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L’electricitat, un dret bàsic, en els 
darrers mesos, ha patit una escala-
da de preus amb màxims històrics, 
totalment inassolibles per les famí-
lies, les empreses i que afecten el 
creixement de l’IPC.

Mobilitzacions al comerç de Lleida

El 14 de setembre van tenir lloc dos assem-
blees —presencials i telemàtiques— de delegats 
i delegades del comerç de CCOO de Lleida per 
exposar-los en quin punt es troba actualment la 
negociació del Conveni del sector del comerç de 
la província de Lleida, en aquest moment aturada 
pel bloqueig de la patronal, i decidir entre tots so-
bre quines mesures calia prendre.

La decisió que es va acordar és la de mobilitzar-
se, és per aquest motiu que CCOO ha convocat 
les treballadores i els treballadors del sector a 
concentrar-se davant de les oficines de la Fede-
ració de Comerç (FECOM) de Lleida. 
El sindicat espera que aquesta mobilització serveixi 
perquè la patronal desbloquegi la negociació del 
conveni i es pugui arribar ben aviat a un acord. 

Les energètiques sempre han prioritzat els 
seus beneficis empresarials per sobre de les 
necessitats socials i de desenvolupament del 
nostre país i han convertit les persones i les 
empreses en captius d’un mercat energètic 
injust i abusador.

A mitjà termini sabem que l’electricitat no serà 
un bé barat. L’encariment dels combustibles 
fòssils i les grans inversions que s’han de fer 
per dotar-nos d’energies renovables faran 
que les mesures que ha pres fa pocs dies 
el govern siguin pegats per reduir el preu de 
l’electricitat, però no la solució al problema. 

CCOO lamentem el caràcter temporal 
d’aquestes mesures i ens mostrem preocu-
pats per la lenta habilitació de recursos per 
finançar una transició justa del sector. 

A les mesures anunciades pel Govern, les 
energètiques hi han respost amenaçant amb 
el tancament anticipat de les nuclears. Un 
anunci inacceptable, al xantatge del qual ni 
el govern ni la societat podem caure. CCOO 
instem al Govern a posar en marxa totes les 
mesures de què disposa perquè la solució no 
sigui el tancament anticipat de les nuclears a 
Espanya i perquè l’eix de les decisions comp-
ti amb la ciutadania, amb les persones tre-
balladores i amb els interessos dels territoris 
que poden estar en risc. 

CCOO de Lleida assisteix a la primera reunió 
de la Comissió de Seguiment del Pacte 
Social per Lleida
El dia 10 de setembre Cristina Rodríguez, secre-
tària general de CCOO de Lleida, va assistir, a 
la Paeria de Lleida, a la primera reunió de treball 
de la Comissió de Seguiment del Pacte Social per 
Lleida, que es va constituir oficialment el passat 
mes de juny per avaluar periòdicament el compli-
ment dels compromisos assolits en aquest conve-
ni signat per la Paeria amb les centrals sindicals 
més representatives de la ciutat.
Durant la trobada es va presentar la nova web 
(https://pactesocial.paeria.cat/web/) que s’ha 
creat per millorar la difusió del Pacte social. En els 
diferents apartats d’aquesta pàgina s’explica què 
és el Pacte Social i es recull la informació sobre el 
contingut de l’acord, així com totes les notícies pu-
blicades durant el procés d’elaboració, signatura i 
posterior seguiment amb una comissió específica. 

També inclou un apartat amb els antecedents de 
pactes anteriors.
En la reunió es va acordar el calendari de reu-
nions sectorials amb les diferents regidories per 
fer el seguiment del compliment dels acords del 
pacte. Se celebraran quinzenalment seguint 
els quatre eixos de treball fixats: governança i 
excel·lència operativa; imatge, projecció i promo-
ció de la ciutat; igualtat, diversitat i inclusió social, 
i emergència climàtica, ambiental i sanitària. 

http://www.ccoo.cat/lleida
https://pactesocial.paeria.cat/web/
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CCOO de Lleida denuncia la manca de 
personal i de mitjans en la implementació de 
programes d’inserció al Centre Penitenciari 
de Ponent
CCOO de Lleida i els altres sindicats representa-
tius del personal del Centre Penitenciari de Lleida 
han presentat una denúncia a la direcció de la pre-
só  perquè decideixi si vol continuar l’execució del 
Programa d’inserció laboral als tallers productius 
(CIRE) i de formació ocupacional al centre obert 
de Lleida.

Aquest estiu, la implementació de l’esmentat pro-
grama ha dut 35 nous ingressos de cop, que en 
molts casos tenien uns factors de risc disparats, i 
estaven poc o gens arrelats al territori de Lleida. 
Aquests factors sumats a la frustració de sentir-
se utilitzats per les referències contradictòries del 
programa, han suposat afegir més factors al risc.

Totes aquestes variables han repercutit en els 
professionals del centre, tant als equips de trac-
tament, com als de vigilància, tot agreujat per ser 
un període de vacances, en el qual els professio-
nals han d’assumir les tasques dels companys 
absents, a més de la manca de mitjans humans 
estructural que pateix aquest centre.

L’opinió pública ha conegut durant aquest estiu di-
versos casos d’agressió a persones LGTBI+, sis 
en dos mesos. La més tràgica va ser l’assassinat 
de Samuel Luiz a la Corunya. Les agressions 
s’han produït a diferents ciutats i pobles de l’Estat 
espanyol. Són les dades visibles, perquè van 
acabar en denúncia. Són les que han sortit als 
mitjans de comunicació, a les xarxes socials i 
les que han propiciat declaracions polítiques i 
opinions de tota mena, perquè són o casos sag-
nants o excepcionals o tràgics. Fins i tot, també, 
com era d’esperar, davant la denúncia enganyo-
sa d’un xaval de 20 anys, que va assegurar ha-
ver estat marcat amb la paraula “maricón” al seu 
cos, tothom es va llançar a opinar. L’opinió es va 
dividir entre els que van jutjar el noi i el van fer 
responsable de tot i els que van trobar l’excusa 
perfecta per minimitzar la resta d’agressions.

El cas és que hem fixat el focus per poc temps en 
les agressions LGTBI-fòbiques, mentre han ge-
nerat audiència. I així fins a la propera agressió 
que “vengui”, o que generi reaccions immediates.

Durant l’estiu CCOO va fer una crida a tota 
l’afiliació perquè participés a les diverses con-
centracions i manifestacions que van tenir lloc a 
diferents ciutats i pobles. CCOO continuarà do-
nant suport a les accions promogudes des dels 
diferents grups LGTBI+. A Lleida, vam anar con-
juntament amb la plataforma feminista Marea 
Lila a la marxa nocturna contra els feminicidis, 
en la qual es va donar suport al manifest que va 
llegir l’associació Colors de Ponent en protesta 
per totes les agressions i l’odi que s’estan gene-
rant contra les persones LGTBI+.

CCOO considera que l’educació en la diversitat 
i més recursos humans i materials són la millor 
arma contra l’LGTBI-fòbia. L’educació per im-
pregnar la societat d’idees enriquidores al voltant 
del respecte a la diversitat. I, sobretot, pensem 
que cal que s’actuï, que es destinin recursos pú-
blics i humans per frenar l’LGTBI-fòbia. Tota la 
resta són tan sols boníssimes declaracions de 
principis.

CCOO està compromès en la lluita contra 
l’LGTBI-fòbia i la discriminació que suposa, es-
pecialment la que té lloc als centres de treball. 
Per això CCOO promou la visibilitat LGBTI+ mit-
jançant campanyes i accions de sensibilització 
entre l’afiliació i ha elaborat una plataforma rei-
vindicativa de drets LGTBI+ a la feina. 

Drets, educació 
i respecte a la 
diversitat. Contra 
l’LGTBI-fòbia, arreu!

L’augment de la càrrega de treball que ha signifi-
cat aquesta situació, el fet d’haver de gestionar-ne 
els conflictes resultants, sumat al perfil de risc dels 
interns ha tensat l’equip de tractament. 

Entre els successos més rellevants ocorreguts 
durant la implementació del programa i que els 
sindicats atribuïm a la manera com s’ha executat 
són regressions de tercer grau de tractament a 
segon grau per raons regimentals i involucions to-
xicològiques; residents que no han reingressat al 
centre; baralles entre residents, introducció i pos-
sessió d’objectes prohibits al centre; augment del 
consum de tòxics, entre els residents, i recursos 
de la Fiscalia als graus dels residents.

Els sindicats entenem que tots aquests incidents 
generen molta inseguretat jurídica i laboral i un 
malestar extrem entre els professionals del cen-
tre, i demanem a la direcció que si té la intenció 
de seguir implementant programes al centre ho 
faci amb  el personal i els mitjans necessaris per 
aconseguir un èxit real. 

CCOO de Lleida reitera el compromís de lluita 
per recuperar drets 
CCOO de Lleida va participar a l’ofrena floral amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de 
Setembre, al Roser de Lleida. 

En aquest dia el sindicat va reiterar el seu com-
promís de lluita per recuperar tots els drets per-
duts i per dignificar el treball, amb salaris justos i 
amb respecte a la salut. Alhora que va declarar el 
seu compromís amb el sistema sanitari i amb uns 
serveis públics perquè arribin de manera eficaç i 
amb qualitat a la ciutadania. El sindicat no s’oblida 
tampoc del compromís amb la llengua catalana 
com a factor de cohesió i d’igualtat d’oportunitats 

i que CCOO exerceix constantment en el món del 
treball. 
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Els motius que han dut la Secció Sindical de 
CCOO de la Paeria a aixecar-se de la Mesa 
de Negociació del pacte del conveni són, en 
primer lloc, que no es té en compte cap de 
les seves aportacions i propostes, i, en segon 
lloc, perquè les propostes presentades per la 
corporació l’última reunió, que tractava només 
de les condicions sindicals, van plantejar limi-
tar els drets dels treballadors i treballadores 
de l’ajuntament. 
D’altra banda veient el caire que estan pre-
nent les reunions, aquesta negociació aca-
barà amb un pacte de conveni pitjor del que 
es té actualment.  Els representants sindicals 
han aconseguit, al llarg dels anys, moltes mi-
llores i han recuperat drets que s’havien sus-
pès: es va aprovar un primer i un segon acord 
amb la funció pública que va suposar un aug-
ment salarial del 6,25 % durant els anys 2018, 
2019 i 2020, el retorn a la jornada laboral de 
35 hores setmanals, el cobrament del 100 % 
de les incapacitats laborals temporals, etc. I 
gràcies a l’acció de CCOO els membres de 
la Guàrdia Urbana de Lleida poden jubilar-se 
anticipadament. 
CCOO pensàvem que no era el moment de 
negociar un nou pacte de conveni, sinó de fer 
un procés que assegurés l’estabilitat laboral 
de tota la plantilla i una valoració de llocs de 
treball que mai es porta a terme, a més de 
solucionar els problemes de les bosses de 
treball i començar a tirar endavant la carrera 
professional dins de l’ajuntament, però la cor-
poració ha continuat mantenint la composició 
de la mesa negociadora, tot i ser conscient 
que és il·legal i de saber que els acords als 
quals arribin seran nuls de ple dret. 
Totes aquestes irregularitats poden empènyer 
la Secció Sindical de CCOO de la Paeria a de-
nunciar judicialment no només la composició 
de la mesa negociadora, sinó els acords que 
vulnerin, rebaixin o suprimeixin qualsevol dret 
adquirit o condició laboral que vagi en contra 
dels interessos dels treballadors i treballado-
res de l’ajuntament. 

La Secció Sindical 
de CCOO de la 
Paeria s’aixeca de la 
Mesa de Negociació 
del pacte conveni

La licitació del servei de transport escolar a la co-
marca de la Noguera demostra una vegada més 
que el model de transport escolar pel qual aposta 
l’Administració pública catalana és de baix cost amb 
tots els inconvenients i riscos que aquest model su-
posa per a usuaris i treballadors i treballadores. 
A la licitació anunciada pel Consell Comarcal de 
la Noguera, en un servei amb vehicle de fins a 9 
places entre les poblacions de Ponts i Ribelles, el 
preu mitjà que paga aquesta administració és de 
18,74 euros. Si tenim en compte que entre aques-
tes dues poblacions de la Noguera hi ha 13 km 
i que diàriament es fa el trajecte d’anar i tornar 
dues vegades, finalment surten 52 quilòmetres 
diaris. A més el temps de realització del trajecte 

CCOO de Lleida denuncia que l’Administració 
aposta per un transport escolar de baix 
cost a la comarca de la Noguera

La federació estatal de CCOO d’Indústria va con-
vocar una assemblea telemàtica per informar els 
delegats i delegades de les indústries càrnies del 
conjunt de l’Estat de l’estancament de les nego-
ciacions del conveni sectorial. L’assemblea es va 
poder seguir presencialment des de la sala d’actes 
de CCOO de Lleida.
En la darrera reunió de la Comissió Negociadora 
del conveni va quedar palès l’estancament de les 
negociacions. La patronal segueix sense assumir 
ni recollir les reivindicacions de les persones que 
treballen al sector. Va presentar una proposta in-
acceptable, que insisteix en més flexibilitat, treball 
obligatori els caps de setmana i festius, incre-
ments salarials per sota de l’IPC… 

Assemblea de delegades i delegats de 
les càrnies per analitzar la situació 
d’estancament de les negociacions del conveni 

és de més de dues hores diàries. El preu de 18,74 
euros diaris significa que cada quilòmetre es paga 
a 0,36 euros. Amb aquesta quantitat, cada em-
presa ha de pagar les nòmines, l’amortització del 
vehicle, la benzina, els impostos i d’altres despe-
ses. Fets els càlculs, a les empreses no els surt 
a compte fer aquests serveis perquè els acaben 
fent per sota del preu de cost. 
Els estudis de costos del sector del transport de 
viatgers ens diuen que un servei d’aquest tipus 
costa entre 45 i 50 euros el servei. 
Aquestes retallades perjudiquen en primer terme 
les condicions laborals del personal del transport 
de viatgers i, tant o més, la qualitat de servei als 
nostres infants.

CCOO va tornar a reivindicar un fort increment 
salarial, la reducció de la jornada, més permisos, 
així com mesures concretes perquè els ritmes de 
producció no segueixin minant la salut dels treba-
lladors i treballadores, i el reconeixement de drets 
i garanties sindicals. A més, també va presentar 
propostes en matèria d’igualtat, per regular el 
teletreball i per incorporar la figura de delegat o 
delegada de medi ambient.
Davant d’aquest escenari de bloqueig, a 
l’assemblea es van debatre les iniciatives que el 
sindicat planteja posar en marxa per aconseguir un 
conveni just i digne per a les persones que treballen 
al sector. 
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Al mes d’agost, l’atur a les terres de Lleida es va situar en la xifra de 19.993 persones, 3.055 perso-
nes menys que l’any anterior, però encara lluny d’assolir el nombre d’aturats d’abans de la crisi de la 
COVID-19, que situava l’atur a Lleida en 17.765 persones el mes d’agost del 2019. Tot i això, és una 
bona notícia, ja que és el sisè mes consecutiu que baixa l’atur a Lleida. Una baixada que representa un 
descens del 13,25 % interanual, i un 3,48 % respecte del mes anterior. 

A Catalunya, el mes d’agost del 2021, va deixar una xifra de 391.128 persones registrades com a atu-
rades a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual 
del 18,6 % (89.514 aturats i aturades registrats menys que ara fa un any). Respecte del mes anterior, 
l’atur registrat presenta una reducció de 17.186 persones (4,2 %menys). La població menor de 25 anys 
registra una caiguda de 16.955 joves sense feina (–45,8%) respecte de l’any anterior, i fa que a Cata-
lunya hi hagi un total de 20.039 joves que cerquen feina sense èxit.

Atur, per sectors d’activitat 
A les comarques de Lleida tots els sectors disminueixen el nombre de persones que es queden a l’atur. 
El sector de l’agricultura ho fa reduint en 106 persones les que cerquen feina. La indústria disminueix en 
112 persones. El sector serveis ho fa amb 366 i són 13.534 les persones d’aquest sector a la borsa de 
treball del SOC, i la construcció ho fa en 69 persones. 

Atur, per sexes
A Catalunya les dones representen el 57,7 % del total de persones sense feina. Respecte d’ara fa un 
any, els homes han reduït l’atur en un 21,8 % mentre que les dones ho han fet en un 16,2 %. Respecte 
del juliol del 2021, hi ha un 5,6 % menys d’homes en situació d’atur, davant d’un 3,2 % menys de dones.

CCOO de Lleida alerta del comportament estacional del 
mercat de treball i de l’abús de la contractació temporal

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

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida 
considera: 

— Que és urgent la pujada de l’SMI que 
s’equipari com a mínim a l’IPC previst (3 %). 
Aquesta mesura reduirà desigualtats, afavo-
rirà les persones amb ingressos més baixos 
i contribuirà a la reactivació de la demanda 
interna.

— Que calen polítiques que afavoreixin la reac-
tivació econòmica i la recuperació i la creació 
d’ocupació, ja que els efectes d’aquesta crisi 
són una major vulnerabilitat de les persones 
treballadores i un clar augment de les des-
igualtats socials.

— Que són més necessàries que mai les po-
lítiques actives d’ocupació per a aquelles 
persones que necessiten millorar la seva ocu-
pabilitat i reorientar la seva professió perquè 
provenen de sectors castigats i que potser no 
generaran els llocs de treball esperats. 
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Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí

Serveis del Sindicat
al carrer d’Enric Granados, 3-5, de Lleida

UNIÓ COMARCAL DE LES 
TERRES DE LLEIDA

C. d’Enric Granados, 3-5 
25006 Lleida
Tel.: 973 26 36 66 
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Tel. 973 26 36 66 

DELEGACIONS COMARCALS

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27
HORARI: dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres, de 9.30 a 14 h;  
i dijous de 9 a 14 h i de 15 a 17 h
A/e: lleida1@ccoo.cat

DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel. 973 26 36 66

GABINET TÈCNIC JURÍDIC DE  CCOO
Joan Vidal
Consultes: prèvia petició d’hora

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Consultes: a Lleida i Tàrrega, prèvia petició d’hora
Més informació: www.ccoo.cat/cite

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h; 
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto

ASSEGURANCES ATLANTIS
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h; i divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 973 95 15 09

servei lingüístic

http://www.ccoo.cat/cite
http://www.ccoo.cat/fppuerto

