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Els drets laborals al nostre país al 
llarg dels darrers 30 han patit un 
constant i profund retrocés. Un re-
trocés que s’ha vist consolidat amb 
les darreres reformes laborals. Re-
formes que han posat de manifest 

que el nostre mercat laboral és un dels més 
precaris, temporals i desiguals de la Comuni-
tat Econòmica Europea.
Des del 1988 no ha deixat de créixer la taxa 
de temporalitat. Si fa anys era un escàndol que 
la taxa de contractes temporals fos del 22 % 
ara podem parlar d’una taxa del 27,4 %. Ara 
no es crea ocupació, sinó que s’ofereixen fei-
nes precàries i temporals. Els contractes que 
se signen són per dies i la gent entra i surt 
del mercat laboral constantment. La qualitat 
de l’ocupació és, sense cap mena de dubte, 
el repte que tenim per endavant. Necessitem 
crear ocupació de qualitat per posar fi a la 
precarietat laboral, la temporalitat, la parcia-
litat involuntària, la sobrequalificació, els sala-
ris baixos i la poca protecció social del nostre 
mercat laboral.
Fa pocs dies el Tribunal Constitucional va 
avalar l’acomiadament d’una treballadora que 
estava de baixa mèdica justificada. Aquest 
fet està recollit a l’article 52 de l’Estatut dels 
treballadors. CCOO exigim la immediata de-
rogació d’aquest article, un article que provo-
ca l’acomiadament objectiu pel sol fet d’estar 
malalt. Malaltia que és el metge qui ha de de-
terminar i també és el metge qui ha de dir si 
estem en condicions o no d’anar a treballar. 
Això provoca que els treballadors i treballado-
res vagin a treballar sense estar recuperats, 
per por a l’acomiadament, amb el risc que 
això comporta, no tan sol per a ells, sinó tam-
bé per a la resta de companys i companyes.
La derogació de la reforma laboral i de la de 
les pensions és una exigència necessària 
per posar fi a la creixent desigualtat social i 
laboral. Per això exigim als partits polítics i als 
seus grups parlamentaris un compromís ferm 
amb la millora de les condicions de la classe 
treballadora. 

Presentació de l’informe de CCOO sobre les 
comunicacions ferroviàries entre Lleida i Barcelona

CCOO de Lleida ha presentat la seva nova pro-
posta de tren per a la classe treballadora centrada 
en les freqüències dels trens Avant. El sindicat 
està convençut que l’increment de freqüències 
juntament amb tarifes més assequibles farà reduir 
el nombre de viatges a Barcelona amb vehicle pri-
vat, és a dir, és una proposta de desenvolupament 
sostenible.
Segons l’estudi que ha fet el sindicat, la nostra 
ciutat i la seva àrea d’influència tenen poques fre-
qüències de trens Avant tant si la comparem amb 
les altres tres capitals catalanes com si la compa-
rem amb altres ciutats de l’Estat espanyol d’una 
mida similar o, fins i tot, més petites, a més els 
horaris tampoc no són els adequats.
El sindicat proposa incrementar el nombre de 
freqüències dels trens Avant entre Lleida i Barce-
lona, aprofitant unes infraestructures d’alta velo-

citat que ja tenim i a uns preus més assequibles. 
Aquesta anàlisi va acompanyada d’una proposta 
de tarifes, del tipus de material que cal utilitzar i 
està totalment adaptada i coordinada amb la pro-
posta que va fer el sindicat del pla de Rodalies 
de Lleida —rodalies que abasten fins a Cervera, 
Balaguer, Montblanc i Montsó—.
El Sector Ferroviari de CCOO de Lleida proposa 
que aquestes noves freqüències estiguin subjectes 
a l’obligació de servei públic (OSP) i rebin subven-
cions per prestar-lo i considera que aquests serveis 
OSP Avant, com permet la normativa europea, han 
de seguir operats per empreses ferroviàries públi-
ques, cosa que propiciarà la creació d’ocupació 
pública estable, reforçarà el paper del sector públic 
a les empreses ferroviàries i la titularitat pública del 
transport i la infraestructura ferroviària.
A partir d’ara, aquest informe es presentarà a totes 
les institucions estatals, de la Generalitat, provin-
cials, comarcals i locals implicades per demanar-
los que s’hi involucrin i entre tots poder aconseguir 
que la proposta esdevingui una realitat. Aquest 
mes ja s’ha fet la primera de les presentacions, a 
la Subdelegació del Govern central, on la proposta 
ha estat entomada amb entusiasme. 
Podeu consultar l’informe en aquest enllaç 

Durant l’any 2020 les festes laborals a Catalunya seran les següents:
CALENDARI LABORAL 2020

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

Al territori d’Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) 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. 

15 d’agost, dia de l’Assumpció
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció
25 de desembre, dia de Nadal
26 de desembre, dia de Sant Esteve

http://www.ccoo.cat/lleida
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/Informe_comunicacions_ferroviàries_Avant_Lleida.pdf
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Finalment, no s’ha pogut evitar el tancament de 
la planta d’especejament que el Grup Sada té a 
Lleida, i a finals de novembre es va signar l’acord 
de l’ERO.

Acord en l’ERO de Sada

CCOO de Lleida surt al carrer per denunciar la 
violència contra les dones 

Per commemorar el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència envers les Dones, el 25 de 
novembre, CCOO de les Terres de Lleida va organitzar una assemblea de delegades i delegats i poste-
riorment una acció al carrer oberta a tota la ciutadania. 
Durant l’assemblea Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya, 
ens va parlar del Conveni 190 i la Recomanació 206 sobre violència i assetjament, de l’OIT. I Imma Ro-
meo, secretària de Dones de CCOO de Lleida, va presentar l’Informe de les dades sobre les violències 
masclistes a Lleida. A la nostra província, durant aquest 2019, destaquen les 703 denúncies que hi ha 
hagut i les 676 víctimes ateses, i, en positiu, l’absència de víctimes mortals.
Un cop acabada l’assemblea, companyes i companys del sindicat van fer la performance: “Memorial pels 
feminicidis del 2019”, a la plaça de Ricard Viñes i després van llegir el manifest de CCOO Catalunya per 
al 25 de novembre: “Contra les violències masclistes, sindicat feminista”. 

Aquest acord preveu pagar els acomiadaments 
com si fossin un cas d’acomiadament improce-
dent; i preveu també prejubilacions a partir dels 
55 anys i recol·locacions a altres plantes del grup 
amb el pagament d’incentius econòmics.  
El conflicte en aquesta empresa ha durat gairebé 
dos mesos durant els quals la plantilla ha fet diver-
ses accions de protesta per pressionar com ara 
la concentració que va tenir lloc el 30 d’octubre 
coincidint amb la celebració del Ple Municipal, en 
el qual es presentava una moció de suport als tre-
balladors i treballadores de Sada que fou aprova-
da per unanimitat. 

A punt de finalitzar l’any podem començar a 
pensar tot el que hem de treballar durant l’any 
2020. Per poder ordenar la nostra acció sindical, 
l’empresa té l’obligació de redactar una planifi-
cació de l’activitat preventiva que juntament amb 
l’avaluació de riscos són les eines bàsiques del 
pla de prevenció del nostre centre de treball.
La planificació ha de recollir tot el que es farà 
l’any 2020: concretar quines mesures i accions 
s’han de fer a cada lloc de l’empresa, organitzar 
reunions, formacions, avaluacions… La planifi-
cació ens dona l’oportunitat de poder incloure 
aquelles peticions que creiem que amb la pre-
venció de riscos farien millorar les condicions de 
treball a l’empresa. 
Aquestes activitats o accions han de concretar 
tres punts:

1. El termini en què s’han de realitzar. Com 
que és una planificació anual, el termini no pot 
ser més llarg que l’any. Segons la importància 
de la correcció del risc, es realitzarà més aviat 
que tard. I cal aplicar els principis de l’acció 
preventiva que concreta la llei de prevenció.
2. Quines persones en són responsables. Els 
responsables han de fer les correccions, tant 
si són del departament de manteniment, del 
de recursos humans o, fins i tot, el nostre res-
ponsable directe. Això ens dona la visió que el 
sistema de gestió de la prevenció està integrat 
en l’organització.
3. Quin cost econòmic tindrà la mesura correc-
tora. El cost es quantifica tant si és un cost de 
material com del temps que ha d’utilitzar un 
treballador per solucionar-ho. 

Aquesta planificació, la voldrem per escrit i sig-
nada per qui la fa: el tècnic de prevenció, el res-
ponsable, el gerent o el propietari.
La part jurídica que fa obligatori redactar la plani-
ficació, la trobem als articles 8 i 9 del Reglament 
de serveis de prevenció i a l’article 16 de la Llei 
de prevenció de riscos laborals.
Per poder fer la petició de l’actuació preventiva, 
la teniu al vostre abast a les plantilles dels Pa-
pers sindicals: la sol·licitud d’informació i con-
sulta sobre el pla de prevenció a més hi trobareu 
un recull de documents que us poden servir per 
a altres situacions.
Recordeu de minimitzar els riscos des de 
l’origen per preveure els accidents laborals i fer 
un seguiment continu per verificar si és efectiva 
l’acció sindical en les activitats preventives en el 
lloc de treball. 

Assessorament Primari CCOO de Lleida

targeta vermella

La planificació 
preventiva, una 

eina per posar fi als 
riscos laborals

Amb la performance “Memorial pels feminicidis del 2019”

El dia 22 de novembre va tenir lloc una 
assemblea de treballadors i treballado-
res dels sectors siderometal·lúrgics de 
la província de Lleida per preparar les 
propostes per elaborar la plataforma del 
conveni, que es renova l’any que ve, i per 
designar les persones que integraran la 
Comissió Negociadora del conveni.

https://www.ccoo.cat/sl/documents/papers_sindicals/salut_laboral/sollicitud_informacio_consulta_pla_prevencio.rtf
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Taller de comunicació: 
Pim-pam, decla!S’arriba a un acord sobre 

l’ERO de suspensió de Ponsfil
CCOO d’Indústria de Lleida fa una valoració positiva de l’acord 
assolit a l’empresa Ponsfil (Ponts) sobre l’ERO de suspensió 
temporal de contractes que havia presentat a finals d‘octubre, ja 
que s’han acordat mesures per minimitzar-ne l’afectació i perquè 
la seva aplicació es faci amb les millors condicions possibles per 
a les treballadores i treballadors afectats. 
L’acord deixa fora de l’expedient les persones que tinguin a partir 
de 59 anys, de manera que afectarà 36 contractes de treball i no 
tota la plantilla, com es plantejava inicialment. El període de sus-
pensió serà de 100 dies entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
del 2020 i 100 dies més de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2021, i no tindrà repercussió en les vacances ni en les pagues 
extraordinàries.
L’empresa establirà un calendari perquè la suspensió es dugui 
a terme de la manera més equilibrada possible i es tindran en 
compte els períodes de prestació d’atur consumits per no perju-
dicar els treballadors i treballadores afectats.
Ponsfil és una empresa del sector tèxtil que es dedica a la manu-
factura de filats d’estam i les seves barreges per a la confecció 
de gènere de punt, tapisseries, etc. 

El passat 15 de novembre, a CCOO 
de Lleida va tenir lloc el taller Pim-
pam, decla!, organitzat pel Servei 
Lingüístic. Els delegats i delegades 
assistents al taller van poder tre-
ballar les habilitats per aconseguir 
una comunicació eficaç.
Aquestes habilitats formen part del fet comunicatiu, sobretot quan és for-
mal, i públic, a través dels mitjans de comunicació. Per posar-se davant 
d’un micròfon o d’una càmera, cal prèviament escoltar activament, ordenar 
ràpidament el discurs, planificar l’estratègia per comunicar-lo i també cal 
tenir en compte els condicionants físics —postura i gesticulació, tremolor, 
suor, tics...— per poder-los controlar i establir una comunicació eficaç i 
d’èxit. 
El taller, el va impartir Marcel·la Andreu especialista en lingüística i comuni-
cació. És la fundadora i directora de Sui Generis Comunicació Creativa de 
serveis, formació i consultoria i assessorament en comunicació i professora 
de Comunicació i Periodisme Audiovisuals a la Universitat de Lleida (UdL). 
Ha estat directora de Comunicació i Relacionals Institucionals del consorci 
GLOBALleida i, actualment, gestiona diferents projectes de comunicació, 
tant dins del territori com en l’àmbit europeu, com el PirosLife de reintroduc-
ció de l’ós bru als Pirineus o l’L3-Transversalis de formació dual. 

No a l’acomiadament per 
emmalaltir. Defensa els teus drets!

El 27 de novembre, CCOO de 
Lleida i la UGT es van con-
centrar al davant de la Subde-
legació del Govern central per 
protestar contra la recent sen-
tència del Tribunal Constitucio-
nal que permet l’acomiadament 
objectiu per absències intermi-
tents, encara que aquestes si-

guin justificades, que ha generat una gran indignació i alarma social. 
L’article de l’Estatut dels treballadors que ho permet, el 52.d, existeix des 
del 1980, però va ser amb la redacció donada per la reforma laboral del 
2012 que es va endurir substancialment la seva aplicació, ja que es va 
suprimir la referència al volum total d’inassistències de la plantilla al centre 
de treball. Amb això s’individualitzava totalment el còmput que s’havia de 
considerar i es culpava la persona pel fet d’exercir el dret a una recuperació 
efectiva en el cas de malalties d’origen comú, entre altres drets.
Les persones treballadores es veuen abocades a no poder absentar-se 
justificadament del seu lloc de treball i a reincorporar-s’hi sense haver po-
gut recuperar la salut, amb el consegüent risc per a elles i per a la resta 
de la plantilla. 

Acord a Boí Taüll que permet a la 
plantilla d’hostaleria del complex 
hoteler continuar treballant
La plantilla de personal fix i fix discontinu d’hostaleria de Promocions Tu-
rístiques de la Vall, que mantenia l’explotació de la majoria dels hotels on 
s’hostatjava la clientela de l’estació d’esquí de Boí Taüll, al Pla de l’Ermita, 
serà finalment subrogada pel grup de Reus —Gestboí SLU— que es va 
adjudicar el resort en subhasta, després de l’acord a què s’ha arribat amb 
el BBVA que havia  presentat al jutjat una al·legació en la qual demana-
va que se li pagués un deute milionari —7 milions d’euros—. Finalment 
l’acord preveu una quitança d’1,8 milions d’euros més el deute de 2 milions 
d’euros a la Seguretat Social.
D’aquesta manera es posa fi a la incertesa dels treballadors i treballado-
res sobre el seu futur laboral i s’evita un ERO d’extinció, si l’empresa no 
hagués arribat a un acord amb l’esmentat banc.
Recordem que l’estació d’esquí de Boí Taüll és el principal motor econòmic 
de la comarca de l’Alta Ribagorça, i si no s’haguessin pogut obrir els hotels 
del Pla de l’Ermita, l’oferta de l’estació hauria minvat considerablement, la 
qual cosa suposaria gairebé un 70 % menys de forfaits venuts a l’estació 
d’esquí. També cal recordar que hi a llocs de treball directes i indirectes, 
com els dels més de 33 monitors i monitores d’esquí i altres treballadors 
del comerç i l’hostaleria a la resta de la comarca. 
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El futur de l’FP a Lleida  
Com a sindicat majoritari, CCOO és present a la Co-
missió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació 
Professionals, òrgan que ha començat a definir els fo-
naments de la formació professional a Catalunya.

El juliol passat es van aprovar diversos documents de 
vital importància que afecten tota l’FP:

Les delegades de CCOO 
a l’Hospital Santa 
Maria denuncien canvis 
organitzatius que 
afectaran el personal i 
els pacients
Aquest mes de novembre, l’empresa GSS no ha 
renovat la concessió que tenia l’Hospital Santa 
Maria amb les ambulàncies que feien el transport 
de les anàlisis i el banc de sang a l’Hospital Ar-
nau de Vilanova. Aquesta ha estat una decisió 
unilateral de l’empresa, de la qual no s’ha infor-
mat ni els treballadors ni el comitè d’empresa.
La feina que fins ara feien les ambulàncies, ara 
la farà el Departament de Logística, de dilluns a 
divendres, al matí, i a les tardes i els caps de 
setmana, els zeladors de l’hospital. Pel que fa 
al personal zelador, l’empresa no ha donat cap 
indicació de com han d’anar a l’Hospital Ar-
nau de Vilanova, ni què succeirà si els sorgeix 
algun problema, si els faran una assegurança 
d’accidents… 
El desgavell organitzatiu afecta tots els treballa-
dors i treballadores i els usuaris i usuàries. 

CCOO de Lleida col·labora en l’organització de les activitats del 
“Digues prou, no estàs sola” de Tàrrega

CCOO de Lleida col·labora en les activitats que ha programat l’Ajuntament de Tàrrega 
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, que 
es commemora el 25 de novembre. 
Durant tot el mes han tingut lloc un seguit d’activitats emmarcades en el lema “Digues 
prou, no estàs sola”. Activitats diverses: exposició, teatre, conferències, tallers... i el 1r 
Congrés sobre com detectar i prevenir les violències masclistes “Es tracta d’arreglar-ho”.
El congrés que va tenir lloc el dia 12 comptà amb la participació de CCOO de Lleida en 
dues taules rodones, la primera titulada: “Com podem defensar-nos de les violències 
masclistes?” en la qual Imma Romeo, secretària de les Dones de CCOO de Lleida, va 
parlar de les violències en l’àmbit laboral. La segona taula titulada: “Com qüestionar 
des de l’educació els models de masculinitat i feminitat actuals?” en la qual Rosa Maria 
Villaró, membre del Comitè de Dones de CCOO de Lleida, va parlar de la coeducació. 

- Estratègia catalana de formació i qualificació professionals, 2020-2030.
- Nou prioritats per a l’impuls del sistema de formació i qualificació professionals, 2020-2021.
- Document de bases per al model català de formació professional dual.

La Federació d’Ensenyament de CCOO de Lleida reclama situar la formació professional en el de-
bat dels consells escolars territorials. El Departament d’Educació no ha convocat aquests consells 
escolars territorials cosa que incompleix la seva pròpia normativa, i és en aquests consells escolars 
on s’ha de concretar, o com a mínim informar, la planificació, entre d’altres, de l’oferta educativa. Cal 
parlar de l’FP i debatre, la formació professional no pot restar en el darrer punt de l’ordre del dia.
Es necessita amb urgència una planificació consensuada i coneguda de l’oferta de formació pro-
fessional al territori de Lleida, en concret de l’oferta pública que ha de ser fruit del diàleg entre els 
diversos agents econòmics i socials, i amb el territori. Una oferta equilibrada, que no agreugi més el 
desequilibri territorial actual, amb molts municipis sense cap oferta de cicles formatius industrials, 
però amb demanda per part de l’empresa, fet que incideix en l’afebliment del teixit empresarial de la 
zona i en la despoblació del territori. Alhora ens preocupa la desaparició de l’oferta pública d’alguns 
cicles formatius a tota la província.  
CCOO treballem per unir esforços i busquem aliances per estudiar les necessitats i demandes 
del nostre territori, i ens organitzem i lluitem perquè no tot es limiti a números, ja que si és així els 
territoris amb menys població, sempre hi surten perdent. 
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El 86,05 % dels nous contractes són de caràcter temporal

El mes d’octubre deixa, a la terres de Lleida, 2.025 persones 
sense feina

El mes d’octubre ha registrat un augment de 2.025 persones a l’atur, és a dir un 11 % més respecte del 
mes anterior. Així doncs, hi ha un total de 20.379 persones a l’atur a les nostres comarques.

A Catalunya la xifra de persones a l’atur és de 387.267 persones, el que significa una reducció 
interanual de l’1 % (3.930 aturats i aturades registrats menys que ara fa un any). A Espanya són 
3.177.659 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 2,4 %. Respecte del 
mes anterior, l’atur registrat a Catalunya presenta un augment de 14.644 persones aturades, un 
increment del 3,9 %. 

A les terres de Lleida hi ha un total de 1.722 persones menors de 25 anys que cerquen feina. Respecte 
del mes de setembre, hi ha 213 joves més que s’han quedat sense feina.

Pel que fa als resultats provincials, encapçalen la reducció de l’atur interanual la demarcació de Lleida 
amb una disminució del 4,5 %, Girona i Tarragona ho fan ambdues en un 1,6 % i Barcelona, a força 
distància, disminueix l’atur en un 0,6 %. Respecte del mes anterior, el comportament per províncies 
ha estat diferent, concretament, Lleida ha incrementat l’atur amb més intensitat que la resta, amb 
un notable 11 %, Girona ho ha fet amb un 8,8 % i Tarragona amb un 7,3 %, en canvi, Barcelona ha 
augmentat un lleu  2,3 %.
 
Per sectors d’activitat 
A les terres de Lleida el sector que lidera l’increment de l’atur és el sector de serveis amb un increment 
de 1.320 persones que es queden sense feina. El segueix el sector de l’agricultura amb 639 persones 
més a l’atur i la indústria amb 81 persones més. El sector de la construcció és l’únic sector que redueix 
l’atur, i ho fa amb 24 persones, és el segon mes consecutiu que redueix l’atur.

Per sexes
Les dones representen el 55,25 % de les persones aturades, és a dir, 11.260 persones del total de les 
20.379 són dones aturades a les terres de Lleida. La recuperació del mercat de treball es dona amb 
evidents desigualtats d’accés a la feina entre homes i dones, ja que són elles les qui continuen reduint 
l’atur a un ritme més lent. 

Contractació
El total de nous contractes registrats a les terres de Lleida el mes d’octubre és de 15.346, dels quals 
el 86,05 % són de caràcter temporal. Solament s’han fet 2.140 contractes de durada determinada. Per 
tant, continua l’abús de la contractació temporal, que evidencia un mercat de treball inestable i amb 
una alta rotació laboral.

El  86,05 %  de la nova contractació a Lleida és temporal

CCOO alerta que, tot i la millora de l’afiliació a la Seguretat Social, es redueix menys 
que ara fa un any.

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

Davant aquest escenari, CCOO de Lleida: 
- Considera que cal més recursos per fer políti-
ques actives d’ocupació.
- Defensa més inversió pública per potenciar 
sectors productius que generin estabilitat i ocu-
pacions d’alt valor afegit. 
- Es reafirma en l’exigència al Govern de la ne-
cessitat de derogar la reforma laboral per garantir 
els drets de les persones treballadores, afavorir 
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a tra-
vés del diàleg social. 
- Denuncia un augment injustificat de la tempora-
litat en detriment de la contractació estable. 
- Defensa un nou model productiu basat en 
ocupació de qualitat, estable i amb garanties, 
en sectors que aportin valor afegit, innovadors i 
competitius. 


