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L’1 de Maig, el sindicat va tornar 
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Els treballadors i les treballadores el sou dels 
quals no arriba a 1.000 euros, els aturats i 
aturades, els pensionistes… no poden om-
plir la cistella de la compra, no poden afron-
tar despeses sobrevingudes, i aquesta situa-
ció, a més d’injusta, és també un perill per a 
la nostra economia.

S’ha de repartir la riquesa a través dels sa-
laris.

Si els preus s’acaben moderant, perquè 
es redueix el preu de l’energia, el que no 
pot passar és que els beneficis se’ls quedi 
l’empresariat d’aquest país.

L’increment de la inflació subjacent, la que 
no inclou l’energia ni els aliments, és cau-
sada fonamentalment per la insolidaritat de 
les empreses que estan repercutint i incre-
mentant els preus per mantenir el marge de 
beneficis, els salaris, però, no es toquen!

La falta de treballadors i treballadores en 
alguns sectors, que les patronals diuen que 
es per manca de persones qualificades, és 
mentida. Treballar a la Costa Brava i guanyar 
1.200 euros, pagant de lloguer el 90 % del 
salari, fa que moltes persones no puguin tre-
ballar. Treballar per viure a la misèria no és 
una alternativa.

El creixement de la inflació, la inestabilitat 
i la incertesa dels preus fan que la clàusu-
la de revisió salarial sigui fonamental, sigui 
la garantia per poder mantenir el poder de 
compra dels salaris.

Si les patronals segueixen frenant la nego-
ciació col·lectiva, la mobilització i el conflicte 
seran inevitables. 

Aquest 1 de Maig CCOO de Lleida i la UGT van 
tornar a recórrer els carrers de la ciutat després 
de dos anys sense fer-ho a causa de la pandèmia. 
La manifestació del Dia del Treball d’enguany 
duia per lema: “La solució: apujar salaris, conte-
nir preus, posar fi a les desigualtats”, i va sortir 
com és tradicional de la plaça del Treball i acabà 
a la Seu Vella, al davant de la Porta dels Apòstols.
Enguany el parlaments de la secretària general 
de CCOO i del secretari general de la UGT van 
anar precedits de les reivindicacions dels diver-
sos sectors que estan en conflicte. 

En el seu parlament Cristina 
Rodríguez, secretària general 
de CCOO de Lleida, va tenir un 
record per les persones afec-
tades per la guerra d’Ucraïna i 
també per als afectats pels di-
versos conflictes bèl·lics que hi 
ha al món en aquests moments. 
Va reclamar la pujada de l’SMI 
per dignificar ocupacions i la 
pujada dels salaris per apaiva-
gar els efectes de la inflació, i 
la recuperació de la clàusula 
d’ultraactivitat per mantenir el 
poder adquisitiu dels salaris. 

També va posar l’èmfasi en la implantació dels 
plans d’igualtat a les empreses que ha d’ajudar a 
revalorar les feines feminitzades i a lluitar contra 
la bretxa laboral.
Si ens fixem en les reivindicacions més properes 
destacà el greu problema de despoblament rural 
i l’envelliment de la població, en aquest sentit 
va demanar la reindrustrialització del territori, 
l’equilibri territorial dels serveis i més i millors 
infraestructures. 
Per acabar va destacar les bondats de la reforma 
laboral recentment aprovada que sobretot han 
permès estabilitat en l’ocupació i una millora del 
nostre mercat laboral, sobretot amb l’augment de 
contractes indefinits.

http://www.ccoo.cat/lleida


Tothom pot reclamar els seus drets laborals, i 
una eina útil és fer-ho per mitjà de la Inspec-
ció de Treball. El treballador o treballadora 
que presenta la denúncia s’ha d’identificar, 
no pot fer una denúncia anònima, tot i que 
la inspecció l’ha de tractar confidencialment. 
La denúncia s’ha de fonamentar i argumen-
tar. Cal redactar quines situacions volem que 
verifiquin: hores extraordinàries, jornada de 
feina, mesures de prevenció de riscos labo-
rals…, i que el tema no estigui en coneixe-
ment d’un òrgan judicial. 

Per ajudar-nos a argumentar la inspecció fa 
públics diferents criteris tècnics, que es po-
den consultar al seu web.

L’actuació de la Inspecció de Treball és 
d’àmbit provincial, això vol dir que el centre 
de treball que volem denunciar ha d’estar 
ubicat a la província de Lleida. Actualment 
podem fer el registre de la denúncia de ma-
nera presencial al carrer Riu Besòs, núm. 2, 
de Lleida, en horari de matí. Tota la informa-
ció de la Inspecció de Treball a Catalunya es 
pot consultar al seu web.

La Inspecció de Treball d’àmbit estatal ha 
creat la bústia del frau laboral, perquè d’una 
manera anònima es pugui informar de fets 
que creguem denunciables, tot i que no tin-
drem retorn de la inspecció si s’ha fet alguna 
actuació o hi ha hagut alguna infracció. 

L’eina de la Inspecció de Treball no és valida 
per a funcionaris, però sí per al personal la-
boral de qualsevol administració pública. Els 
funcionaris tenen altres camins jurídics per 
reclamar els seus drets. 

Cal valorar si la denúncia és el camí més 
efectiu depenent del conflicte latent. Hi ha 
mecanismes com la negociació col·lectiva o 
poder utilitzar les mediacions o conciliacions 
del Tribunal Laboral de Catalunya.

El temps màxim per resoldre de la Inspec-
ció de Treball segons la normativa és de nou 
mesos des del registre de l’escrit de denúncia. 

CCOO de Lleida disposa d’un espai 
d’assessirament al web amb preguntes fre-
qüents de consulta i guia per a delegats i 
delegades i l’afiliació. Si necessites fer una 
denúncia o/i informació del funcionament de 
la Inspecció de Treball, sol·licita assessora-
ment, truca al sindicat! 
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Les denúncies a la 
Inspecció de Treball

2

Núm. 178 - 3a etapa 
divendres, 27 de maig de 2022

Concentració i recollida de signatures 
per salvar el servei postal
El 19 de maig delegades i delegats de CCOO de 
Lleida i la UGT a Correos van concentrar-se a la 
plaça de Sant Joan de Lleida, amb el lema “Sal-
vem el servei postal”, com a protesta pel des-
mantellament del servei públic i per conscienciar 
la ciutadania davant de l’alarmant deteriorament 
i la pèrdua de qualitat del servei.
Durant la concentració, es van recollir signatu-
res, després d’informar la ciutadania sobre les 
greus conseqüències de l’abandonament que 
l’operador postal pateix.
CCOO i la UGT exigeixen al Govern que paralitzi 
el desmantellament i obri un veritable procés de 
diàleg sobre el model postal públic al nostre país, 
un pla estratègic que reverteixi la situació de fa-
llida tècnica en què es troba Correos com a con-

seqüència de la nefasta gestió del seu president 
i un nou marc normatiu basat en el consens i la 
qualitat d’ocupació.
CCOO i UGT continuaran fent mobilitzacions du-
rant el mes de maig fins al juny quan han convo-
cat una vaga general els dies 1, 2 i 3 per exigir al 
Govern “salvar el servei postal”.

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

Els treballadors i les treballadores 
d’Autobusos de Lleida es concentren novament
El dia 16 de maig els treballadors 
i les treballadores de l’empresa 
Autobusos de Lleida es van con-
centrar una altra vegada davant 
de l’oficina d’atenció al públic 
que té l’empresa, convocats pel 
comitè d’empresa. 
El motiu de la concentra-
ció és continuar denunciant 
l’incompliment de l’empresa a 
aplicar l’increment salarial pactat al conveni per a l’any 2022, incompliment que la plantilla va decidir 
en una assemblea dur als tribunals.
Un cop acabada la concentració els treballadors i les treballadores van anar en manifestació fins al 
davant de la Paeria de Lleida.

https://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/inspeccio/
https://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/colabora_con_itss.html
http://www.tribulab.cat/
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CCOO de les Terres de Lleida va participar, el 4 de 
maig, al saló FormaOcupa i va rebre nombroses 
visites i consultes. Des de l’estand del sindicat, 
compartit per la Fundació Paco Puerto i la Fede-
ració d’Educació, es va informar els visitants, en 
gran part joves que cerquen orientació per al seu 
futur professional i acadèmic, de les tasques que 
es desenvolupen al sindicat relacionades amb 
l’ocupació, així com dels cursos que ofereix la 
Fundació Paco Puerto. 
El Saló de la Formació i l’Ocupació de Lleida 
s’adreça a totes les persones que necessiten 
decidir o reorientar el seu futur professional, 
millorar competències, trobar feina, impulsar la 
seva carrera professional o emprendre un nego-
ci. S’hi pot trobar tallers pràctics, contactes amb 

El 19 de maig, al matí i a la tarda, es van fer dos 
xerrades informatives al sindicat sobre la nova 
reforma laboral, adreçades als treballadors i tre-
balladores. Les xerrades estaven organitzades 
per CCOO de Lleida i l’associació Integra Lleida.
Durant les xerrades, Cristina Rodríguez, secre-
tària general del sindicat, i Oriol Berenguer, ad-
vocat i membre d’Integra Lleida, van donar a les 
persones assistents, els apunts de la reforma que 
els han d’ajudar a combatre la temporalitat a la 
feina i van remarcar-los que la reforma dona la 
prioritat a l’aplicació del conveni d’empresa en 
matèria salarial, ja que la pobresa actual de molts 
treballadors i treballadores té molt a veure amb 
deu anys d’abusos en contractes temporals i con-
venis d’empresa. Les persones assistents, tant al 
matí com a la tarda, van fer nombroses preguntes 
i van participar en el debat que s’establí després 
de la xerrada amb aportacions d’experiències 
personals i el plantejament de dubtes.
L’associació Integra Lleida és una plataforma ciu-
tadana, que pretén unir associacions, col·lectius i 
persones a títol individual per arribar a una inte-
gració i una convivència real i efectiva a Lleida. 

CCOO de Lleida participa en el Saló de la 
Formació i l’Ocupació 

La nova reforma 
laboral apodera 
els treballadors i 
treballadores
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L’estudi presentat per CCOO de Lleida 
d’integració tarifària a l’ATM de Lleida de les 
comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran tira endavant
CCOO de Lleida valora molt positivament l’anunci 
fet per la directora de Territori i Mobilitat de la 
Generalitat i presidenta de l’ATM de Lleida de la 
integració tarifària de les comarques de l’Alta Ri-
bagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, 
el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, al sistema tarifari 
de transport públic de Lleida aquest mateix any, 
en els termes establerts a l’informe presentat pel 
sindicat el febrer del 2022: “Integració tarifària del 
transport públic a les comarques de l’Alt Pirineu i 
l’Aran, un transport per a la classe treballadora”.
Si bé resulta de vital importància la integració ta-
rifària anunciada per posar fi a la discriminació 
que pateixen les esmentades comarques des del 
2010, respecte de les ja integrades, des de CCOO 

entenem que no es pot quedar fora d’aquesta 
integració la comarca del Solsonès, ni les comar-
ques limítrofs de Catalunya que així ho sol·licitin, 
tal com s’estableix a l’informe del sindicat.
Així mateix, queda per determinar la zonificació 
i els preus dels títols de transport. Des de CCOO 
de Lleida esperem que se segueixin els criteris 
tècnics establerts a l’informe del sindicat en ma-
tèria de zonificació i s’incloguin la totalitat de les 
comarques que s’incorporarien com a una única 
zona 3 a causa de la dispersió, despoblament i 
manca de transport públic que pateix el territo-
ri. En els mateixos termes, considerem que els 
preus dels títols de transport integrats han de se-
guir la projecció de l’estudi de CCOO. 

La Generalitat n’anuncia la implantació aquest any 2022

empreses, orientació acadèmica i ocupacional, 
oportunitats laborals, formació per a la millora 
professional i molt més. 


