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La Paeria de Lleida aprova per unanimitat el
projecte ferroviari de CCOO “CATAV 2023”
La corporació lleidatana aprova el projecte ferroviari de CCOO “CATAV 2023”, de creació de
la xarxa catalana d’alta velocitat d’obligació de
servei públic, com a declaració institucional de
suport en la totalitat dels termes establerts a
l’informe elaborat pel sindicat.
El projecte donaria cobertura al 47,5 % de la població total de Catalunya, preveu línies, horaris,
enllaços, freqüències i preus, i es podria posar en
funcionament a principis del 2023, ja que optimitza l’ús de les infraestructures i trens que ja hi
ha en la actualitat.
A Lleida preveu 15 trens per sentit que unirien
la capital del Segrià directament amb la resta

El cost de la
vida puja, els
salaris, no

El cost de la vida puja, els salaris, no;
en conseqüència tots i totes som més
pobres, i els que menys tenen són els que
pitjor ho estant passant.

de capitals de Catalunya. Pel que fa als preus,
l’abonament de 10 viatges passaria a costar
122,20 euros i l’abonament mensual 285,60.

Commemoració del 28 de juny,
Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+

Delegades i delegats de CCOO de Lleida es van
concentrar el 28 de juny, Dia internacional de
l’Orgull LGTBI+, per sumar-se a les reivindica-
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butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

cions d’aquest col·lectiu i manifestar que CCOO
és conscient de la importància de subratllar el
compromís del sindicat, especialment en un moment en què els discursos d’odi s’estenen a la
nostra societat i als centres de treball. Un discurs
d’odi que té cobertura des de les institucions
després de l’entrada de l’extrema dreta als llocs
de decisió.
La concentració es va fer al pati del sindicat i va
consistir en la lectura del manifest que el sindicat
havia preparat per a aquest dia.

HORARI D’ESTIU:

Fins al 2 de setembre,
de les 8 del matí a les
3 de la tarda.

Els beneficis empresarials, sobretot de les
grans empreses energètiques, han estat del
60,4 % davant del 46,5 % a l’eurozona, i els
bancs han incrementat els seus beneficis un
25,7 % el darrer any.
Per tant, demanar que s’apugin els salaris i
demanar que es redueixin els marges de beneficis empresarials no és una cosa fora de
lloc. O demanar un impost a les grans empreses per recuperar beneficis i ser solidaris
amb tothom, no és tan estrany.
L’article 149.13 de la Constitució li reconeix
a l’Estat la facultat d’establir preus màxims
sobre béns i serveis bàsics, revisables quadrimestralment, per mirar de corregir el que
fan algunes empreses: aprofitar-se de la crisi
geopolítica i econòmica que estem vivim per
enriquir-se a costa de tothom.
CCOO exigim un pacte per la negociació
col·lectiva amb clàusules de garantia salarial
i l’actualització del salari mínim interprofessional i de les pensions per mantenir el poder
adquisitiu de salaris i prestacions.
Els pressupostos, tant en l’execució del del
2022 com en el disseny del pressupost del
2023 necessiten una lluita complementària
per repartir els esforços i garantir, mitjançant
polítiques públiques, l’estabilitat i la suficiència de totes les persones i de totes les
famílies.
Toca ajudar els que menys tenen i els que
més tenen hi han de col·laborar.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella

La qualitat
de la gestió
preventiva a
les empreses

Ampli seguiment de la vaga convocada per
CCOO a l’empresa Cobra

Valoració sindical sobre la qualitat de la
gestió preventiva de les empreses a Catalunya.
Amb la finalitat de poder gaudir d’indicadors
fiables que ens permetin valorar la gestió de
l’activitat preventiva i la qualitat de les activitats realitzades pels serveis de prevenció
a les empreses on hi ha representació legal
de les persones treballadores, CCOO de
Catalunya en col·laboració amb ISTAS, ha
generat una eina, amb el format d’enquesta
autoadministrada dirigida a delegats i delegades de prevenció. Aquesta enquesta ens
ha de permetre recollir informació sindical en
relació amb els dos conjunts d’indicadors de
la qualitat preventiva:
•

La gestió i les activitats preventives que
realitzen les empreses.

•

La possibilitat específica en salut laboral que tenen les persones que exerceixen la representació dels treballadores i
treballadores per exercir les seves funcions i els seus drets.

La informació que se n’obtingui serà útil per
a les mateixes persones enquestades, per al
conjunt de la societat, per als agents socials
i l’autoritat laboral i per al mateix sindicat
per poder contribuir a la capacitat propositiva de delegats i delegades de prevenció en
l’exercici dels seus drets, per millorar la capacitat de seguiment en sectors i territoris i
per afinar les estratègies de suport sindical
a la intervenció en prevenció i millora de les
condicions de treball.
Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya
per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia catalana de seguretat i
salut laboral 2021-2026, i, en concret, permetrà impulsar l’objectiu estratègic de fomentar
la qualitat de la prevenció de riscos laborals,
a través de l’impuls de la participació de la
representació sindical.

El personal de l’empresa Cobra de Lleida va seguir àmpliament la vaga convocada pel comitè
d’empresa, amb majoria de CCOO, per als dies
del 5 al 8 de juliol, davant l’incompliment per
part de l’empresa de la clàusula de subrogació
prevista en el Conveni del metall de la província
de Lleida.
L’empresa Cobra és la nova adjudicatària del contracte de muntatge i manteniment de la xarxa elèc-

trica d’Endesa a la zona de Lleida i ha subrogat la
plantilla de l’anterior contracta, tal com preveu el
conveni sectorial. El problema rau en el fet que Cobra no respecta les condicions laborals ni salarials
que tenia la plantilla d’origen i no atén les demandes del sindicat per resoldre aquesta situació.
Amb la vaga es pretenia també pressionar Endesa,
com a empresa principal, perquè instés la direcció de Cobra a complir el que està acordat.

14 de juliol, Dia Internacional del Personal TCAI
Un any més, el dia 14 de juliol, Dia Internacional del Personal TCAI, CCOO de
Lleida va voler reivindicar el reconeixement de la labor que desenvolupa el
personal TCAI (tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria) com a membre de l’equip d’infermeria, al qual aporta el seu coneixement per vetllar pel
benestar i la seguretat del pacient. És un dia també per reivindicar avanços
en la requalificació del col·lectiu i l’actualització de les funcions que realitza.
Totes les reivindicacions del col·lectiu s’han traduït en propostes amb què
el sindicat insta el Govern perquè faci una actualització que estigui d’acord
amb la realitat, modifiqui els estudis reglats de la categoria i posi en el lloc
que els correspon els tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria.

El sindicat acull la presentació de la novel·la
‘Lo mossèn assassí’
CCOO de Lleida va acollir, el 29 de juny, la presentació del llibre Lo mossèn assassí, de Damià
Oliveres. La presentació comptà amb la presència
i les explicacions de l’autor, un jubilat de CCOO i
fill de l’Espluga Calba, a més de la intervenció de
Cristina Rodríguez, secretària general de CCOO
de Lleida, i la presentació de Francesc Josep Bademunt, de la Federación Estatal de Pensionistas
y Jubilados de CCOO.
L’acte de presentació del llibre va ser força entretingut i els assistents van poder gaudir de les

explicacions sobre el procés d’elaboració del llibre, primera novel·la de l’autor, així com de les
anècdotes i les seves vivències garriguenques.

