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CCOO signa el Pacte social per Lleida
El 15 de desembre es va signar el Pacte social per 
Lleida que és un instrument que estableix el marc 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i els 
sindicats més representatius de la ciutat: CCOO i la 
UGT. El pacte té vigència fins a l’any 2023 i el seu 
objectiu és implementar diferents mesures i com-
promisos que donin resposta a les necessitats dels 
ciutadans i les ciutadanes de Lleida.

Aquest pacte és fruit del treball continuat durant més de dos mesos, la posada en comú de 
les diferents perspectives dels participants i l’acord consensuat. De CCOO, han participat en 
l’elaboració del pacte sindicalistes coneixedors de cadascun dels punts que hi queden reflectits 
en forma de proposta i d’actuació. 

Com a organització sindical volem destacar que encarem els reptes de futur col·locant el treball 
com a eix per posar al centre les persones i les seves necessitats bàsiques. El treball ha de ser 
la força per democratitzar la ciutat. En la situació actual derivada de la COVID-19 i en aquest 
món globalitzat i interdependent, les decisions estan interrelacionades, les administracions i 
institucions s’han d’articular i coordinar per donar la resposta que la ciutadania necessita. Par-
ticipar en la pressa de les decisions, la concertació social, és indispensable per a la construcció 
de consensos que ajudaran a vertebrar la ciutat que ens mereixem.

El pacte s’articula en quatre eixos en els quals es fan propostes i s’estableixen estratègies 
d’actuació per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
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En el procés congressual de CCOO que 
va començar el passat 9 de desembre  hi 
ha canvis en la manera de participar per 
elaborar el Pla d’acció que ha de recollir 

les propostes que durà a terme el nostre sindicat 
en el proper mandat. 
La finalitat d’aquests canvis és que hi hagi la major 
participació possible de l’afiliació, una participació 
adaptada a les limitacions i les restriccions inhe-
rents de la crisi sanitària de la COVID-19, per tant, 
el procés de participació seguirà una estructura molt 
semblant a la segona Assemblea sindical oberta.
Els processos congressuals són imprescindibles 
per poder organitzar el nostre sindicat, per escollir 
les persones que han de dirigir-lo i per fer possible 
que CCOO sigui el sindicat de referència dels tre-
balladors i treballadores en el nostre territori. Però 
no solament això, també són un moment important 
per poder participar com a afiliats i afiliades en la 
decisió de quines han de ser les polítiques socials, 
laborals i organitzatives que han de regir el dia a 
dia de CCOO.
Amb el lema “La força dels treballs, la força del 
territori” volem mirar cap al futur amb la premis-
sa que el treball és l’eix central de la vida. CCOO 
posem el treball com a força per democratitzar els 
centres de treball, els pobles, les ciutats. En la si-
tuació actual derivada de la COVID-19 i en aquest 
món globalitzat i interdependent que tenim, les de-
cisions estan interrelacionades. 
Les administracions i les institucions s’han d’articular, 
s’han de coordinar per donar la resposta a les ne-
cessitats de les persones, a allò que la ciutadania 
necessita, i CCOO, aquí, hi té un paper fonamental. 
Per tant, nosaltres, CCOO, volem participar activa-
ment en la presa de decisions i en aquest sentit ens 
hem de fer forts en la concertació social del nostre 
territori.
El món laboral veurà la desaparició de molts llocs 
de treball, però també se’n crearan molts de nous. 
CCOO hem de ser-hi, hem de adaptar-nos-hi per 
fer viable aquest trànsit, formant les persones en 
les necessitats específiques d’aquests canvis, inci-
dint en la necessitat d’uns serveis públics a l’altura 
i una mobilitat sostenible, i en uns drets de ciuta-
dania que ens faran avançar en la justícia social 
al nostre territori, i tenint sempre en compte els 
col·lectius més vulnerables. 

Convocatòria del 9è Congrés 
de CCOO de Lleida
El Consell de la Unió Intercomarcal de CCOO de les 
Terres de Lleida, reunit el 17 de desembre del 2020, 
va convocar el seu 9è congrés, que se celebrarà el dia 
27 d’abril del 2021, a Lleida, i que s’emmarca en tot el 
procés congressual de CCOO de Catalunya.

En aquest congrés, el lema del qual és “La força dels 
treballs, la força del territori”, es discutiran i s’han 
d’aprovar els documents que s’hi presentaran, entre 
els quals destaca el Pla d’acció que ha de guiar l’acció 
sindical de CCOO de Lleida els propers quatre anys.

http://www.ccoo.cat/lleida
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L’eix 1 parla de la governança i l’excel·lència operativa, i recull, entre 
d’altres, que cal garantir l’aplicació de clàusules social a tots els contractes; 
cal revisar la Guia de contractació pública social a l’Ajuntament de Lleida, i 
cal donar impuls i suport amb un model participatiu que s’adapti a la realitat 
i les necessitats d’una ciutadania més diversa i que, a més a més, legitimi 
les decisions del govern local.

L’eix 2 s’ocupa de la imatge, la projecció i la promoció de la ciutat, i entre 
els punts principals volem destacar la creació d’un observatori sociolaboral 
amb la participació de les parts implicades en tot el procés: anàlisi, diagno-
si, difusió i implementació de mesures; l’establiment i la implementació de 
polítiques d’integració en el mercat laboral per a les persones en situació 
de vulnerabilitat; la promoció de l’activitat física i l’esport i els hàbits sa-
ludables com a drets de ciutadania, i també la promoció de la cultura i la 
responsabilitat social.

L’eix 3 treballa tot allò que fa referència a la igualtat, la diversitat i la inclusió 
social. D’aquest eix, en destaca la intenció d’aplicar i fer el seguiment de 
les accions relacionades amb els feminismes i les polítiques LGTBIQ+, la 
cooperació internacional i la cultura de la pau; també de les polítiques que 
consolidin la funció educadora de la ciutat i promoguin l’equitat educativa i 
la lluita contra la segregació escolar, a més de les polítiques relacionades 
amb les persones i la comunitat: habitatge, atenció als temporers, accés als 
serveis socials, universalització de serveis…

L’eix 4 s’ocupa de l’emergència climàtica, ambiental i sanitària i ressalta 
que la salut és un dret que ha de servir per viure en un entorn segur i 
saludable, i ha d’ajudar a millorar les condicions de vida de la ciutadania; 
posa les bases per millorar la mobilitat dins la ciutat de Lleida i per atendre 
i detectar casos de pobresa energètica, també promou la implementació de 
mesures per pal·liar l’emergència climàtica. 

targeta vermella

Davant l’arribada de la vacuna al nostre país, s’ha posat en 
evidència la controvèrsia entre l’eficàcia i l’obligatorietat. La va-
cunació a Espanya, segons la Llei 33/2011 de salut pública, és 
un dret d’exercici voluntari. Malgrat això es pot establir com a 
obligatòria en casos excepcionals.
Des del punt de vista laboral hem de tenir en compte la Llei 
31/1995 de prevenció de riscos laborals i l’article 8.3 del Reial 
decret 664/1997 que fa referència a la protecció dels treballa-
dors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició 
a agents biològics:
 “Quan hi hagi risc per exposició a agents biològics per als 
quals hi hagi vacunes eficaces, aquestes s’han de posar a 
disposició dels treballadors i treballadores, informant-los dels 
avantatges i els inconvenients de la vacunació. […] 
El que disposa el paràgraf anterior també és aplicable en rela-
ció amb les altres mesures de preexposició eficaç que permetin 
realitzar una adequada prevenció primària. L’oferiment de la 
mesura al treballador i la seva acceptació han de constar per 
escrit.”
Així doncs, en l’àmbit laboral es considera la vacunació com un 
dret i no com una obligació. Davant la controvèrsia es plante-
gen algunes qüestions:

— S’està obligat a signar el consentiment o la negativa? El 
treballador o treballadora està obligat a informar l’empresa 
per escrit de la decisió de no vacunar-se. 

— Hi pot haver conseqüències per no vacunar-se? En cap 
cas pot tenir conseqüències per al treballador o treballado-
ra. Qualsevol represàlia es pot considerar una vulneració 
del dret fonamental a la salut i la integritat física.

En el Protocol de vigilància sanitària específica per a treballa-
dors i treballadores exposats a agents biològics s’estableix que 
“les treballadores i treballadors que refusin la vacuna han de 
deixar constància escrita de la negativa”. Al marge de qües-
tionar la legalitat i el valor normatiu d’aquesta recomanació, no 
seria aplicable a tots els sectors. Segons alguns experts el deu-
re legal de protecció, de seguretat i de salut de les empreses 
té el “límit en els drets fonamentals dels treballadors”, fet que 
impediria la imposició de la vacuna, tot i que reconeixen que 
podria ser obligatòria per a col·lectius com ara militars o perso-
nal sanitari o per als treballadors i treballadores especialment 
sensibles i exposats al risc.
Aquest discurs s’enfronta amb altres que consideren que és 
irresponsable no vacunar-se en contextos de perill generalitzat 
o quan ja hi ha una solució. 
A CCOO, haurem d’estar atents a les mesures que s’adoptin. 
La problemàtica es pot donar en l’àmbit de les activitats que 
impliquin el contacte directe amb persones vulnerables o de 
treballadores i treballadors especialment sensibles, ja que no 
podríem descartar la ineptitud sobrevinguda d’aquells que de-
cideixin voluntàriament no vacunar-se, si la vacuna es conside-
ra la mesura idònia per protegir la salut pròpia i la de tercers. 

COVID-19, entre 
la llibertat i l’ètica 
de la immunització
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Acord a Avidel i les seves contractes per 
aplicar el Conveni estatal d’escorxadors 
d’aus i conills
A principis de desembre, la pressió de la vaga convocada va permetre resoldre el conflicte obert a 
Avidel (antiga Milsa), del grup Vall Companys, per la negativa de l’empresa i les seves subcontrac-
tes a aplicar el Conveni estatal d’escorxadors d’aus i conills en la seva totalitat, i no només allò que 
més li convé dels diferents convenis que afecten cada una de les empreses, sense negociar amb la 
representació de les plantilles.

Es va arribar a un acord pel qual s’aplicarà a les persones que treballen a les subcontractes que 
operen a Avidel la jornada màxima ordinària, la retribució, les vacances i els permisos que estableix 
el Conveni estatal d’escorxadors d’aus i conills.

L’acord també preveu que hi hagi una coordinació en matèria de seguretat i salut laboral entre la 
representació de la plantilla de l’empresa principal i la de les empreses contractistes.

CCOO d’Indústria valora positivament aquest acord, ja que garanteix unes condicions laborals dig-
nes per al conjunt de les persones que treballen en aquest sector, especialment per a les que 
treballen a les subcontractes, ja que s’igualen les seves condicions a les de la plantilla de l’empresa 
principal. 

El 21 de gener va tenir lloc, a la seu del sindicat a Lleida, l’assemblea deliberativa del 12è Congrés 
de CCOO de Catalunya. L’assemblea que va tenir un format mixt, presencial i telemàtic, comptà 
amb la intervenció de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida, va emmarcar el congrés en un context 
polític, social i sanitari molt difícil, en el qual la pandèmia de la COVID-19 ha fer aflorar totes les 
mancances laborals de molts col·lectius: sanitaris, treballadors de la llar i les cures… Treballadores 
i treballadors —majoritàriament dones i immigrants— que s’han mostrat essencials.

Durant l’assemblea es va presentar el guió dels documents per al Pla d’acció que ha de guiar el fu-
tur mandat i que s’elaboraran amb la participació generalitzada de l’afiliació. Els diferents eixos del 
pla són el reforçament de la democràcia, el Pacte verd europeu, el treball per la igualtat, el treball 
digne, l’enfortiment de l’estat del benestar i l’adaptació del sindicat als nous reptes.

En la segona part de l’assemblea, Javier Pacheco va presentar la seva candidatura a la reelecció 
com a secretari general de CCOO de Catalunya.

Assemblea per deliberar sobre els 
eixos de futur que ha d’establir el 
proper congrés de CCOO de Catalunya

CCOO de Lleida 
torna a posar 
sobre la taula les 
seves propostes 
per dignificar 
les campanyes 
agràries
El 12 de gener el Departament d’Agricultura de 
la Generalitat de Catalunya va convocar sindicats 
i patronal a una reunió per planificar la pròxima 
campanya de la fruita a la província de Lleida. En 
aquesta reunió, CCOO de Lleida va fer un balanç 
negatiu de la darrera campanya agrària i va tor-
nar a posar sobre la taula les propostes que el 
sindicat ja havia presentat al juliol per resoldre els 
problemes endèmics que afecten les campanyes 
agràries i les persones que hi treballen.

CCOO denuncia que no s’ha fet cap reunió de la 
mesa de seguiment durant la darrera campanya 
ni un cop aquesta ha finalitzat, una campanya 
que s’ha caracteritzat per un seguit de problemes 
estructurals i crònics que s’han vist agreujats per 
la crisi sanitària i social provocada per la pandè-
mia de la COVID-19.

El projecte de CCOO de Lleida per dignificar les 
campanyes agràries de recollida de fruita a la pro-
víncia de Lleida incorpora nou propostes, entre les 
quals destaquen les relacionades amb l’actuació 
sobre les empreses de treball temporal, la gestió 
de la borsa de treball, la regularització dels tre-
balladors i treballadores sense papers i la gestió 
dels albergs municipals. En aquest projecte també 
s’exposen quins són els recursos necessaris per 
dur-lo a terme, així com una proposta d’acord per 
la interculturalitat a les terres de Lleida.

L’objectiu de CCOO és corregir tots els problemes 
estructurals de la campanya i evitar que es tornin 
a repetir. 
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CCOO d’Educació de 
Lleida presenta mocions 
als ajuntaments per 
instar el Departament 
d’Educació a prendre 
mesures per evitar 
la transmissió de la 
COVID-19

CCOO d’Educació de les Terres de Lleida pre-
senta una moció a l’Ajuntament de Lleida i als 
ajuntaments de totes les capitals de comarca de 
la província en la qual demana que el Departa-
ment d’Educació assumeixi la seva responsabilitat 
vers els infants i els docents quant a les mesures 
preventives per evitar el contagi de la COVID-19.

A la moció, CCOO exposa que hi ha evidència que 
la COVID-19 es transmet per aerosols en espais 
tancats, i que per evitar aquesta transmissió es 
ventilen les aules, cosa que el sindicat creu que, 
a la llarga, tindrà efectes negatius sobre la salut 
de l’alumnat i dels treballadors i treballadores dels 
centres. El sindicat demana que el departament 
doni les instruccions i/o faci els protocols de venti-
lació a les aules i altres espais dels centres educa-
tius, i iniciï la instal·lació dels aparells necessaris 
de ventilació mecànica als centres educatius.

CCOO d’Educació de les Terres de Lleida vol que 
aquesta moció sigui aprovada pel màxim nom-
bre possible d’ajuntaments de la demarcació de 
Lleida, com ja ha succeït a Vielha, i així instar el 
departament a fer aquests protocols o a donar les 
instruccions més adequades per ventilar els cen-
tres educatius. 

CCOO signa el conveni de pastisseries de Lleida
El 22 de desembre CCOO de Lleida, sindicat majori-
tari al sector, UGT i la patronal de les pastisseries van 
signar el Conveni col·lectiu d’àmbit provincial de les 
activitats d’elaboració i venda de pastisseria, confite-
ria i rebosteria de la província de Lleida. 

Aquest conveni feia set anys que no se signava, 
CCOO de Lleida valora molt positivament aquesta 
signatura perquè s’ha aconseguit desbloquejar una 
situació insostenible amb un conveni desfasat que 
perjudicava els treballadors i treballadores del sector.

L’articulat del conveni s’ha actualitzat segons la legislació actual i s’ha adequat a la realitat del 2020, 
i s’ha treballat la qüestió salarial, els augments han estat d’un 1,2 % per a l’any 2017 i d’un 2,5 % per 
als anys 2018 al 2020, els endarreriments es cobraran només els de l’últim any, però aquest serà el 
punt de partida per al nou conveni.

Les parts implicades s’han compromès a iniciar la taula negociadora del nou conveni aquest any 2021. 

CCOO de Lleida exposa les seves 
propostes i inquietuds per a la 
propera legislatura parlamentària
Els responsables de CCOO de Lleida es reuneixen 
amb els representants dels partits polítics que es pre-
senten a les eleccions per al Parlament de Catalunya 
per exposar-los les propostes del sindicat per al territori 
i les inquietuds de CCOO de Lleida pel que fa a la si-
tuació sociolaboral dels treballadors i treballadores de 
les nostres terres.

Cristina Rodríguez i els responsables dels diferents 
sectors que conformen CCOO de Lleida han presentat 
als partits polítics les propostes del sindicat pel que fa 
al transport amb tren, el pla de rodalies que ha elabo-
rat i treballat el sindicat, i la proposta de CCOO per 
intentar solucionar les mancances estructurals de les 
campanyes agràries a les nostres comarques. Els han 
exposat la feina que ha fet el sindicat des del mes de 
març, durant tot aquest temps de pandèmia. També 
han parlat de qüestions més concretes com ara que els 
convenis que se signen a la província de Lleida són els 
que preveuen els salaris més baixos de Catalunya i les 
pitjors condicions laborals, i han exposat als partits les 
condicions dels treballadors de l’hostaleria, la restaura-
ció i el turisme, les condicions laborals i econòmiques dels quals han estat fortament sacsejades pels 
diferents tancaments de tots tipus, tant a les comarques de la plana com a les del Pirineu.

Els diferents partits han pres nota de les propostes sindicals que CCOO de Lleida espera que en la 
propera legislatura es puguin anar materialitzant. 
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El Sector de Mossos de CCOO de Catalu-
nya ha denunciat que no s’han pogut garantir 
els serveis mínims del torn de nit a la Regió 
Policial Pirineu, entre el 22 de desembre del 
2020 i el 8 de gener del 2021 a Vielha, Tremp 
i la Seu d’Urgell. Si s’hagués produït algun 
accident greu, s’hauria d’haver gestionat amb 
dotacions de Manresa o altres destinacions, 
amb el risc que això suposa.

Així mateix, CCOO denuncia públicament la 
manca de roba d’abric dels pocs efectius que 

queden, que continuen comprant la roba tèrmica pel seu compte.

Hi ha un grup de mossos que està finalitzant el curs de trànsit, però la seva 
incorporació no serà suficient per cobrir la manca de personal que hi ha a 
l’especialitat. La falta de plantilla es troba agreujada com a conseqüència 
d’alguns contagis de COVID-19. 

Des que es van assumir les competències de trànsit, el nombre d’efectius 
no ha fet més que disminuir. Ja fa temps que no es reemplaça el personal 
perquè a poc a poc quedin extingits. El temps de resposta als accidents 
s’incrementa molt amb el corresponent risc que suposa per a la seguretat 
dels usuaris que han patit un accident de trànsit o una avaria.

La seguretat de les poblacions afectades queda afectada, i augmenta el 
temps de resposta, disminueix l’efectivitat dels controls preventius i la plani-
ficació de serveis. La manca de presència policial dona sensació d’impunitat 
i l’assistència dels accidents recau en efectius de seguretat ciutadana i po-
licies locals fins que arriben les dotacions de trànsit. 

Els mossos de trànsit no han 
pogut garantir els serveis 
durant les festes de Nadal a 
la Regió Policial Pirineu

El col·lectiu de treballadores i treballadores del sector del transport sanitari a Catalu-
nya fa temps que fa vaga i es mobilitza.

A Lleida, el 14 de gener, els treballadors i treballadores d’aquest sector es van con-
centrar davant la seu d’ERC amb la finalitat d’aconseguir una taula de negociació que 
permeti un acord. 

CCOO i els altres sindicats convocants reclamen poder establir un calendari per als 
propers anys amb la finalitat d’elaborar un pla per equiparar progressivament les 
condicions laborals del personal de transport sanitari a les del personal del Sistema 
d’Emergències Mèdiques.

També reclamen la retirada de la totalitat de tots els expedients disciplinaris i les respec-
tives sancions aplicades per part de les empreses privades durant el període de vaga. 

Mobilització del transport sanitari a Lleida

Els sindicats CCOO i UGT han convocat mobilitza-
cions per reclamar al Govern d’Espanya que compleixi 
els seus compromisos electorals i amb les organitzacions sindicals i 
posi en marxa una agenda de reformes socials per garantir una recons-
trucció de país justa.

La primera mobilització es farà al mes de febrer per exigir:

1. Apujar l’SMI fins que recuperi el camí de situar el salari mínim, 
al final de la legislatura, en el 60 % de la mitjana salarial, com 
assenyala la Carta social europea.

2. Derogar les reformes laborals, amb la finalitat de modernitzar 
el nostre model de treball, llastrat per la temporalitat, els salaris 
baixos i la inseguretat.

3. Derogar la reforma de les pensions del 2013, millorant els in-
gressos del sistema, derivant als pressupostos generals de 
l’Estat les despeses impròpies que avui assumeix la Seguretat 
Social, i desenvolupar els acords consensuats en el marc del 
Pacte de Toledo.

Parlant de pensions, cal dir que darrerament han sortit notícies refe-
rents a l’ampliació del període de còmput de 25 a 35 anys. En aquest 
sentit, CCOO afirma, d’una banda, que en les recomanacions del Pacte 
de Toledo no hi figura enlloc la possibilitat d’allargar el còmput i, d’altra 
banda, que no s’acceptarà.

Cal tornar a dialogar sobre els aspectes de la reforma laboral i de pen-
sions, com s’estava negociant abans de la COVID-19.

Al febrer, una vegada més, CCOO afirmarà que “volem pensions dignes!”. 

I al febrer… 
també volem 
pensions 
dignes!
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La crisi de la COVID-19 està sacsejant amb força 
les petites empreses i autònoms, sobretot al sector 
de l’hostaleria. Els continus tancaments forçosos de 
bars i restaurants imposats pel Govern de la Gene-
ralitat fa que el sector de l’hostaleria, un dels més 
importants de tot l’Estat, estigui vivint una situació 
crítica que amenaça el teixit productiu de Catalunya. 

La paràlisis de l’activitat turística per intentar 
disminuir els contagis, amb un 80 % menys de 
visitants, els aforaments reduïts, les distàncies 
entre persones, les reunions a l’aire lliure i la dis-
minució del nombre de persones amb les quals 
es pot mantenir contacte interpersonal, juntament 
amb la menor mobilitat de la població local quan 
s’ha pogut reobrir i l’extensió del teletreball com 
a alternativa de gran part de les persones consu-
midores en el seu dia a dia laboral, han impactat 
en la reducció dràstica dels ingressos del sector, 
l’any 2020 i en els inicis del 2021.

En aquestes circumstàncies tan difícils, des de 
CCOO hem acceptat prorrogar un any la vigència 
de l’actual Conveni per a la indústria d’hostaleria 
i turisme de Lleida, alhora que insistim en la ur-
gència d’estendre un pla de rescat sectorial que 
eviti el tancament d’empreses, així com l’extensió 
de la cobertura dels ERTO, més enllà del 31 de 
gener, el temps necessari fins que se superi la 
conjuntura extrema en la qual la pandèmia situa 
el sector. Algunes empreses han trobat un camí 
esperançador i rentable en la digitalització del ne-
goci, reinventant-se, però són una minoria.

Segons les dades de què disposem —de finals del 
mes d’octubre— el descens en l’afiliació a la Segu-
retat Social havia arribat al 15,89 % (270.946 treba-
lladors i treballadores). El règim general superava el 
19 % de descens, i afecta un total de 265.732 afiliats; 
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a això hem de sumar-li altres 220.090 persones que 
encara estaven incloses en els ERTO, de manera 
que la xifra total s’acostava al mig milió de persones.

Catalunya es troba en el segon lloc de les comu-
nitats més afectades (només superada per les 
Balears), amb un 15,82 % de descens d’afiliació 
a la Seguretat Social  (43.775 persones menys). 
Moltes d’aquests persones eren eventuals que 
han perdut l’ocupació per la baixada de l’activitat 
turística hotelera, i els hem de sumar els incompli-
ments d’empreses del sector de donar cobertura 
als treballadors i treballadores. 

Aquests incompliments han estat recurrents entre 
les empreses multiservei, però també hi ha hagut 
nombrosos incompliments que han afectat els tre-
balladors i treballadores fixos discontinus, que no 
en tots els casos s’han inclòs en els ERTO, i que 
allí on hem tingut coneixement d’aquesta situació, 
l’hem denunciat davant la Inspecció de Treball.

Des de CCOO no ens cansem de proposar que 
en les comunitats autònomes es convoquin 
taules de diàleg social, amb la participació de 
l’empresariat i sindicats, per posar en marxa 
plans de xoc per al manteniment de l’ocupació 
i amb l’objectiu d’analitzar la situació dels sec-
tors afectats i acordar ajudes a les empreses i 
els treballadors i treballadores així com propiciar 
que s’utilitzin els instruments dels ERTO amb 
l’objectiu de mantenir actives les empreses per 
conservar la feina. 

També el sindicat fa un seguiment de l’acompliment 
de les guies i els protocols de seguretat davant la 
COVID-19, fins que la recuperació sigui efectiva, 
ja que mentre persisteixi aquesta situació sani-
tària, i es continuïn adoptant mesures restrictives 
a l’activitat en aquests sectors, s’ha de donar una 
prioritat absoluta al sosteniment de l’ocupació i 
del teixit productiu. No podem deixar que es con-
verteixi en una situació irreversible. 


