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UNIÓ INTERCOMARCAL
DE LES TERRES DE LLEIDA

Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66 Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

DELEGACIONS COMARCALS

DELEGACIÓ DE BALAGUER
C/ Girona, 8
25600 BALAGUER
Tel./Fax 973 44 74 52
Horari: divendres de 18 a 20 h.

DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30 a 19.30 h.

DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
C/ Segle XX,1, 3r, 2a
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns de 16 a 20 h.
dimarts, dijous i divendres de 17 a 19 h.
tarrega@ccoo.cat

DELEGACIÓ DE VIELHA
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 16.30 a 19 h.

CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA

Tel. 973 26 36 66
ASSESSORAMENT PRIMARI

Mira-t ho abans de comprar!
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM

a l edifici de l avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya i Natalia Holnik
Lleida, horari: dilluns i dimecres, de 15h a 18h.
Agramunt, horari: últim dijous de cada mes, de 10h a14h.
Bellpuig, horari: últim divendres de cada mes, de 10h a14h.
Cervera, horari: dilluns de 17h a 18h; dimarts, de 10h a 14h.
Mollerussa, horari: el 1r i 3r dijous de cada mes, de 10h a 14h.
Tàrrega, horari: dijous, de 9h a 14h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 15h a 18h;
i divendres, de 9h a 14h.

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15h a 18h.

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

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO
J.M. Bravo i Marc Peran
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 18h.

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de València, 51. Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 19.30h; i divendres, de 9h a 14h.

Per a més informació consulteu els anuncis publicats a les pàgines
d’aquesta revista i/o directament als establiments

ANTIGA CASA INGLÉS
ATLANTIS
AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
GASOLINERA ELS NEGRALS
CASELLES
E. S. JAMAICA
GIMNÀS ENERGY -SPORT (Guissona)
HÍPICA MASSOTERES (Massoteres)
ILERDENT
ILTRIDA
KINE
LAUREN
MULTIÓPTICAS-ÓPTICA LUX
RESTAURANT AGGIO
RESTAURANT LA PARRA
ROCHER
SEGRE
SÍCORIS CLUB
TEDAL MOBLES
TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR

15%
Condicions especials

20%
0,03 ¤ litre + vals
15% - 10% - 5%

0,03  ¤ litre
10%
15%

10% + altres
Condicions especials

20%
Preu dia espectador

20%
10%
10%

Condicions especials
10%

40% inscripció
15%
15%

Pesca
Assegurances

Música
Carburants

Llibres i papereria
Carburants

Gimnàs
Hípica

Clínica dental
Viatges

Fisioteràpia
Cinema
Òptica

Restaurant
Restaurant

Taller mecànic
Premsa

Club esportiu
Mobiliari

Teatre

HORARI D’ESTIU

Fins al 10 de setembre l’horari
d’atenció serà: de les 8 del matí a les
3 de la tarda!lo Sindicat2
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Lleida ha estat històricament un territori d'acollida. Continua sent-ho, malgrat els mals moments. Només
cal passejar-se pels carrers de qualsevol dels pobles lleidatans per petits que siguin i la diversitat ens inundarà
la vista, prenent forma en les diferents i acolorides fesomies dels seus veïns. Els nouvinguts foren en altres
èpoques els avantpassats d'aquells que ara llueixen cognoms d'orígens incerts que han acabat incorporant-
se a l'imaginari col·lectiu i que ara, fins i tot, passen desapercebuts per a la majoria. O més recentment,
aquells que van triar, als anys 60, quedar-se a la península en lloc d'aventurar-se cap a una Europa, en general,
menys receptiva.

Referint-se a aquests altres catalans, ja a la dècada dels 80, va fer fortuna una frase que tothom ha pres com
a pròpia, deixant de banda l'afinitat política o no amb el seu creador: “és català tot aquell que viu i treballa
a Catalunya”. Ara més que mai, no podem posar en dubte la vigència d'aquesta afirmació. Encara que és
evident que en aquests moments de dura crisi financera i econòmica, els governs han d'exercir un cert control
sobre les contractacions en origen, sobretot, tenint en compte les taxes d'atur que s'acosten a tants per cents
inassumibles per la nostra societat. Cal posar a l'abast de totes les persones totes les possibilitats de feina,
sense pressuposar que hi ha unes tasques que els nadius o els primers nouvinguts d'aquesta última onada
ja no estan disposats a fer. Així doncs, l'empresariat lleidatà ha de ser encara més responsable en les seves
actuacions; també en el sentit de no aprofitar la sotragada de la crisi i la difícil situació de molts treballadors
i treballadores per incomplir convenis, retallar drets laborals o empènyer els més indefensos al pou de
l'economia submergida. Per altra banda, no podem caure, com a societat, en l'engany que pretén emmascarar
la realitat culpant l'última immigració de la crisi econòmica, de l'atur o del dèficit del nostre model de benestar.

És per això que des de CCOO rebutgem la instrumentalització política de la immigració que potencia una
imatge negativa de la presència de persones immigrades i juga amb els sentiments irracionals, la por i el
desconeixement de la ciutadania per aconseguir rèdits electorals, sense tenir en compte el risc de fractura
social que comporta el discurs xenòfob, del qual només es beneficien els poderosos que, embolcallant-se
en banderes nacionals, no els preocupa que els seus conciutadans puguin prendre camins violents per
solucionar els problemes socials.

En aquest sentit, CCOO de Catalunya, SOS Racisme i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
hem presentat recentment de manera conjunta un manifest que porta per títol “Per la convivència i la cohesió
social” (www.ccoo.cat/pdf_documents/convivencia_cohesio_social.pdf), amb l'objectiu de treballar per
consolidar una Catalunya més oberta, més solidària i més inclusiva també, i especialment, amb el dret al
treball i a la protecció social.
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Per la convivència
i la cohesió social



José Antonio Mejías és andalús de naixement, però es declara català d'adopció
i de cor. Va néixer a Constantina, un poblet amagat entre les muntanyes de
Sevilla, amb arrels ibèriques i celtes i amb una història convulsa marcada per
la resistència als francesos i per la repressió després de la Guerra Civil.

Entre les seves aficions destaca especialment la de passejar amb la seva
parellai els seus fills com la més gratificant. És també aficionat a l'astronomia,
la lectura i el muntanyisme i practica el piragüisme, la natació i el ciclisme.
D'entre les seves devocions, en destaca l'estudi, tot i treballant ha acabat
recentment el cicle formatiu de tècnic de prevenció de riscos professionals.
Treballa a Supermercats Pujol on desenvolupa feines de logística i control de
preus.
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EntrevistaE

Els horaris del comerç no ajuden a conciliar vida laboral
i familiar i són un factor estressant afegit a la tasca.

1. Com comença la teva vinculació amb CCOO?

Durant els anys 90 hi havia una relació d'amistat amb els responsables de la FECOHT i
havíem parlat sobre la dificultat que tenia CCOO de constituir i mantenir candidatura a
les eleccions sindicals de Supermercats Pujol. Els companys em van demanar reiterades
vegades la meva col·laboració.
L'any 1998, l'empresa creix en inversió, en superfície, en persones treballadores, en vendes,
però la política empresarial cap al personal continua sent d'empresa petita, de caràcter
paternalista. La manca d'informació laboral, de seguretat i salut, de promocions justes,
de coneixement del conveni i dels drets laborals, en general, era total.
Els conflictes amb la direcció i la seva actitud a l'hora de resoldre'ls, em van fer decidir
que era el moment de sondejar si la situació que patíem en una secció en particular es
produïa també en altres seccions de l'empresa i si la solució plantejada de crear llista de
CCOO a Supermercats Pujol seria secundada i tindria el suport d’un nombre suficient de
treballadors i treballadores.
La llista confeccionada representava gairebé tot el ventall de seccions que constituïen
l'empresa i d'allí van sortir companyes sindicalistes, amb una valentia i un esperit reivindicatiu,
que encara avui els dura. La sorpresa, va trobar-se-la la direcció quan en les eleccions de
l'any 1999, CCOO presentava, per primera vegada, candidatura amb voluntat ferma de
tenir representació al comitè d'empresa i la posterior victòria, 7 a 6, davant de la UGT,
que era el sindicat institucionalitzat a l'empresa des de feia molts anys i estava poc
acostumat a la competència sindical. Aquell any m'afiliava a les Comissions Obreres.

2. Treballes en una empresa amb personal majoritàriament femení: com ho vius
i com veus les desigualtats laborals encara existents per raó de gènere en moltes
empreses del comerç i del món del treball en general?

El comerç és un clar exemple d'utilització del personal femení per a tasques infravalorades
i amb retribucions baixes, amb l'excusa que són treballs no qualificats. La finalitat:
rendiments alts per a l'empresariat. Els llocs de responsabilitat i els càrrecs més ben
retribuïts estan reservats al personal masculí, mitjançant promocions “a dit”. A causa que
el salari de les treballadores és inferior al salari de les seves parelles, el pes de la càrrega
familiar continua recaient en les dones treballadores del comerç, que són les que redueixen
jornada. Els horaris del comerç tampoc no ajuden a conciliar vida laboral i familiar i són
un factor estressant afegit a la tasca.
Tinc la sort de treballar dins d'un equip majoritàriament de dones i l'aprenentatge és
continu i enriquidor. La capacitat d'esforç, la intel·ligència, l'organització, l'empenta de
les meves companyes em donen la visió de l'error empresarial d'infravalorar el personal
femení i relegar-lo a tasques sense responsabilitats i sense cap autonomia; si aquest error
se solucionés, redundaria en un major benefici empresarial.

3. Acabeu de guanyar les eleccions sindicals a Plus Pujol amb un resultat històric
per a CCOO: un impressionant 17 a 0. Com ho valoreu des de la Secció Sindical
de CCOO? I en què ho notaran els treballadors i les treballadores del Plus?

La valoració és molt positiva, però també hem de tocar de peus a terra perquè és una
gran responsabilitat. Després de deu anys de lluita sindical hem tingut el suport més gran
i és un clar missatge de les persones que treballen al Plus: continuen confiant en CCOO
i en el treball que portem sobre els drets laborals i socials. Tot això, no hagués estat possible
sense la infraestructura que tenim darrere i que són les sigles de CCOO, l'assessorament
i la formació i la informació de les persones que treballen en el nostre Sindicat. També
el resultat reflecteix el treball en equip de dones i homes amb objectius comuns.
La nova incorporació de companyes, s'ha de reflectir en una millora en la gestió i la
capacitat de la Secció Sindical de CCOO al Plus d'aconseguir noves fites, consolidar drets
laborals assolits en el temps, atendre la nostra afiliació i fer arribar el nostre servei i missatge
com a sindicat a tots els centres de treball repartits per Lleida ciutat i comarques i en un
reforçament de recursos per a la FECOHT

4. També has estat delegat de prevenció i fa poc has obtingut títol de tècnic de
prevenció de riscos professionals. Què creus que queda per millorar en l'àmbit
de la seguretat i la salut a la teva empresa?

Encara que actualment no sóc delegat de prevenció, actuo com a assessor de les delegades
de prevenció de botigues en el marc de les reunions del Comitè de Salut Laboral.
Acabo d'assolir el cicle formatiu de grau superior de 2000 hores de tècnic de prevenció
de riscos professionals i espero que aquesta formació ens ajudarà a tenir major capacitat
per convèncer la direcció sobre la importància de la integració de la prevenció a l'organització
com a factor de qualitat i valor afegit.
Tenim molta feina per fer en prevenció de riscos, sobretot en riscos ergonòmics i psicosocials,
a causa del disseny defectuós dels llocs de treball i el factor organització, que es tradueix
en un alta taxa d'accidents de les nostres companyes i companys.

5. A la FECOHT (Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme) portes la responsabilitat
de finances. Com valores compaginar la feina pròpiament dita a l'empresa, la de
delegat sindical i de prevenció i la del càrrec a l'Executiva de la Federació?

La nova Executiva que va sortir de l’últim congrés de la FECOHT - Lleida incorpora cares
noves que espero que aportaran una nova visió sobre la gestió i l'organització dels recursos
humans i materials, coneixements i experiències en el món del comerç i esperit de treball
en equip, bàsic en totes les tasques.
Per a mi, és un orgull formar part del equip de la FECOHT com a responsable de finances.
Espero aportar en el futur el meu granet de sorra, encara que la meva aportació fins ara
ha estat més testimonial que efectiva i pràctica. Compaginar les tasques pròpies de la
feina a l'empresa, de la Secció Sindical de CCOO, com a membre del comitè d'empresa
de central i les funcions a la federació passa per disposar de les suficients hores sindicals
en primer lloc i fer una bona planificació de les tasques, prioritzant-les i posant-los objectius
i dates.

6. Quina cara té la crisi des de la visió privilegiada d'un treballador del comerç
d'aliments, és a dir, quin resum de la situació es pot fer des de darrere del taulell?
I, també, com us està afectant laboralment?  

El sector del comerç dedicat a la drogueria i l'alimentació no es veu afectat per la crisi
amb la virulència d'altres sectors, “de menjar no se n'està ningú, diuen”, i crec que està
aguantant bé aquest cicle econòmic, però sí que es detecta un retraïment en el consum
i no es nota l'alegria d'altres anys, ja que la clientela pertany a diversos sectors.
També es nota la crisi pel canvi de tendència de la clientela que incrementa la compra de
marques blanques (més barates) en detriment de les marques conegudes. Els clients i les
clientes compren els productes bàsics i s'estan de capricis.
El que és positiu és que hi ha hagut un factor d'estabilitat o de baixada de preus en
general, necessari en moments de crisi per estimular el consum. 
Davant de la crisi, a la nostra empresa s'ha alentit la renovació de contractes eventuals
a indefinits i hi ha una congelació de la contractació de personal nou. Hem de estar
vigilants al fet que la manca de substitucions de treballadores no representi una ampliació
de les funcions del personal que queda en les diferents seccions.



Drets lingüístics dels
consumidors
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Servei LingüísticEl passat 14 de maig el Consell de Ministres va aprovar l'avantprojecte de llei
d'interrupció voluntària de l'embaràs i salut sexual i reproductiva, que preveu
l'avortament lliure fins a la setmana 14 i fins a la 22 en una sèrie de supòsits. També
preveu que les dones joves, a partir de 16 anys, no necessitin autorització paterna
ni materna per avortar.

Són evidents les millores en relació a la situació actual que presenta aquest
avantprojecte: entre elles el reconeixement explícit del dret de les dones “a la
maternitat lliurement decidida”; així doncs, la interrupció voluntària de l'embaràs
passa a considerar-se un dret jurídicament exigible i no una concessió de l'estat
tutelada per tercers: metges i jutges, sobretot. A més, la llei preveu també la gratuïtat
de l'avortament. Fins ara només un 3% dels avortaments que es produïen a Espanya
es feien a través del sistema públic de salut. A partir d'ara es disposarà dels hospitals
públics i de centres concertats per portar a terme les interrupcions. Per altra banda,
les dones a partir de 16 anys no necessitaran del consentiment patern per avortar.
Es tracta d'un dels punts més polèmics de la reforma, però la Llei d'autonomia del
pacient ja permet que els majors de 16 decideixin per si mateixos en gairebé totes
les pràctiques mèdiques, excepte assaigs clínics, tècniques de reproducció assistida
i, fins ara, avortaments. Si una menor pot decidir sobre si sotmetre's o no a operacions
en què posa en risc la seva vida, no ha de tenir dret a prendre altres decisions
comparables? Només herències moralistes ens fan veure diferències entre aquestes
dues situacions.

Malgrat això, no es poden obviar certes mancances de l'avantprojecte de llei, que
no resolen problemes actuals i afectarien negativament aquelles dones que es troben
en situacions socials més desfavorides. També, cal apuntar que per si mateixa la llei
no garanteix la seguretat jurídica de les dones i dels professionals, perquè caldria
una reforma del Codi Penal vigent, que encara està pendent. 

Des de CCOO pensem que s'ha perdut l'oportunitat d'elaborar un avantprojecte
molt més valent i obert, en la línia del que demanaven les associacions de dones i
els professionals experts en l'informe que van emetre en el context del treball previ
a la redacció d'aquest avantprojecte. La mancança més preocupant és la llacuna
legal que es produeix a partir de la 22a setmana d'embaràs, ja que la llei no concreta
com es realitzarà l'avortament, ni qui el determinarà, ni quines en seran les garanties
legals, ni si els supòsits previstos a partir de la 14a setmana es donen a partir de la
22a.

Les recents croades antiavortament que han portat a la presó professionals i que
han fet tremolar totes les dones que havien fet ús del seu dret a avortar en alguna
clínica privada haurien d'haver obligat els poders públics a elaborar un avantprojecte
que regulés degudament aquestes circumstàncies, perquè és probable que cap
professional no es vulgui arriscar ni a realitzar l'informe inicial, ni a practicar
l'avortament a partir de la 22a setmana amb el resultat que moltes dones es veuran
obligades a seguir anant a París, on existeixen plenes garanties jurídiques per a
aquests casos o a avortar en la clandestinitat, si no disposen de recursos econòmics
per fer-ho amb més seguretat.

A més, no podem oblidar que es tracta d'una llei orgànica, per tant exigeix, per a
la seva aprovació, la majoria absoluta tant en el Congrés de Diputats com en el
Senat. És per això que difícilment aquesta llei millorarà durant el tràmit parlamentari,
i els vots dels congressistes i senadors, majoritàriament homes, decidiran, una vegada
més, sobre els drets i llibertats de les dones. En aquest sentit, continua sent sorprenent
escoltar tertúlies radiofòniques i televisives o llegir articles periodístics tractant temes
com l'avortament o la píndola de dia després en les quals només s'escolten veus
masculines, que pretenen controlar la llibertat sexual de les dones a través de les
seves filles, companyes i mares. El patriarcat no descansa...

Secretaria de Polítiques d’Igualtat

Pecat mortal,
delicte o decisió lliure?

Si com a consumidors i consumidores no respecten els nostres drets
lingüístics, ens podem adreçar a l'Agència Catalana del Consum, que és
l'organisme de la Generalitat que té assignades les competències en matèria
de consum. L'Agència fa un seguit de recomanacions, que afecten diferents
àmbits, perquè com a persones consumidores tinguem clar quins són els
nostres drets en allò que a la llengua es refereix, les recomanacions són les
següents:

- Expressem-nos lliurement en català en els establiments comercials, tant
oralment com per escrit; ens han d'entendre.

- Fixem-nos en les senyalitzacions i els cartells d'informació general de
caràcter fix de l'establiment (sortida, caixa...) perquè han de ser sempre,
almenys, en català.

- Tinguem en compte que els documents d'oferta de serveis (catàlegs,
prospectes...) han de ser redactats sempre, almenys, en català.

- Recordem que tenim dret a disposar dels documents privats en català
(contracte privat de compra-venda...), sempre que així ho acordin les parts.

- No oblidem que els contractes d'adhesió (contracte de serveis financers,
d'assegurances, de subministraments...) han d'estar a la nostra disposició
en català.

- Parem atenció amb els xecs, pagarés, talonaris i altres documents oferts
per les entitats financeres; han de ser sempre, com a mínim, en català.

- Fixem-nos que les empreses de serveis públics (transports, subministrament,
comunicacions...) han d'emprar sempre, almenys, el català en la retolació
i en les comunicacions per megafonia.

- Atenció quan demanem en els establiments de restauració les cartes de
plats, de vins, de postres, els menús, així com la llista de preus, perquè han
de ser, com a mínim, en català.

- Recordem que els establiments de reparació d'electrodomèstics han de
disposar sempre de tota la documentació i informació, almenys, en català.

- Recordem que els establiments de neteja tèxtil i els tallers de reparació
de vehicles automòbils han d'exhibir al públic un cartell d'informació als
usuaris redactat, almenys, en català.

- Tinguem present que els contractes que ens lliurin les agències de viatges
han de ser redactats, almenys, en català.

[Font: pàgina web de l'Agència Catalana del Consum]

Servei Lingüístic

Serveis S



Operativitat de les clàusules
de compensació i absorció
en relació a les condicions
més beneficioses
Tal i com esmentàvem en l'anterior número de lo Sindicat, algunes
empreses estan abusant de la psicosi de crisi per, entre d'altres coses,
congelar i, fins i tot, reduir les retribucions salarials dels seus treballadors
i treballadores. Les treballadores i els treballadors, com sempre, són
la víctima propiciatòria de qualsevol crisi, se'n trobi o no la causa en
el sistema de producció. Les tècniques poden ser diverses, però l'objectiu
és el mateix i no sempre és lícit.

En l'interval de temps transcorregut des de la publicació de l'última
revista, a Lleida, hi ha hagut dos pronunciaments, un de judicial i l'altre
un laude arbitral, d'especial transcendència en relació a aquesta matèria,
que s'uneixen a d'altres que s'han fet en l'àmbit estatal. El primer és
un laude d'Agnès Pardell, catedràtica de dret del treball i exdegana de
la Facultat de Dret i Economia de la Universitat Lleida, que, actuant
com a àrbitra designada per les parts i mitjançant el Tribunal Laboral
de Catalunya, confirma i amplia la tesi que defensàvem en l'anterior
article i declara el dret dels treballadors i treballadores d'Autobusos
de Lleida que els sigui incrementat el salari, segons el seu conveni:
l'IPC previst per al 2009, el 2%, més l'increment pactat per a aquest
any.

El segon pronunciament l'ha fet del Jutjat Social núm. 2 de Lleida
davant de la reclamació individual d'un treballador del sector del metall
en contra de l'acte de l'empresa, per a la qual treballava des de feia
més de 30 anys, de modificar unilateralment el contingut d'una condició
més beneficiosa que constava pactada, en el seu moment, amb
l'empresari, com a no absorbible ni compensable.

En aquest sector siderometal·lúrgic de Lleida, ha estat, i és públic i
notori, una pràctica habitual el pacte individual entre treballadors i
empresaris respecte de les condicions econòmiques de la seva relació
laboral, al marge del contingut del conveni col·lectiu. L'objectiu d'aquesta
pràctica és buidar de contingut general i real els efectes econòmics de
la negociació col·lectiva derivats del conveni “oficial” entre la patronal
i els sindicats. Fins i tot, a través de pactes d'empresa, s'estableix que
els salaris reals s'esmenten al conveni col·lectiu provincial solament a
l'efecte del seu increment. L'acord se sol traduir en el pagament de
part del salari “en B” o s'inclou en el rebut de salari sota les
denominacions més diverses i procurant, sobretot, que quedi constància
que per a l'empresariat aquesta part de la retribució que excedeix dels
mínims del conveni és de caràcter voluntari. Està clar que això no és
així, el pagament del salari no és una gràcia de l'empresari, sinó que
el pagament es fa en virtut d'una contraprestació del treballador, però
si no hi ha oposició del treballador per excloure el caràcter “voluntari,
compensable i absorbible” d'aquesta diferència, aquest caràcter té
plena vigència i implica que el treballador accepta tàcitament una
concessió graciosa de l'empresari.

Per això, resulta especialment interessant destacar allò contingut en
el fonament jurídic tercer de la sentència a la qual fem referència:
“…Acreditada l'existència de la condició més beneficiosa per a l'actor
en la forma exposada, la qüestió que es planteja és si aquesta condició
és susceptible de compensació i absorció, com pretén la demanda. En
referència a això, la jurisprudència manté que la condició més beneficiosa
no pot consolidar-se de forma inalterable durant tota la relació laboral
ni ser immune a la regla del 26.5 de l'Estatut dels Treballadors, ja que
la condició més beneficiosa perviu mentre les parts no acordin una
altra cosa o no sigui compensada o neutralitzada en virtut d'una norma
legal o convencional posterior, que sigui més favorable i que modifiqui
l'estatus anterior en matèria homogènia, tret que consti de manera
expressa el contrari o així en resulti del conveni d'aplicació, tal i com
ocorre en aquest cas, que les parts van acordar que el plus de valor
afegit no tenia caràcter de compensable ni absorbible...” És a dir,
solament mitjançant un acord entre les parts que el van constituir, en
el seu moment (individualment o col·lectiva segons es tracti), el caràcter
no compensable ni absorbible del contingut d'una condició més
beneficiosa pot ser modificat a la baixa. La qual cosa, dit sigui de
passada, és absolutament congruent amb el contingut de l'article 1.256
del Codi Civil, que diu: “La validesa i el compliment dels contractes no
poden deixar-se a l'arbitri d'un dels contractants”.

Pepe Vázquez

El passat 2 de juny, van visitar el sindicat 6 nois i noies de l'Associació Down Lleida
que van assistir a una sessió sobre la recerca de feina, realitzada per l'ASSOC
(Assessorament per a l'Ocupació de la Fundació Paco Puerto). 

La sessió consistí en un taller centrat en el recursos que es poden posar en marxa,
al nostre territori, per afavorir i cercar activament feina i les pautes per utilitzar,
aquests recursos, adequadament.

Més endavant alguns dels nois i noies de Down Lleida rebran atenció personalitzada
al servei ASSOC i gaudiran també dels serveis de la borsa de treball. 

Tornarem a tenir una propera col·laboració al juliol, quan un altre grup de joves que
pertanyen a aquest col·lectiu faran un taller més general, en el qual s'estudiaran
tots els passos que cal seguir en el procés de recerca de feina i en les seves diferents
fases.

L'Associació Down Lleida
visita el servei ASSOC
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Tot va començar quan es va canviar el sistema de pagament als
autobusos urbans; ara les targetes sense contacte són el sistema de
pagament i, per validar-les, es va col·locar un aparell que fes aquesta
funció just a l'alçada de l'orella dreta del conductor o conductora del
bus.

Per als conductors i conductores treballar sotmesos al so agut i
intermitent d'un aparell situat al costat del cap suposava patir estímuls
especialment estressants i molestos. Aquest soroll, el produïa l'avís
acústic de la validació de les targetes d'autobús que feien les persones
usuàries al pujar al vehicle. Fins i tot, en algunes ocasions, aquest
sistema de lectura del títol de transport era deficient i emetia un so
encara més intens i continu per indicar un error en la lectura de la
targeta. A més a més, a la part superior de la cabina de conducció,
s'hi troba una altra font sonora: l'avisador acústic que indica que una
persona ha sol·licitat la parada.

Quan coneixem el detall de les condicions de treball, podem afirmar
que els conductors i conductores d'autobús estan sotmesos a un bon
nombre d'exigències sensorials: la precaució i l'atenció d'una conducció
professional en vies urbanes; cobrar els bitllets, supervisar que es
validin els múltiples abonaments; atendre les parades sol·licitades,
els dubtes o qüestions de les persones usuàries i, en alguna ocasió,
mantenir l'ordre a l'autobús, indicant, per exemple, les normes
aprovades per l'autoritat local; mantenir l'horari dels temps de tornada
de la línia marcats per l'empresa, etc. L'estrès addicional provocat pel
senyal acústic va ser la gota que va fer vessar el got.

Els delegats de prevenció vam sol·licitar la intervenció del servei de
prevenció de l'empresa, que va indicar que el senyal acústic emès no
superava els 80 decibels i, per tant, no s'hi podia fer res. Aquest fet,
juntament amb la inacció de l'empresa, va fer que els delegats de
prevenció de CCOO plantegéssim que no es tractava d'un risc higiènic
de soroll, sinó d'un risc ergonòmic i psicosocial (exigències quantitatives,
qualitatives i sensorials) i van sorgir possibles solucions: canviar el
brunzidor de l'aparell acústic i, sobretot, modificar la ubicació de la
màquina cancel·ladora.

Després de diverses reunions, escrits i, fins i tot, recollida de signatures
del conjunt de conductors i conductores de la plantilla a favor d'una
millora de l'ergonomia ambiental del lloc de treball, s'ha aconseguit
que la màquina de validar els títols de transport s'instal·li a l'altre
costat del passadís d'accés al vehicle a tota la flota i, per tant, més
distant de l'orella del conductor o conductora i es canviï la membrana
de la màquina cancel·ladora i el so de la parada sol·licitada.

I és que amb soroll no ens entendrem!

J.P. Santamaría i Santi Viñes
Delegats de prevenció d'Autobusos de Lleida

Aquell molest
clinc, clinc

El passat 16 de juny va tenir lloc la inauguració del nou local de CCOO a Vielha.
La jornada es va iniciar amb una reunió de delegats i delegades de CCOO a la Val
d'Aran en la qual van participar diversos membres de la direcció del Sindicat, entre
ells Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya; Josep M. Baiget,
secretari general de CCOO de Lleida; i Antoni Busquet, responsable del Sindicat a
l'Aran.

Seguidament es va realitzar un acte obert als afiliats i afiliades del territori, en el
qual es va fer un petit homenatge a alguns dels fundadors de CCOO a la zona,
amb el lliurament d'unes plaques commemoratives.

En aquest acte es va gaudir de la presència del síndic general d'Aran, Francesc Boya,
i de l'alcalde de Vielha, Pau Perdices, que van expressar el seu reconeixement a la
voluntat de CCOO de ser present en el dia a dia de les relacions laborals a l'Aran.
Finalment, es va oferir un petit refrigeri als assistents.

La inauguració d'aquest local de propietat reafirma la presència de CCOO a l'Aran,
on ha estat històricament la primera força sindical tant en afiliació com en nombre
de delegats i delegades sindicals a les empreses. A més, suposarà una millora de
l'oferta de formació sindical i d'assessorament, que estalviarà desplaçaments a
Lleida, tant als delegats i delegades com a l'afiliació.

Un cop finalitzada la inauguració, Joan Carles Gallego i Josep M. Baiget van visitar
el Conselh Generau d'Aran i l'Ajuntament de la ciutat de Vielha.
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Primer de Maig

La manifestació del Primer de Maig d'enguany va ser
convocada de manera unitària per CCOO i UGT, amb
un lema de capçalera que feia referència a l'actual
situació de crisi financera i econòmica: “Plantem cara
a la crisi: treball estable i protecció social”.

Les reivindicacions dels diversos sectors productius i
dels treballadors i treballadores d'empreses lleidatanes
amb negociacions pendents es podien llegir a les
diferents pancartes al llarg del recorregut de la
manifestació: “Defensem el nostre conveni - Autobusos

Lleida”; “Per un treball digne: jubilació als 60 anys a
la construcció”; “Per l'acompliment del pactat,
defensem els nostres drets - Comitè d'empresa
Ilnet.UTE”; ”El treball digne és un dret i viure en família
també”. Els companys i les companyes de la Federació
de Serveis a la Ciutadania van lluir la nova pancarta
després de la fusió de les antigues FSAP i Comunicació
i Transport. No va faltar la tradicional pancarta amb el
lema “Volem un nou model productiu per a les Terres
de Lleida”, que esdevé un clàssic en les manifestacions
lleidatanes del Dia del Treball.

Malgrat la situació d'augment exponencial de l'atur,
especialment sagnant en el nostre territori i de les
nombroses reivindicacions que es proposaven en les
pancartes, s'hi va trobar a faltar, a la manifestació, una
participació més nombrosa de les treballadores i els
treballadors lleidatans.

Per finalitzar la jornada festiva i reivindicativa del Primer
de Maig va tenir lloc un aperitiu a la sala de l'IMAC en
el decurs del qual es van lliurar els premis COCO'S
2009.
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El  28 d'abril d'enguany, a iniciativa de la Confederació
Sindical Internacional, hem commemorat la 14a Jornada
Internacional en record de les víctimes del treball amb
el lema "Treball sí i amb salut. Prevenció a totes les
empreses".

A Lleida, vam organitzar una jornada sindical amb el
títol: “Ni precarietat preventiva ni precarietat laboral!”
La jornada consistí en una xerrada amb tres ponències
i tres ponents:

 - "Context i situació actual en el camp de la salut
laboral", a càrrec de Teresa Castellà, secretària de Salut
Laboral, Mobilitat i Medi Ambient de CCOO de les
Terres de Lleida.

- "Les mútues i la política sanitària: més crisi
preventiva?", a càrrec Toni Tuà de CCOO de Catalunya.

- "Propostes sindicals: sortir de la crisi amb millor
prevenció i més salut", a càrrec de J.M. Baiget, secretari

general de CCOO de les Terres de Lleida. Seguidament
vam realitzar una escenificació i una manifestació
reivindicativa contra la precarietat de la prevenció i
l'actuació de les mútues d'accidents de treball i malalties
professionals que va comptar amb la participació activa
de delegades i delegats de prevenció i sindicals. Es
tractava de posar en escena i manifestar que les
condicions de treball i la manca d'actuació preventiva
encara són més injustes quan la pèrdua de la salut va
acompanyada de la pèrdua del lloc de treball.
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CONDICIONS ESPECIALS PER ALS AFILIATS I AFILIADES A CCOO

28 d'abril, Dia Internacional per la Salut en el Treball

En el marc de la celebració del Primer de Maig, CCOO
de les Terres de Lleida va lliurar els Premis COCO'S
que, enguany, arriben a la vuitena edició. En aquesta
ocasió es va decidir concedir els reconeixements a
l'Agustín Barbolla Bermejo i a la plataforma Protegim
l'Horta de Lleida.

Al company Agustín Barbolla, a títol pòstum, per la
seva trajectòria sindical i el seu compromís amb
l'organització durant tota la seva vida professional i
també en els últims anys, formant part de la Comissió
Executiva de la Federació de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Lleida. A la plataforma Protegim l'Horta de
Lleida pel seu compromís en la defensa del patrimoni
cultural i agrícola i per la seva acció decidida pel
desenvolupament sostenible.

El lliurament dels premis es va fer durant l'aperitiu de
després de la manifestació de l'1 de Maig, que va
tenir lloc a la sala de l'IMAC, l'acte va comptar amb
la presència d'afiliats i afiliades a CCOO i de les
autoritats de la capital lleidatana.

Premis COCO'S 2009

Actes A



El dijous, 4 de juny, es van lliurar els premis de la tercera convocatòria dels Premis
Llanterna Digital, que són iniciativa de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de
Lleida, de la qual el Servei Lingüístic de CCOO forma part. L'acte de lliurament va
tenir lloc a l'auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la
Universitat de Lleida.

La secretària de Comunicació i Cultura de CCOO de les Terres de Lleida, Lucía
Alonso, fou l'encarregada de lliurar el premi de la categoria de la comunitat
universitària que va correspondre a l'obra Polisèmiques de Ruben Hengesbach. Les
altres obres guanyadores van ser: Amb paraules que m'agraden de l'IES Ribera del
Sió, d'Agramunt; Ocupa't de la llengua de Gabriel Albinyana; i La gàbia de paper
d'Èric Antonell. En el transcurs de l'acte es va donar a conèixer l'obra guanyadora
del premi per votació popular a través d'Internet: Paraules d'amor de Josep Pérez
Gómez.

Dins del marc de la Llanterna Digital ha tingut lloc, els dies 9, 10 i 11 de juny, a
l'Espai Funàtic, la Segona Mòstra de Cinemà Occitan, també organitzada per la
Coordinadora de Serveis Lingüístics. Una de les novetats de la Mòstra d'enguany,
a més de la distribució en tres dies de la programació, és que s'hi han inclòs obres
procedents dels diferents territoris occitans cosa que ha permès escoltar diferents
varietats lingüístiques de l'occità i, l'altra, que la Mòstra que s'ha estrenat, ara, a
Lleida es podrà veure a l'estiu a Vielha i a l'octubre a Barcelona.

Els treballadors i les treballadores de la fàbrica que EGO té a Solsona es van
manifestar el dia 12 de maig, a Barcelona, per exigir a la multinacional que reconsideri
el tancament de la planta que té en aquesta localitat i l'acomiadament de les 108
persones que hi treballen.

A mig matí, la plantilla d'EGO, antiga REMCO, es concentrà a la plaça d'Urquinaona
i van baixar, en manifestació, per la via Laietana fins a la plaça de Sant Jaume, per
reivindicar el futur industrial de la planta de Solsona i pel futur dels seus llocs de
treball.

Després de més d'un mes de negociacions, la multinacional manté el seu plantejament
de tancar la factoria de Solsona i fa cas omís de la demanda d'alternatives feta per

CCOO des del principi. CCOO recorda que EGO ha rebut el suport econòmic del
Consell Comarcal per fer inversions i que ha estat l'esforç i la professionalitat de
la plantilla el que ha permès impulsar l'expansió comercial i el lideratge tecnològic
de l'empresa.

Una representació de la fàbrica que EGO té a Lliçà de Vall es va mobilitzar amb la
plantilla de Solsona per donar-los suport en les seves reivindicacions.

EGO és una multinacional alemanya que es dedica a la fabricació de programadors
electrònics de control per a electrodomèstics, aplicacions industrials i automòbils,
i és líder en el seu sector. Té dues plantes a Catalunya, una a Solsona i l'altra a Lliçà
de Vall.

NotíciesN

lo Sindicat10

La plantilla d'EGO es
manifesta a Barcelona
contra el tancament de
la planta de Solsona

Llanterna Digital,
obres premiades



El conveni d'autobusos de Lleida té previst un augment salarial per al 2009 de l'IPC
més un punt. L'empresa, però, abans d'aplicar l'augment va demanar un document
que digués quin era l'IPC previst per a enguany. Com que aquest document no
existeix, l'empresa es negà a aplicar l'augment.

El comitè, que té 6 membres de CCOO, va recórrer al Tribunal Laboral de Catalunya
que emeté un laude arbitral que va donar la raó a allò signat en el conveni. L'empresa
acceptà el laude i signà les taules, i aquest mateix mes els treballadors i les treballadores
ja cobraran amb l'augment del 2% + 1 punt i, a més, cobraran, abans del 12 de
juny, els endarreriments des del gener del 2009.

Signades les taules salarials
d'autobusos de Lleida per
a l'any 2009

El SÍCORIS CLUB i CCOO de les Terres de Lleida han signat un conveni de
col·laboració pel qual els afiliats i afiliades de CCOO tindran avantatges a la
quota d'inscripció com a associats del SÍCORIS. Aquesta entitat és un referent
de la ciutat de Lleida en la pràctica de l'esport i té una important dimensió
cultural i de participació social.

El conveni consisteix en una reducció de 400 euros en la quota d'inscripció al
SÍCORIS CLUB per a les persones afiliades a CCOO, és a dir, la quota d'inscripció
per ser soci de l'esmentada entitat passa dels 1.000 euros als 600 euros (una
quota, un sol cop, per ser soci i per a tota la família, en el primer grau de
consanguinitat o afinitat, ascendent i/o descendent; per entendre'ns: parella,
fills i avis). Per fer-ho, cal dur un certificat de la Unió Intercomarcal de CCOO
de Lleida que acrediti la condició de persona afiliada.

Totes les persones afiliades i els seus familiars (parella, fills i pares) poden gaudir
d'un dia de portes obertes, entre els dies 20 de juny i fins al dia 12 de juliol
(ambdós inclosos); quan hi aneu, heu de mostrar el vostre carnet d'afiliat o
afiliada i tindreu accés a les instal·lacions del SÍCORIS CLUB com un soci més
durant tot el dia.

D'altra banda, dins el marc d'aquest conveni, el sindicat impulsarà un pla de
mobilitat sostenible del SÍCORIS CLUB que millori l'accessibilitat de les persones
amb mobilitat reduïda i fomenti els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb
transport públic a les seves instal·lacions.

SÍCORIS CLUB i CCOO
signen un conveni de
col·laboració

Notícies N
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Per tal de donar continuïtat a la formació com a delegat i delegada sindical de
CCOO, us presentem l'oferta formativa corresponent al nou període, que s'iniciarà
el mes de setembre.

Com bé sabeu aquests cursos de formació ens ajuden a poder exercir la nostra
tasca com a delegats i delegades amb la màxima efectivitat, ens permeten adquirir
coneixements en diferents matèries de caràcter sindical i laboral i millorar les nostres
habilitats en la comunicació i en la intervenció en la negociació col·lectiva.
La formació s'inicia amb el curs bàsic de formació sindical per als delegats i delegades
nous per passar, posteriorment, als cursos d'aprofundiment i especialització.

Cursos programats de formació sindical bàsica:
- Curs bàsic de formació sindical
- Curs bàsic de salut laboral
- Les mútues d'accidents de treball i malalties professionals
- Inspecció de treball
- Protecció social
- Responsabilitat social a les empreses
- Salari i nòmina
- Tècniques de comunicació
- Tècniques de negociació
Us presentem també l'oferta de formació per a quadres i dirigents sindicals que

s'ha programat a partir de les demandes de les diferents federacions.

Cursos programats per a l'estructura sindical. Formació de quadres:
- Atenció al client/usuari
- Estratègies d'igualtat d'oportunitats
- Gestió del temps i reunions
- Plans d'igualtat
- Violència de gènere

A partir de l'estiu us informarem dels continguts i les dates dels cursos de formació
sindical.

Us recordem també que mitjançant el Pacte Social per a la Ciutadania de Lleida,
signat amb l'Ajuntament de Lleida, s'aconsegueix, entre moltes altres coses, que
els delegats i delegades sindicals i els afiliats i afiliades puguin gaudir dels cursos
de millora professional i de lleure que porta a terme a l'Institut Municipal d'Ocupació
(IMO) Salvador Seguí. Gràcies al pacte disposem de dues places becades dins de
cada curs. Els cursos que ofereix l’IMO, els podeu veure al quadre de sota. 

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb la Secretaria d'Ocupació
i Formació, a l'adreça electrònica següent: rcriado@ccoo.cat.
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amb la col·laborarció de:

C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com

15%

Oferta de formació sindical per al curs 2009-2010

Programació de cursos de millora professional i lleure per al 2n semestre del 2009
TIPUS

Millora professional - PIME
Millora professional - salut

Lleure
Millora professional - comunicació
Lleure
Millora professional - salut
Millora professional - informàtica
Millora professional - recursos humans

Millora professional - informàtica
Lleure
Millora professional - informàtica
Millora professional - salut
Millora professional - informàtica

Millora professional - informàtica
Millora professional - PIME
Millora professional - informàtica
Millora professional - comunicació
Lleure
Lleure
Lleure
Millora professional - informàtica

CURS

JULIOL
Rebre i donar informació per telèfon en anglès
Descobreix l'artteràpia

SETEMBRE
Tast de vins
Taller de redacció de missatges de correu electrònic
Cuina amb la fruita
Higiene postural
Fotografia digital i tractament informàtic de la imatge: Photoshop
Selecció de personal per competències. L'eina clau

OCTUBRE
Word bàsic
Cuina ràpida amb microones
Autocad nivell avançat
Curs de manipulador/a d'aliments. Especialitat menjadors col·lectius
Fotografia digital i tractament informàtic de la imatge: Photoshop. Nivell avançat

NOVEMBRE
Internet i correu electrònic
Comptabilitat avançada
Word avançat
Shakespeare per a empresaris i empresàries
Curs bàsic de fotografia digital
Cuina nadalenca
Taller d'automaquillatge
Microsoft project

HORES

15 h
6 h

10 h
10 h
10 h
16 h
14 h
10 h

20 h
8 h

39 h
10 h
20 h

10 h
24 h
20 h
16 h
15 h
10 h
8 h

15 h

INICI

01/07/2009
01/07/2009

07/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
16/09/2009
19/09/2009
30/09/2009

01/10/2009
06/10/2009
13/10/2009
14/10/2009
31/10/2009

02/11/2009
02/11/2009
03/11/2009
07/11/2009
07/11/2009
09/11/2009
10/11/2009
16/11/2009

FINAL

10/07/2009
03/07/2009

28/09/2009
30/09/2009
30/09/2009
04/11/2009
10/10/2009
21/10/2009

27/10/2009
27/10/2009
10/11/2009
28/10/2009
21/11/2009

11/11/2009
18/11/2009
26/11/2009
28/11/2009
28/11/2009
30/11/2009
24/11/2009
02/12/2009

DIES

dl, dc i dv
dc, dj i dv

dc
dc
dc
dc
ds
dc

dt i dj
dc

dl, dt i dj
dc
ds

dl i dc
dl, dc i dj

dt i dj
ds
ds
dl
dt

dl i dc

HORARI

9 a 12 h
9.30 a 11.30 h

19 a 21.30 h
11.30 a 14 h
17 a 19.30 h

19 a 21 h
9.30 a 13 h

18 a 20.30 h

19 a 21.30 h
19 a 21 h

18.30 a 21.30 h
18 a 21 h
9 a 14 h

19 a 21.30 h
18 a 21 h

19 a 21.30 h
9.30 a 13.30 h
9.30 a 13.30 h

19 a 21.30 h
18 a 21 h

19 a 21.30 h

FormacióF



Notícies N
Nou equip de treball
a Fiteqa de Lleida
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Constituït el primer Sindicat
Intercomarcal de la Federació de
Serveis a la Ciutadania

Baixes d'afiliació motivades
per la jubilació

En el 4t. Congrés de FITEQA-CCOO de les Terres de Lleida, celebrat el 28 d'abril,
es va prendre l'acord de crear un àmbit funcional format per un equip de treball
estable. Aquest equip, encapçalat per qui fou escollit com a coordinador, José
Cabrera Merino de l'empresa tèxtil Valls Benaiges de Tàrrega, està format per
delegats i delegades dels diferents sectors: tèxtil, gasolineres, vidre, química, i són
Josep Lluís Cambray, Said Satour, Jordi Casas, i compta també amb l'assessorament
i la llarga experiència de la Miracle Nadal. Tots junts continuarem treballant per
afrontar els reptes de la crisi actual i defensar cada lloc de treball i ho farem anant
a cada empresa que ens cridi i visitant aquelles que encara no saben qui som,
d'aquesta manera seguirem donant la millor cobertura i assessorament a tota
l'afiliació de CCOO, tant personalment com des dels nostres locals sindicals repartits
per tota la província de Lleida: Tàrrega, Balaguer, Solsona, Vielha i Lleida capital.

La Comissió Executiva del Sindicat de Pensionistes i Jubilats de Lleida es va reunir,
a mitjans del mes de maig, amb membres de la Federació de Pensionistes i Jubilats
de CCOO de Catalunya, per elaborar el pla de treball del proper període.

Cal destacar, entre d'altres projectes, el de tenir una millor organització interna
(arribar més a l'afiliació) i, juntament amb la Federació de Catalunya i la Unió de
Lleida, col·laborar per conquerir drets per a les persones grans i per ser part activa
en el procés d'adopció de decisions per a les persones jubilades. Allí on es parli,
es proposi o s'organitzin coses per a les persones jubilades de les comarques de
Lleida, hem de tenir-hi presència.

Pel que fa a l'afiliació, un dels motius de desafiliació a CCOO és la jubilació de
les persones d'altres sindicats intercomarcals de Lleida que, una vegada tenen la
jubilació, es donen de baixa de CCOO, perquè no està garantit el transvasament
dels afiliats i les afiliades, en arribar a la jubilació, al sindicat de pensionistes i
jubilats de Lleida.

En aquest sentit, cal establir, des de la Unió i des dels sindicats intercomarcals, un
sistema adient per tractar de compensar algunes de les baixes d'afiliació motivades
per la jubilació i reconvertir-les en noves afiliacions al Sindicat Intercomarcal de
Pensionistes i Jubilats de les Terres de Lleida.

Francesc Josep Bademunt Sindicat de Pensionistes i Jubilats
CCOO de les Terres de Lleida

El dia 6 de maig, es va realitzar el Primer Congrés de la Federació de Serveis a
la Ciutadania de les Terres de Lleida amb la participació de 111 delegats i delegades
representants de les diferents seccions sindicals i àmbits sectorials que acull la
nova federació, i que són: administració local, administració de la Generalitat,
administració de l'Estat; telecomunicacions; comunicacions marítimes, aèries,
ferroviàries i per carretera; mitjans de comunicació; oci i esport; sector postal;
serveis socials i atenció a les persones; servei d'aigües; i el sector d'arts gràfiques.

Com a convidats, hi van assistir el secretari general de la Federació de Serveis a
la Ciutadania (FSC) de Catalunya, Josep Lluís Moure, i el secretari d'Organització,
Manolo Fages, també va assistir-hi el secretari general de la Unió Intercomarcal
de CCOO de Lleida, Josep Maria Baiget, i d'altres secretaris generals de diferents
federacions.

El congrés es va desenvolupar amb absoluta normalitat i un altíssim grau de
consens, com ho demostra el fet d'aprovar per unanimitat els documents tant
de balanç dels sindicats comarcals provinents de les federacions constituents, que
són la  Federació de Serveis i Administracions Públiques i la Federació de
Comunicació i Transports, com la ponència de propostes de futur.

En el congrés va ser elegida com a nova secretària general la companya Lourdes
Montes, votada per tots els delegats i delegades assistents al congrés. La candidatura
per a la Comissió Executiva, encapçalada per Rafael Rufiandis, i la proposta de
persones que aniran com a membres al consell també va rebre tot el suport de
les persones assistents.

Aquesta nova federació de Lleida representa a més de 3.000 afiliats i afiliades i
té més de 300 delegats i delegades.



Comunicació humana
Aquests darrers temps, arran dels moments de dificultat econòmica que ens ha
tocat viure, és  comú preguntar-nos mútuament com afecta la crisi a les empreses
on estem treballant. Per al gruix dels treballadors i treballadores aquesta constatació
es fa a través d'observacions subjectives, però que poden ser un indicador del que
està passant: botiga buida, poca feina preparant comandes, producció aturada...

Hi ha tasques, però, que no tenen una relació tan directa amb les vendes, per
exemple la meva, jo sóc informàtic. L'observació del dia a dia no et dóna un bon
referent de l'activitat econòmica.

Un dia, una persona em va explicar que a la seva empresa els telèfons no sonaven.
Pocs dies després, ho vaig experimentar a la meva pròpia feina. He de dir que
l'experiència em va resultar inquietant: en franges horàries en què les trucades
entraven normalment de tres en tres, hi havia un silenci només trencat pel tecleig
dels ordinadors. Vaig comprovar el funcionament de la centraleta, de la qual sóc
responsable, però tot estava correcte. El telèfon no és la principal via de recepció
de comandes, però aquesta falta de trucades, sens dubte, era signe d'una baixada
d'activitat.

Aquell silenci em va fer pensar. Avui el telèfon és una via molt important de
comunicació. Gairebé tothom en porta un a sobre amb el qual fa i rep trucades a
tothora. També tenim les diverses modalitats que ha propiciat Internet: correu
electrònic, missatgeria instantània, blocs... Tot això ha portat una fluïdesa important
per comunicar-nos. Però, hi ha comunicació de qualitat al darrere?  Crec que això
és el que ha de passar per davant de l'eficiència dels nous mitjans.

Crec molt important que els nostres missatges electrònics, les trucades i (per què
no?) les nostres converses davant d'una cervesa siguin comunicació humana. Que
serveixin per teixir xarxes de solidaritat, de suport o, simplement, ens mantinguin
en contacte amb els altres. Això ens donarà més força per passar els moments de
dificultat com l'actual i, ni que als telèfons de les empreses els costi molt tornar a
sonar, les persones patiran molt menys o veuran alleugerits o acompanyats el seus
moments de dificultat.

Els passats dies 15, 16 i 17 de maig l'Acció Catòlica Obrera (ACO) va celebrar a
Lleida el seu consell, que fa cada 4 anys. Hi van assistir delegats de tot Catalunya,
Balears i de la resta de l'Estat. Es van triar les prioritats que han de guiar el moviment
fins al proper consell. Aquest cop, es fa incidència en el consum, l'opció preferent
per als més pobres, i en com afrontar-ho, tot plegat, com a cristians que som.

Els membres de l'ACO, homes i dones de totes les edats i professions, ens reunim
en grups per reflexionar sobre el món del treball des de la perspectiva cristiana.
Estem compromesos en organitzacions sindicals, partits polítics, moviments cívics,
ONG i associacions diverses, amb la voluntat de transformar la societat a favor dels
més febles.

Aquest objectiu, que segur que compartim amb la majoria de sindicalistes, s'ha
d'ajudar amb un esforç de comunicació. Fem que aquesta comunicació sigui,
sobretot, humana.
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OpinióO
La ploma
convidada
Josep Anton Belchi i Riera
Responsable diocesà de l'Acció Catòlica Obrera de Lleida



Un treballador va patir la persecució empresarial immediatament després d'haver
estat elegit delegat de personal i, en un curt espai de temps, fou objecte de
successives sancions, que posteriorment van ser conciliades judicialment per
improcedents, i la imposició arbitrària de vacances (que fou impugnada pel recurrent
en l'exercici de les seves funcions sindicals i va obtenir una sentència favorable).

Tanmateix, com a conseqüència de la subrogació de la plantilla a una nova empresa,
el treballador va ser aïllat de la resta dels seus companys de treball i, posteriorment,
es va revocar el seu càrrec de representant sindical en una assemblea, que ell no
va presidir i que fou convocada únicament pels quatre treballadors que quedaven
a la plantilla de l'empresa anterior (tres d'ells vinculats a la direcció de l'empresa).
Finalment va ser acomiadat a causa d'una pretesa reducció de plantilla i per falta
de puntualitat i d'assistència. En el decurs del procés per acomiadament, l'empresa
va reconèixer la improcedència de l'acomiadament. El Jutjat Social declarà nul
l'acomiadament per la lesió de la llibertat sindical, però el Tribunal Superior de
Justícia va revocar la sentència per entendre que no hi havia indicis de persecució
sindical, sinó que la problemàtica es derivava de la relació laboral existent i no de
la seva condició de delegat sindical.

El Tribunal Constitucional no comparteix aquest criteri, ja que considera que els
elements descrits conformen, de forma evident, l'existència d'un panorama indiciari
suficient com perquè operi, la inversió de la càrrega de la prova, sense que l'empresa
hagi pogut justificar de forma suficient que les raons del cessament són prou
allunyades del propòsit discriminatori.

Els aspectes decisius, segons la sentència del Tribunal Constitucional, són els
següents:
- L'empresa no ha acreditat la concurrència de la causa legal expressada a la carta
d'acomiadament, més tenint en compte la seva improcedència, la qual cosa evidencia
l'absència d'una causa per a l'extinció.
- Tampoc no ha acreditat que els incompliments del recurrent en l'empara fossin
de l'entitat i la gravetat suficients per justificar la decisió extintiva. Anteriors sancions
van ser igualment reconegudes com a improcedents.
-  I, finalment, l'empresa tampoc no ha acreditat que l'esmentada decisió sigui
aliena a la persecució sindical denunciada, ja que no ha aportat, com correspondria,
els elements de prova que permetin explicar de forma objectiva, raonable i
proporcionada la seva decisió i eliminar així la sospita inicial que aquesta decisió
pugui constituir una represàlia a l'exercici de la llibertat sindical del treballador. 

És per això que el Tribunal Constitucional considera que s'ha lesionat el dret de
llibertat sindical, la qual cosa suposa, a la pràctica, la confirmació de la sentència
del Jutjat Social que havia declarat l'acomiadament nul.

CCOO exigeix al Departament
d'Educació la negociació del
calendari escolar. CCOO no vol
polítiques d'aparador!
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Breus B

Ja ha sortit la normativa que regula el calendari escolar per al curs 2009-2010 i el
Departament d'Educació no ha tirat endavant cap de les propostes de canvi de
calendari que va presentar el conseller Maragall a la premsa, de manera precipitada
i sense haver passat per la mesa de negociació. Les propostes concretes que va
anunciar són:
-Començar el curs escolar amb alumnes la primera setmana de setembre.
-Establir un període de vacances escolars durant el mes de febrer.
-Suprimir la jornada intensiva del mes de juny.

Aquests canvis, bàsicament, marquen les dates lectives, sense entrar en cap altra
consideració. Tenint en compte la situació econòmica del país i l'austeritat rigorosa
del pressupost del Departament d'Educació, CCOO considera aquests canvis
precipitats i poc responsables i que responen a la política d'aparador que realitza
aquest conseller.

CCOO hem exigit un procés de negociació pausat i reflexiu, basat en la situació
real de la nostra societat i en les necessitats i els canvis que s'han de preveure i
introduir en l'organització escolar per modificar el calendari. Un nou calendari
escolar ha de garantir unes bones condicions pedagògiques per a l'alumnat, unes
bones condicions laborals per als professionals i una oferta socialment satisfactòria.

El debat i el consens que CCOO demana, i el Consell Escolar de Catalunya recomana,
a l'Administració ens han de dur a una proposta de calendari pedagògicament
positiva, laboralment millor i socialment satisfactòria.

La Federació d'Ensenyament de CCOO treballa per un nou calendari escolar, que
ha d'estar basat en unes condicions que considerem imprescindibles i que són:

- Un nou acord amb el món laboral sobre els temps de treball. Necessitem guanyar
en conciliació de la vida familiar i laboral, com a elements clau per al benestar de
les persones i l'educació dels nens i les nenes.
- La negociació laboral per acordar els canvis en les condicions de treball.
- La regulació del lleure educatiu.
- La revisió i la correcció de les condicions de temperatura que tenen els centres,
sobretot a les nostres terres.
- Adequar els processos de preinscripció i matriculació.
- Adequar les plantilles i l'adjudicació del professorat.

CCOO estem disposats a parlar-ne, i exigim que el Departament negociï amb els
sindicats les qüestions laborals i amb la comunitat educativa qualsevol canvi que
pensi introduir en el calendari. CCOO defensarà sempre l'interès de la infància i
la millora de les condicions de treball del professorat.

Albert Ariza i Prats, secretari general del Sindicat d'Ensenyament
CCOO Terres de Lleida
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