Mobilitzacions a Avidel per obligar
l’empresa a complir els acords signats

El dia 19 d’octubre es
van reunir en assemblea
el Comitè d’Empresa
de Randstad, el Comitè
d’Empresa de Servicios
externos de soporte TQ i
els delegats i delegades
de SERESSE (Serveis
d’escorxadors del Segrià) tots representants dels
treballadors i treballadores de l’empresa Avidel,

antiga Milsa, per decidir què fer davant dels incompliments reiterats de l’empresa.
Fa un any es va signar un acord a Avidel, entre la
direcció i els treballadors, sobre matèria laboral,
l’acord recollia entre altres aspectes horaris, salut
laboral, producció, flexibilitat…, però l’empresa
no els respecta i els incompleix sistemàticament.
Els treballadors i treballadores tips dels incompliments han decidit de passar a l’acció.
És a causa d’aquest incompliment que l’assemblea
reunida va decidir per majoria absoluta iniciar a finals d’aquest mes un calendari de mobilitzacions
per obligar Avidel a passar tots els treballadors i
treballadores a l’empresa principal, SERESSE, i
que les condicions laborals, salarials, etc. siguin
les mateixes que en aquesta empresa.

Els treballadors i treballadores del
comerç de Lleida reivindiquen el
desbloqueig de la negociació del conveni
Un bon nombre de treballadores i treballadors del sector del comerç de Lleida, convocats per CCOO de Lleida i la UGT, es van
concentrar el 27 de setembre davant de les oficines de la Federació de Comerç (FECOM) de Lleida.
La mobilització ha de servir per desencallar el conveni del sector,
caducat des del 2019, i que la patronal té bloquejat, entre altres
qüestions per la pujada salarial. Els treballadors i treballadores
demanen per al 2022 una pujada del 2 %, ja que aquest any 2021
no hi ha hagut cap augment salarial, a més volen que se’ls reconegui la tasca que han fet durant tot aquest temps de pandèmia
en què han estat essencials i a primera línia.
Durant la concentració una representació sindical va ser rebuda
per la responsable de la Secretaria General de la FECOM, M. Rosa
Armengol, i li van entregar les reivindicacions que volen que formin part de la negociació del conveni.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Sense por

Durant una manifestació del moviment contrari al Green Pass a Roma,
la seu de la CGIL va ser atacada
amb una clara voluntat d’intimidació
feixista. Moltes vegades s’ha abusat
d’aquest terme. En aquest cas, però,
la definició és del tot adequada. Es tracta
d’una agressió feixista en les formes, les intencions, els objectius i els protagonistes.
Davant la incertesa social i econòmica, la
falta d’oportunitats, la precarietat en el món
laboral… l’extrema dreta ho aprofita per capitalitzar i instrumentalitzar el malestar de la
població.
Arran d’aquest atac, partits polítics i organitzacions italianes han començat a parlar
seriosament d’il·legalitzar aquests partits i
associacions feixistes. Milers de persones es
van manifestar al centre de Roma per exigir
aquesta il·legalització.
A Catalunya i Espanya el feixisme, sembla,
que s’ha normalitzat. És normal veure al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats discursos que atempten contra els drets i
les llibertats de les persones i és normal veure
als mitjans de comunicació espais on donen
opinió al feixisme amb total normalitat.
Els discursos d’odi i les falsedats que s’hi
diuen calen en la nostra societat i provoquen
un augment de comportaments feixistes.
Davant d’això no podem ser tolerants. S’ha de
rebatre amb força i sense por l’extrema dreta.
George Orwell va dir: “Quan el feixisme arribi
a occident, ho farà en nom de la llibertat”. La
llibertat en boca dels feixistes no té cabuda
en una societat democràtica. Als feixistes i al
feixisme no se’ls tolera, no se’ls escolta, no
se’ls discuteix. Al feixisme se’l combat entre
tots i totes, des dels partits polítics, els mitjans
de comunicació, els sindicats, les organitzacions i les associacions socials, culturals i
esportives.
Al feixisme se’l combat sense por!

www.ccoo.cat/lleida
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Concentració de treballadores i
treballadors del Banc Sabadell contra l’ERO
Volem seguretat
targeta vermella

en la manipulació
dels enviaments
Soc delegada de prevenció de CCOO i treballadora de l’empresa Clarel, que es dedica a la
venda de productes de neteja i higiene.
Fa uns mesos l’empresa va incorporar un nou
procediment d’enviament que modificava els
carros amb els quals arriba el gènere a les botigues. Fins llavors es rebien en una base amb
dos laterals d’1,70 m d’alçada (el típic paletcarro), de sobte ens vam trobar que arribava
només la base i al damunt les cistelles encaixades, una damunt de l’altra, i sense cap altre tipus de seguretat que una simple tira de plàstic
que dona la volta a les cistelles.
De seguida vam comunicar a l’empresa el nostre
descontent, ja que no se’ns havia consultat ni
havíem rebut cap comunicació com estableix la
Llei de prevenció de riscos laborals, a l’article 36
sobre els drets dels delegats de prevenció. Així
que ens vam posar en contacte amb la resta de
les delegades de prevenció de les altres províncies de Catalunya per comentar el cas i esbrinar
si aquest nou procediment s’havia incorporat a
totes les províncies o només aquí a Lleida.
En comprovar que aquest procediment s’havia
introduït a les quatre províncies vam tornar a posar-nos en contacte amb l’empresa i vam manifestar que aquest nou sistema de treball no havia
estat avaluat i, per tant, requeria una avaluació
per identificar els possibles riscos. L’empresa
ens va contestar que aquesta avaluació ja
s’havia realitzat a Osca i que havia estat aprovada pel comitè d’empresa d’aquella província.
Veient que no se’ns tenia en compte, vam tornar a instar l’empresa a fer l’esmentada avaluació a cada una de les botigues, entenent que
cada centre de treball és únic i diferent dels
altres, i sempre amb una delegada de prevenció de CCOO present en el procés. Al final així
es va fer, vam aconseguir que es realitzés una
avaluació ergonòmica a cada província, i nosaltres vam poder intervenir en el procés, exposant
els errors de seguretat que hi havia en aquest
nou procediment com ara l’alçada inadequada,
la manca de subjecció de les cistelles en alguns
casos, els problemes de seguretat que poden
sorgir en manipular-les, etc.
A dia d’avui estem pendents que l’empresa ens
faci arribar el resultat de l’avaluació per poder
incorporar les nostres aportacions.
Està clar que si no haguéssim estat persistents
l’empresa continuaria amb aquest nou sistema que
pot ocasionar més fàcilment accidents i incidents.
Per això sempre hem de lluitar amb les eines de
què disposem per evitar aquests problemes.
Mar Segura
Delegada de prevenció de CCOO a Clarel

Prop d’un centenar de treballadors i treballadores del Banc Sabadell convocats per CCOO de
Lleida i altres sindicats es van concentrar el 28
de setembre davant de l’oficina de la rambla de
Ferran de Lleida. El motiu de la protesta és que
el Banc Sabadell ha posat en marxa un procediment d’acomiadament col·lectiu, així com de mobilitat geogràfica i modificació substancial de les
condicions de treball que afectarà la totalitat dels
centres de treball de l’empresa a escala estatal i a
1.936 persones. CCOO creu que no hi ha motius
per efectuar un procés d’aquestes característiques, sobretot quan, fruit d’un acord, s’ha reduït la
plantilla 1.800 persones amb prejubilacions i jubilacions anticipades i s’han realitzat contractacions
durant el 2021.
Durant aquest 2021 l’entitat ha contractat prop
de 300 nous companys i companyes, senyal inequívoc que falta personal per tirar endavant totes
les tasques i els volums d’operacions que atenen
diàriament. A més el tancament massiu d’oficines
no només afecta la plantilla del banc, sinó també

la clientela, ja que posa en perill el servei bancari
en moltes poblacions.
Aquest mes d’octubre s’ha arribat a un preacord
segons el qual l’afectació màxima serà de 1.380
persones, i l’inici d’un procés per negociar unes
condicions econòmiques que permetin l’adhesió
voluntària de totes aquelles persones que desitgin
adherir-s’hi i evitar un escenari de conflicte. CCOO
continuem negociant i defensant la feina de tota la
plantilla del Banc Sabadell, perquè l’adscripció a
l’ERO sigui voluntària i perquè les condicions de
sortida siguin les més beneficioses.

CCOO de Lleida es concentra per donar
suport a la CGIL
El divendres 15 d’octubre, CCOO de Lleida i la
UGT es van concentrar per donar suport a la
CGIL, principal sindicat d’Itàlia, davant les agressions feixistes al seu local. La concentració es va
fer a la plaça de la Paeria de Lleida.
El dissabte 9 d’octubre, durant una manifestació
del moviment contrari al passaport COVID (Green
pass) a Roma, va ser atacada la seu de la CGIL
amb una clara voluntat d’intimidació feixista. Del
terme feixista se n’ha abusat moltes vegades,
però en aquest cas la definició és del tot adequada, ja que es va tractar d’una agressió feixista en
les intencions, les formes, els objectius i els protagonistes.

Durant la concentració a Lleida es va llegir el
manifest que CCOO havia preparat per a aquest
dia i es van cridar consignes contra el feixisme i a
favor dels sindicats que com ha demostrat l’atac
a la seu de la CGIL són un enemic declarat del
feixisme.

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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L’escola privada concertada i la jubilació parcial
La jubilació parcial és una molt bona eina per aconseguir l’objectiu de permetre una finalització progressiva de la vida laboral dels treballadors i treballadores mitjançant una reducció de jornada fent així
possible i compatible, alhora, la jubilació i el treball, i facilitant la renovació de plantilles dels centres
mitjançant un aiguabarreig pedagògic, entre l’experiència i la innovació.
El Departament d’Educació, les organitzacions patronals i els sindicats més representatius del sector
de l’ensenyament privat concertat de Catalunya van arribar a un preacord en relació amb la jubilació
parcial del personal inclòs en el sistema de pagament delegat dels centres educatius. Aquest preacord
afecta 30 centres privats concertats de la província de Lleida.
Els antecedents del preacord són fins al 31 de desembre del 2018, l’accés a la jubilació parcial dels
treballadors i treballadores dels centres privats concertats no generava cap cost addicional ni per a les
titularitats del centres ni per al Departament d’Educació; a partir de l’1 de gener del 2019 i a l’empara del
Reial decret 5/2013, de 15 de març, es van modificar les condicions tant de la jubilació parcial com del
contracte de relleu, i van produir un cost addicional per a totes les parts implicades en aquests contractes.
Els termes del preacord actual són els següents:
— A partir de l’1 de gener del 2022 que entrarà en vigor, el Departament d’Educació assumirà el cost addicional en matèria de cotització a la Seguretat Social generada a partir de la
nova situació laboral (contracte parcial i contracte de relleu).
— Fins al 31 de desembre del 2024 aquest acord estendrà els
seus efectes. Això no obstant podrà ser prorrogat per les
parts abans de la seva finalització.
Les condicions per accedir a la jubilació parcial són:
• Mutu acord entre les parts.
• Acreditar una antiguitat d’un mínim de 6 anys.
• Reducció de jornada entre un 25 % i un 50 %.
• La reducció de jornada podrà arribar fins al 75 %, si la contractació de la persona rellevista és
indefinida i a jornada completa.
• El Departament d’Educació no assumirà cap cost addicional que suposi la jubilació parcial en cas
d’acumulació o compactació.
• Tant el sol·licitants de la jubilació parcial com les persones rellevistes hauran de complir la normativa vigent de la Seguretat Social. Qualsevol incidència en la tramitació serà responsabilitat
dels titulars del centres.
Per a CCOO de Lleida l’envelliment de la població ha estat, és i serà, sense dubte, un del seus grans
i permanents reptes socials.

El 4 d’octubre, com cada primer dilluns de mes, es va fer la
marxa contra els feminicidis organitzada per la Marea Lila
de la qual CCOO de Lleida forma part. Aquest dia el sindicat
va ser l’encarregat d’elaborar i llegir el manifest “Violències
masclistes ni a la feina ni arreu”.

Jubilats i pensionistes
de CCOO de Lleida
lliuren un manifest a la
Subdelegació del Govern

El dia 1 d’octubre, una delegació de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Lleida, juntament amb la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Lleida i
l’Associació Coordinadora de la Gent Gran i
Voluntariat Sènior de Lleida i Comarques van
ser rebuts pel subdelegat del Govern central,
al qual li van lliurar un manifest amb motiu de
la commemoració, l’1 d’octubre, del Dia Internacional de les Persones Grans.
El manifest fa un ampli repàs a la situació general de la gent gran i ressalta la contribució
d’aquestes persones en els diferents àmbits
de desenvolupament econòmic i social del
país. El manifest continua reclamant al Govern i al conjunt d’administracions i poders
públics una llista de set punts que consideren irrenunciables: que es desenvolupin i
s’implantin polítiques públiques de promoció
de la salut; que es continuï protegint les persones grans de la COVID-19; que els sistemes d’atenció a la dependència tinguin més
capacitat de resposta; que els partits polítics
tinguin en compte que el col·lectiu de persones grans és molt sensible a les polítiques de
retallades; que s’abordi la desigualtat en totes
les etapes de la vida; que s’iniciï el debat per
elaborar una llei integral de drets de les persones grans, i que es consideri un repte garantir una millor qualitat de vida a les persones
grans. Finalment, en el manifest, avisen que
es continuaran mobilitzant contra la pobresa
energètica.
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CCOO de Lleida i el sindicat SAP-PL denuncien la infradotació d’agents a la
Guàrdia Urbana de Balaguer
CCOO de Lleida i el sindicat SAP-PL, des de fa
temps denuncien una mala gestió i una deixadesa
important de la seguretat al municipi de Balaguer,
i demanen a l’Ajuntament que tingui en compte
els problemes de la Guàrdia Urbana de la ciutat i
s’avingui a negociar-los i a solucionar-los.

Perquè es vegi la raó de la queixa sindical exposen unes xifres i comparatives. En primer lloc, la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies
recomana una taxa d’1 policia local per cada 667
habitants i la Unió Europea una taxa d’1,8 policies
locals per cada mil habitants. Segonament, si es

POBLACIÓ

fa la comparativa entre les policies locals pròximes al municipi de Balaguer i zona d’influència,
es veu que Balaguer està situada en última posició per taxa policial per cada 1.000 habitants i, a
més, està molt lluny dels municipis amb població
similar, els quals tenen uns 33 agents de mitjana.

HABITANTS

NRE. POLICIES

Caldes de Montbui

17.812

28

Tordera

17.519

32

Balaguer

17.472

13

Canovelles

16.829

32

Berga

16.760

26

Torredembarra

16.567

42

Actualment, Balaguer compta amb 13 agents
per 17.472 habitants que té el municipi, és a

dir, uns 0,74 agents per cada 1.000 habitants.
És l’única policia, de les disset estudiades, que

està per sota d’1 agent per cada 1.000 habitants.

POBLACIÓ

HABITANTS

NRE. AGENTS

POLICIES x 1.000 HABITANTS

Montblanc

7.379

16

2,16

Binéfar

9.742

21

2,15

Monzón

17.469

34

1,94

140.500

253

1,82

6.137

11

1,79

Valls

24.477

37

1,51

Seu d’Urgell

12.206

18

1,47

Mollerussa

14.649

21

1,43

9.137

13

1,42

15.353

21

1,36

Almacelles

6.826

8

1,17

Alcarràs

9.707

11

1,13

Agramunt

5.411

6

1,1

Tàrrega

17.445

19

1,08

Cervera

9.350

10

1,06

Tremp

5.911

6

1,01

17.472

13

0,74

Lleida
Borges Blanques

Solsona
Fraga

Balaguer
En tercer lloc, a aquesta infradotació que mostren
les xifres, cal sumar-hi que dels 13 agents que hi
ha a Balaguer, 2 estan de baixa de llarga durada, 2 amb permisos paternitat i 1 està realitzant el
curs bàsic de policia a l’ISPC. Això significa que,
en realitat, hi ha una plantilla de 9 agents, amb els
quals és impossible cobrir els mínims per a un municipi com Balaguer. A la pràctica, aquesta manca

d’agents es tradueix en serveis unipersonals en diferents torns; diverses setmanes de nit sense cap
efectiu al carrer, i molts serveis als quals no es pot
acudir o donar una resposta adient.
A la falta de personal, s’hi afegeix el malestar de
la plantilla per manca de quadrant anual, material,
roba, cansament i un sou molt per sota del de la
resta de policies de la zona.

CCOO de Lleida i el sindicat SAP-PL demanen a
l’Ajuntament de Balaguer que s’avingui a solucionar aquests problemes, i d’altres, que fan que la
Guàrdia Urbana de Balaguer estigui en aquesta
situació. Situació que no només repercuteix en
la plantilla, sinó en la seguretat de la ciutat i dels
veïns de Balaguer i no dona una bona imatge de
la gestió municipal.
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18è Cicle de Cinema i Drets Humans
Des de fa divuit anys, cada tardor, té lloc el Cicle de Cinema i Drets Humans, organitzat per la
Universitat de Lleida i del qual CCOO de Lleida és col·laborador juntament amb la Coordinadora
d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida i Amnistia Internacional.

Els pensionistes i
jubilats de CCOO de
Lleida s’introdueixen al
món de les eines digitals

En aquesta divuitena edició es projectaran tres pel·lícules i posteriorment es faran les conferències
i els col·loquis amb les persones relacionades i enteses en el tema de què tracten. Les projeccions
es faran a la sala de videoconferències de l’edifici del centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (Campus de Cappont) i també es podran seguir en línia. Tant si trieu l’opció presencial com la
d’en línia, cal inscriure’s enviant un correu electrònic a l’adreça: cooperació@udl.cat.
Aquesta edició del cicle parlarà del gènere i el canvi climàtic, d’esclavitud femenina i capitalisme i
de sobirania alimentària.
Les sessions es faran del 9 al 23 de novembre del 2021, els dimarts, de les 6 de la tarda a les 8
del vespre.
PROGRAMACIÓ:
Dimarts, 9 de novembre, de 18 a 20 h:
Retratos del campo: Mujeres de Tierra i Agua
Dimarts, 16 de novembre, de 18 a 20 h:
Room without a view
Dijous, 19 de novembre, de 18 a 20 h:
CottonDreams
EXPOSICIÓ:
“Dones i Cures” del VII Concurs de fotografia
feminista Leonor Pedrico Serradell
Del 9 al 23 de novembre del 2021
Al vestíbul de l’Edifici del Centre de Cultures i
Cooperació Transfronterera

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
de Lleida ha organitzat el curs d’Introducció a la
utilització d’eines digitals, adreçat a les seves afiliades i afiliats. L’objectiu del curs és adquirir i/o
desenvolupar les competències digitals bàsiques.
Les persones grans no han de ser excloses de
la vida social per manca de formació digital i per
aquest motiu s’ha organitzat el curs. Les afiliades
i afiliats a Pensionistes i Jubilats de CCOO de
Lleida han de saber utilitzar els principals navegadors web i gestionar eficaçment la informació
localitzada mentre naveguen; han de ser capaços
d’escriure, rebre i enviar un correu electrònic, i de
gestionar els documents annexos al correu; han
de saber usar el mòbil i la missatgeria i cercar
a Google imatges i vídeos, i, finalment, cal que
adquireixin una mica de cultura digital: xarxes socials, blogs, llocs web…
El curs consta de tres sessions de tres hores cadascuna i hi han assistit una quinzena de persones.

CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA

Nova edició de l’Escola d’estiu de CCOO de Lleida a Morillo de Tou

Els dies 22, 23 i 24 de setembre, una vintena de delegades i delegats i responsables sindicals van assistir a l’Escola d’estiu 2021 a Morillo de Tou. El tema
de l’escola d’enguany va ser: “Treball en equip”.

El dia 22, tot el dia, i el dia 23, al matí, es va treballar en petits grups per fomentar la participació de
tothom, combinant les explicacions del docent —
Moisés Barqués, diplomat en Magisteri i Psicologia
i en possessió de diversos màsters— amb les aportacions dels assistents. Cal destacar una activitat
que es va fer a l’aire lliure, el joc d’estirar una corda
per equips: el docent va nomenar uns caps que
havien d’organitzar l’equip per guanyar l’estirada…
El dia 23 a la tarda, Francesc Josep Bademunt,
secretari d’Institucional y Pensiones de la Federació Estatal de Pensionistes i Jubilats de CCOO,
va fer una xerrada per definir els conceptes bàsics

de les jubilacions i de les pensions amb el títol
”Pensionistes no jubilats. Jubilats sense pensions.
Pacte de Toledo i Acord de pensions”.
En acabar la xerrada sobre les jubilacions i les
pensions es va fer una sortida cultural per fer una
visita guiada a Muro de Roda. Muro de Roda és
un poble deshabitat, totalment emmurallat, situat
a 1.021 metres d’altura, al Valle de la Fueva, a la
comarca del Sobrarb.
El dia 24 al matí, els assistents a l’escola van visitar les Bodegas Pirineos de Barbastro, i van fer
una visita guiada per les instal·lacions i un tastdegustació dels vins.

