infraestructures 
ferroviàries de l’àrea d’influència de Lleida: 
passos a nivell, bloquejos, comunicacions 
i limitacions temporals de velocitat. I li van 
manifestar que aquest projecte s’havia ela-
borat perquè cap població que comptés amb 
infraestructura ferroviària a l’àrea d’influència 
de Lleida es quedés enrere pel que fa a la mo-
bilitat per ferrocarril com a mitjà de transport 
vertebrador del territori, sostenible i segur, i 
del qual Lleida continua estant notablement 
discriminada respecte de la resta de capitals 
de Catalunya.

http://www.ccoo.cat/lleida
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El personal docent demana més seguretat 
per fer la seva feina

Els delegats i delegades de CCOO d’Educació de 
Lleida es van concentrar el 13 de novembre junta-
ment amb membres d’altres sindicats que formen 
la Junta de Personal Docent per manifestar que 
volen una educació segura.

Les delegades i delegats es queixen que el De-
partament d’Educació no escolta les seves de-
mandes malgrat que van sempre encaminades a 
garantir la presència i la seguretat dels docents, 
del personal laboral i de suport educatiu als cen-
tres, així com la de l’alumnat i les seves famílies.

Segons els sindicats la gestió irresponsable i 
l’estratègia de cara a la galeria del departament 
generen sobrecàrrega i estrès a tot el col·lectiu, 
i un especial desconcert als equips directius, en 
un sistema tensat al límit. Hi ha tres aspectes so-

bre els quals incideixen perquè els consideren de 
vital importància: les dificultats en l’organització i 
la gestió dels centres educatius, les irregularitats 
en la situació laboral del personal vulnerable, i 
l’exigència que els docents facin de sanitaris.

CCOO i els altres sindicats demanen per aconseguir 
una educació segura, en primer lloc, una reducció de 
ràtios per poder controlar la traçabilitat de l’alumnat 
i professorat afectat per la COVID-19; en segon lloc 
que es contractin més docents i que es faci jornada 
intensiva compactant l’horari lectiu per minimitzar 
al màxim la mobilitat, i, finalment, que es mantingui 
una bona higienització dels espais, s’abasteixi d’EPI 
i material de major protecció i que es facin cribratges 
massius amb PCR a tots els centres per cobrir les 
demandes sanitàries del moment. En definitiva: més 
recursos, més personal i més seguretat. 

www.segre.com
Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA

A cada pregunta 
la seva resposta!

A la web del Servei Lingüístic (www.ccoo.cat/sl), 
hi podeu trobar dins l’apartat “preguntes” 
alguns dels dubtes que el servei respon. Les 
respostes ajuden a conèixer una mica més la 
llengua catalana i a promoure’n un ús correc-
te dins de la nostra organització i, per exten-
sió, a tot l’àmbit laboral.

Espai sindical a Lleida TV
Aquest mes es reprèn la programació de l’espai sindical a Lleida TV. En aquest 
espai s’emeten els programes que CCOO i altres sindicats fan arribar a la televisió 
de Lleida. En aquesta nova etapa l’emissió es farà els dissabtes, a les 10 del matí, 
i els diumenges, a les 9 del matí. 
Els programes són diferents cada mes, recentment s’hi ha pogut veure el programa titulat: “Adolescents 
i joves migrants sols” sobre els menors d’edat immigrants. I el proper que emetran és el programa: 
“Present i futur del sector de l’automòbil” sobre la indústria de l’automòbil.

Aquesta iniciativa partí d’un recull de qües-
tions que diferents persones usuàries del ser-
vei anaven fent i que es repetien, de vegades 
insistentment. Llavors es va decidir de fer-ne 
un recull, de les més destacades, i amb el 
temps —és una activitat que va començar el 
2016— se n’han anat afegint.

De preguntes, se’n col·loca a la web una cada 
quinze dies, més o menys, que tracten temes 
diferents, el lèxic potser és el més destacat, 
però n’hi ha també que responen a qüestions 
gramaticals i formals. Les més recents les po-
deu trobar també al carrusel de la web.

Us reproduïm alguna de les preguntes que 
hem anat fent al llarg d’aquests anys i us desa-
fiem a contestar-les sense mirar les respostes, 
i després comproveu si ho heu fet bé o no:

— A tot Catalunya o a tota Catalunya?
— És correcte “jugar un paper” en català? 
— Un aliment o una beguda es prova o es 

tasta?
— Els noms dels càrrecs s’escriuen amb 

minúscules o amb majúscules?
— Ens podem passejar pel casc antic de la 

ciutat?
— És correcte “posar en valor” en català?
— Hem comprat uns vins extra o extres?
— Quin és l’equivalent de “telebasura” en 

català?
— La ràdio o la televisió, la posem o 

l’engeguem?
— Quina és la forma correcta: Wi-Fi, wi-fi o 

wifi? 

Us volem recordar també que si teniu qual-
sevol dubte lingüístic relacionat amb la vos-
tra feina i voleu que la resposta aparegui en 
aquesta secció, no dubteu a posar-vos en 
contacte amb el Servei lingüístic de CCOO de 
Catalunya (sl@ccoo.cat). 
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CCOO de Lleida commemora el Dia Internacional 
per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones

El 25 de novembre és el Dia Internacional per 
a l’Erradicació de la Violència contra les Dones i 
com cada any CCOO de Lleida el commemora. 
Enguany tot ha pres un caire diferent a causa de 
la COVID-19, però no deixem passar aquest dia 
sense marcar-lo en el nostre calendari sindical.

En primer lloc, el dia 23 de novembre es va 
presentar el vídeo de CCOO de Catalunya, en el 
qual han participat delegades de Lleida, elaborat 
per denunciar les violències a la feina. Aquest ví-
deo es difon per les xarxes socials amb l’etiqueta 
#JoTambé.

Segonament, el dia 24 de novembre es va pre-
sentar el projecte de CCOO “Porta Violeta, locals 
segurs” per a les dones víctimes de violències 

masclistes. El local de CCOO de Lleida serà un 
referent de confiança per a les dones que ofe-
rirà la informació i els contactes dels recursos i 
serveis del territori com a punt d’informació gene-
ralista, oferirà també assessorament en temes la-
borals —especialment en matèria d’assetjament 
sexual i per raó de sexe—, i serà un punt segur 
per contactar amb els serveis d’emergència en 
el cas de tractar-se d’una situació de risc. El per-
sonal de CCOO de Lleida ha rebut formació per 
poder rebre aquestes dones i atendre-les com 
cal. Al sindicat hi haurà també una persona de 
referència per liderar aquest projecte i una identi-
ficació visible a l’exterior.

En tercer lloc, el dia 25 de novembre, el personal 

i els sindicalistes que estaven treballant al local 
de Lleida van fer un minut de silenci a la porta de 
l’edifici i van llegir el manifest que havia preparat 
el sindicat per commemorar aquest dia.

Finalment, al local del sindicat vam mostrar del 
16 al 27 de novembre l’exposició “Les dones te-
nim dret a viure lliures de violències sexuals”. Es 
tracta d’una exposició comissionada i dissenyada 
per l’Institut Català de les Dones —que l’ha cedit 
al sindicat— per reivindicar el dret a la llibertat se-
xual i a la seguretat de les dones en l’àmbit públic 
i privat. I està pensada com a recurs formatiu per 
reflexionar sobre què són les violències sexuals, 
com identificar-les, quines en són les causes, i 
què es pot fer davant situacions de violència. 

Durant l’any 2021 les festes laborals a Catalunya seran les següents: 

1 de gener, dia de Cap d’Any
6 de gener, dia de Reis
2 d’abril, Divendres Sant
5 d’abril, Dilluns de Pasqua
1 de maig, festa del Treball
24 de juny, dia de Sant Joan

Calendari laboral 2021

Al territori d’Aran la festa del dia 5 d’abril (Dilluns de Pasqua) queda substituïda per la del 
17 de juny (Festa d’Aran).
A més de les festes esmentades, se’n fixaran dues de locals, retribuïdes i no recuperables, 
a proposta dels ajuntaments. 

11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, dia de Tots Sants 
6 de desembre, dia de la Constitució
8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció
25 de desembre, dia de Nadal
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CCOO de Lleida exigeix a la direcció 
del Centre Penitenciari de Ponent i 
del Centre Obert establir protocols 
d’actuació i de prevenció de riscos 
contra la COVID-19

A principis de novembre hi va haver diversos casos positius de COVID-19 
entre els  presos del centre obert, i dos entre els funcionaris que els ate-
nien. El presos van haver de fer l’aïllament al seu domicili. Els treballadors 
i treballadores van demanar a la direcció del centre de fer-se les proves 
PCR, la direcció els negà la petició i se les van haver de fer pel seu compte. 

Davant d’aquesta situació els representants sindicals van parlar amb la di-
recció del centre perquè adoptés més mesures de prevenció: als despatxos 
només hi ha mampares de metacrilat i les finestres obertes, però no hi ha 
possibilitat de mantenir la distància de seguretat. Els representants sindicals 
van demanar de fer torns per no coincidir dos persones al mateix despatx o 
fer teletreball, com al mes de març, a la qual cosa la direcció es va negar.

Pel que fa al Centre Penitenciari de Ponent, també aquests dies s’hi va 
produir un brot amb molts interns positius de COVID-19, la direcció només 
va fer testos ràpids als interns, però no als funcionaris i funcionàries, que 
com els del centre obert es van haver d’espavilar pel seu compte. A més als 
mòduls on hi ha persones infectades, els treballadors i treballadores només 
duen mascareta, ja que no els han facilitat equips de protecció individual 
(EPI), i els presos no tenen espai per fer l’aïllament.

En el moment de tancar la revista podem constatar que hi ha hagut més 
positius entre els interns d’altres mòduls i que es continua sense fer proves 
als funcionaris que són contactes estrets, tot i que sí que n’han fet a l’equip 
directiu de la presó! Als treballadors se’ls demana que es confinin a casa 
seva. La representació sindical demana filtres EPA a les bombes de calor, 
mascaretes homologades, EPI… i manifesta que la situació és insostenible 
si hi afegim la manca de personal per cobrir totes les baixes mèdiques i de 
confinaments. 

Davant d’aquesta circumstància la direcció del centre no pren mesures ni 
preventives ni de resposta davant de la malaltia i no té cap mena de proto-
col d’actuació per a aquestes situacions de risc, és per això, com dèiem al 
començament, que els representants sindicals exigeixen que s’estableixin 
protocols de prevenció i actuació clars i efectius. 

Un grup de delegades 
de CCOO de Sanitat 
de Lleida van participar 
en la concentració que 
es va fer a la plaça de 
St. Jaume de Barcelo-
na, el 29 d’octubre, en 
el marc de les mobilit-

zacions que van tenir lloc arreu d’Europa, per demanar el dret a una 
sanitat digna, accessible i pública. El lema de les concentracions va ser: 
“Lluitant per la salut i l’atenció més enllà de la pandèmia”.
Les persones concentrades, en primer lloc, van agrair la tasca de tots 
els professionals de la salut del nostre país, per la difícil situació que 
estant vivint en aquesta pandèmia, i que ha posat de manifest que “les 
retallades que s’han produït els darrers 10 anys maten”. 
Les sanitàries i els sanitaris concentrats van denunciar també que tenim 
un sistema sanitari feble: poc pressupost, ràtios altes, males condicions 
de treball, sous baixos… i van demanar que s’enforteixi el sistema fent-
lo integral, dotant-lo de competències, i amb nous rols professionals. 
Van reclamar també un tracte digne i recuperar tot el que s’ha perdut, ja 
que la salut és un dret essencial.

Sanitàries de CCOO de 
Lleida es manifesten per 
una sanitat digna

Les eleccions sindicals 
a Caprabo Lleida 
reconeixen, incrementen i 
reforcen la representació 
de CCOO
El passat 11 de novembre van tenir lloc les eleccions sindicals a 
l’empresa Caprabo, a tota la província de Lleida. En les darreres elec-
cions CCOO va obtenir 2 delegades d’un comitè de 13, aquest cop, 
però, ha vist incrementada la representació i ha obtingut 5 delegades 
d’un comitè de 13.
Des de CCOO valorem molt positivament aquests resultats, i agraïm a 
les persones que s’han volgut presentar sota les nostres sigles, així com 
a la plantilla que ha donat suport a la nostra candidatura, aquest és un 
senyal inequívoc que la plantilla vol un canvi.
Actualment Caprabo Catalunya té 131 delegades i delegats, amb els re-
sultats de Lleida, la representació per sindicats és de 68 delegats i dele-
gades de CCOO, 41 de la UGT, 16 de Fetico, 5 de la CGT i 1 de Somos.
Encara queda molta feina per fer, però és la força que necessitàvem per 
poder continuar lluitant. Un cop més, gràcies per la confiança i enhora-
bona a les noves delegades escollides! 
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CCOO no ha deixat de lluitar per aconseguir una 
millor gestió del sector de la discapacitat a través 
de les negociacions amb les patronals i amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
I és per aquest motiu que ha volgut implicar els 
treballadors i les treballadores del sector perquè, 
a través de la signatura d’un manifest, reivindiquin 
una millor gestió i millors condicions laborals, ja 
que el sindicat està convençut que el treball ha 
de ser un mitjà que contribueixi al creixement per-
sonal, la socialització i la participació comunitària.

El personal dels CET (Centres Especials de Treball) 
no creu en la pretensió de la patronal d’obtenir be-
neficis econòmics a costa de vulnerar la principal 
raó de ser dels centres: la inclusió, els drets i la 
dignitat. CCOO exigeix a la patronal una classi-
ficació professional adequada, la millora de les 
retribucions econòmiques i que la contractació 
als CET sigui una oportunitat de desenvolupa-

El Sector de la Discapacitat de CCOO de Lleida demana 
millor gestió i millors condicions laborals

ment. Igualment demana a l’Administració que 
garanteixi el compliment de la quota de reserva, 
l’increment del salari mínim interprofessional, i 
l’exigència del trànsit des dels CET al mercat ordi-
nari, amb personal de suport per facilitar la incor-
poració i incrementar els serveis d’inserció laboral 
de persones amb discapacitat a l’atur.

Precarietat del sistema residencial
Per altra banda els centres d’atenció diürna (STO, 
SOI, CAE…), residències i llars-residència del 
sector han tornat a demostrar el seu compromís, 
solidaritat i qualificació, i han posat de manifest la 
precària realitat del sistema residencial, sobretot, 
en el transcurs de la pandèmia de la COVID-19. 
Malgrat això les patronals del sector continuen 
mantenint condicions precàries, és per aquest 
motiu que CCOO exigeix a la patronal la volun-
tat negociadora per trencar aquesta situació, una 
nova definició de grups professionals d’acord amb 

Pacte de Toledo… Queda molt camí per fer!

A finals del mes d’octubre del 2020, la Comis-
sió de Seguiment i Avaluació dels Acords del 
Pacte de Toledo del Congrés dels Diputats va 
publicar l’Informe d’avaluació i reforma del Pacte 
de Toledo. Es tracta d’una consideració prelimi-
nar i vint-i-dos recomanacions acompanyades 
d’antecedents, història, orientacions i estadísti-
ques. La comissió parlamentària ha estat capaç 
d’assolir un ampli acord i, a més, es recupera un 

nivell de consens polític, que no es donava des de 
l’any 2003, que ha possibilitat el suport de pràcti-
cament el 80 % de la representació parlamentària.
Després d’una dècada d’ajornaments i desavi-
nences, les recomanacions presentades recullen 
en bona mesura les propostes fetes per CCOO al 
llarg dels darrers anys.
La reafirmació del model de repartiment, la sepa-
ració de fonts i el manteniment i la millora del poder 
adquisitiu de les pensions, faciliten l’assoliment, 
els propers anys, dels principis d’universalitat, 
solidaritat, igualtat i suficiència. La integració i la 
convergència de règims, els incentius a l’ocupació 
de qualitat, la promoció i la sensibilització de les 
carreres de cotització, són elements que gene-
ren confiança i promouen un sistema perdurable, 
equitatiu i eficient.
La inclusió d’una recomanació específica per 
superar la bretxa de gènere en les pensions i 
l’eliminació dels buits en les carreres de cotitza-
ció, esdevé clau. També la recomanació adreça-
da a les persones treballadores joves, perquè se 

superi la precarietat en el seu accés al mercat de 
treball. CCOO vol destacar també la recomanació 
que la Comissió del Pacte de Toledo dedica a les 
garanties per a la suficiència de les pensions.
Però tot està per fer! Aquestes recomanacions 
han d’anar seguides d’un procés, pilotat pel Go-
vern d’Espanya amb els interlocutors socials per 
assolir un acord i tornar a restablir les condicions 
del nostre sistema de pensions, el seu equilibri 
financer, i superar la reforma del 2013 garantint 
el poder adquisitiu de les pensions i la suficiència 
financera del sistema.
Assegurar l’actualització de les pensions partint 
de la inflació real, desincentivar les jubilacions 
anticipades, allargar fins a vint-i-cinc el nombre 
d’anys sobre els quals calcular la pensió… són 
punts importants del document i d’altres sobre els 
quals el sindicat anirà informant.
De moment només és un document de conclu-
sions, però representa un esforç en un assumpte 
tan important com el de les pensions, que és la co-
lumna vertebral del nostre sistema de benestar. 

la normativa actual i treballar per un únic conveni 
del sector que implementi una definició de la jor-
nada de treball que respongui a les necessitats 
dels usuaris. I a l’Administració li demana passar 
de l’actual model de subvenció a un model de con-
cert o contracte programa i que el personal passi 
al format de pagament delegat.
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Les dades de l’atur registrat aquest octubre a Lleida mostren un augment de 1.853 persones registrades 
al Servei d’Ocupació respecte del mes anterior. Cal recordar que als mesos d’agost i setembre també hi 
va haver un increment important de persones que es van quedar sense feina. Una dada molt negativa 
per a l’ocupació al nostre territori. Així doncs, hi ha un total de 26.206 persones a l’atur a Lleida. Respec-
te del mes d’octubre del 2019, hi ha 5.827 persones més a l’atur, xifra que representen el 28,59 %. A les 
terres de Lleida hi ha un total de 2.471 persones menors de 25 anys que cerquen feina sense èxit i les 
dones representen el 54,5 % del total de persones desocupades a Lleida, 14.090 dones cerquen feina. 

La caiguda en la contractació i l’afiliació a la Seguretat Social, respecte d’ara fa un any evidencien 
l’escenari crític en el qual ens trobem, suavitzat en part pels ERTO i el teletreball. Per tot això, és 
més necessari que mai donar resposta a les necessitats dels treballadors i treballadores, tant en els 
serveis públics d’ocupació, agilitant els tràmits de les prestacions, com reforçant les polítiques actives 
d’ocupació. Però, sobretot, garantint i potenciant els espais de concertació per donar resposta a aquesta 
crisi de la manera més justa i equitativa.

Catalunya se situa amb més de 484.000 persones desocupades i una clara incidència entre els joves, 
les dones i la població immigrant. A Espanya són 3.826.043 les persones que romanen desocupades, 
amb un augment del 20,4 %. 

Per sectors d’activitat 
A les terres de Lleida el mes d’octubre dibuixa un panorama heterogeni en els diferents sectors de 
producció. Tots els sectors incrementen el nombre de persones que es queden a l’atur, menys el de la 
construcció que disminueix en 4 persones. El sector serveis amb 16.983 aturats i aturades augmenta 
en 1.033 persones respecte del mes anterior. L’agricultura amb un total de 3.699 persones que cerquen 
feina, incrementa l’atur en 722 persones, aquest increment respon a l’acabament de la campanya de 
recollida de la fruita. El sector industrial incrementa l’atur en 39 persones.

L’atur augmenta a Lleida 1.853 persones i mostra el 
sotrac de l’efecte de la pandèmia en el mercat de treball

Contractació
S’han registrat 11.829 contractes nous, 1.866 con-
tractes menys que el mes de setembre, que repre-
senten el 13,63 %. D’aquests contractes, el 86 % són 
temporals. Per tant, continua la tònica general de 
l’abús de la contractació temporal. El mercat laboral 
de les nostres terres continua sent de poca qualitat, 
inestable i amb una alta rotació laboral. 

DAVANT AQUEST ESCENARI, PER A 
CCOO DE LLEIDA: 

1. La prestació extraordinària anunciada pel 
Ministeri de Treball es queda curta i no es co-
rrespon amb l’acord signat pel Govern i agents 
socials. No inclou les persones que han esgo-
tat la prestació fins al setembre, tal com esta-
va previst, el que hagués beneficiat a 550.000 
persones, en lloc de les 250.000 actuals.

2. La situació de les persones aturades és 
d’extrema precarietat, amb un mercat de tre-
ball en situació de mínims que no és capaç de 
generar demanda. El paquet de 102,6 milions 
d’euros anunciat pel Govern de la Generalitat 
en mesures socials es queda curt. L’encaix de 
la renda catalana amb l’ingrés mínim vital és 
una prioritat.

3. No hi pot haver un servei públic ni presta-
cions socials de qualitat sense que el nombre i 
les condicions dels treballadors i treballadores 
públiques estigui a l’altura d’altres països eu-
ropeus. Les retallades dels darrers anys han 
deixat una funció pública sota mínims, ja sigui 
a l’INSS, al SEPE, a la Sanitat o a l’Educació, 
que no poden garantir el servei que reclama 
la situació actual. 

4. La contracció del mercat de treball, espe-
cialment apressant en alguns sectors, recla-
ma polítiques actives i més formació per millo-
rar i diversificar els perfils professionals. Les 
persones treballadores desocupades o en 
ERTO han de poder incorporar-se a les seves 
professions en millors condicions. 


