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CCOO i UGT auguren que
s’anul·laran molts ERTO que
s’usen per reduir la plantilla
Els sindicats, que ahir van presentar l’1 de Maig,
demanen consensuar mesures davant la crisi
Els sindicats UGT-Terres de
Lleida i CCOO LLeida van
alertar ahir de que quan
es revisin un per un els
Expedients de Regulació
Temporal d’Ocupació (ERTO)
molts no s’acceptaran per
incomplir la normativa.
Lleida
xavier nadal
Les dues organitzacions sindicals
van dir que molts ERTO no tiraran endavant per incomplir les
causes derivades de força major
i les econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i es
descobrirà que algunes empreses
han aprofitat l’alarma sanitària
pel Covid-19 com a “excusa per
reduir la plantilla”.
La secretària general de CCOO
Lleida, Cristina Rodríguez, va informar que la seva organització
ha presentat 39 expedients per
via judicial i 38 denúncies davant
la Inspecció de Treball, la majoria
per acomidadaments “injustificats” i ERTO “fraudulents”. D’altra
banda, va criticar que molts dels
afectats per ERTO encara no hagin cobrat la prestació d’atur dels
mesos de març i abril.
La UGT i CCOO de Lleida encaren un Primer de Maig “confinat”,
que serà diferent dels anteriors
davant la impossibilitat de celebrar la tradicional manifestació

per les restriccions decretades
amb l’emergència sanitària pel
coronavirus. Malgrat això, els sindicats han volgut fer arribar igualment les seves reivindicacions a
la ciutadania, enguany sota el lema “Salut, treball i justícia social.
La prioritat és la vida”.
Tant Rodríguez com el secretari general de la UGT-Terres de
Lleida, José Luis Aguilà, van instar
a les administracions a promoure la constitució d’una taula de
diàleg on també hi siguin representats els agents socials i econòmics per cercar consensos per fer
front a la crisi sanitària , laboral i
social i acabar amb la “precarietat social, laboral i econòmica”
i van demanar un major suport
de les administracions davant la
vulnerabilitat de les famílies que
s’estan veient afectades..
Ambdós representants sindicals van alabar la tasca desenvolupada pels treballadors dels
serveis públics i van defensar que
“la resposta no ha de ser tornar a
polítiques d’austeritat”, sinó que
s’han de millorar els recursos públics i retirar la reforma laboral,
“que és inútil i ha fet perdre molts
drets socials”, segon va exclamar
Aguilà. Des de CCOO consideren
que aquesta crisi ha de servir com
a “oportunitat” per implementar
canvis estructurals i reinventar el
model econòmic i social”.

Els paradistes del Mercat de
l’Hort seran el 2 de maig al
mercadet de Barris Nord
Els paradistes que participen habitualment en les edicions del
Mercat de l’Hort que organitza
l’àrea de Mercats de l’Ajuntament
de Lleida, van acceptar ahir la proposta de la regidora de Consum,
Comerç i Mercats, Marta Gispert,
i se sumaran, dissabte dia 2 de
maig, al mercadet de Barris Nord.
Així les coses, aquest dissabte es
recupera el mercadet tradicional

a Barris Nord, dedicat exclusivament a la venda de fruita, verdura i planter, i, d’altra banda, s’hi
sumaran les parades del Mercat
de l’Hort. El mercat reforçarà, per
tant, el seu component de servei
de proximitat, qualitat i elaboració artesana. Els paradistes han
hagut d’adaptar les seves vendes
i aprofitar les oportunitats que ha
suposat la venda on line.
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Lleida signa uns 2.765 contractes
temporals menys que en el 2019
La contractació temporal a la
demarcació de Lleida s’ha reduït en un any en un 27,3%.
Durant el mes de març del 2020
es van signar 7.377 contractes,
2.765 menys que en el mateix
mes del 2019 (que van ascendir
a 10.142), segons un estudi dut
a terme per l’empresa de recursos humans Randstad. Aquesta
baixada es deu a l’impacte de la
Covid-19. Segons Randstad, la

contratació temporal a Catalunya ha caigut en un 29,5%, és
a dir, registra un descens de 2,2
punts percentuals més que la
mitjana estatal (-27,4%), el que
suposa que s’han deixat de signar 63.887 contractes de durada determinada. Agricultura
(-17,2%) i indústria (-14,4%),
van ser els sectors en què menys es va reduir la contratació
temporal.

Campos trasllada a Crespín
la preocupació per les
retallades en l’ocupació
La tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida i presidenta de
l’Institut Municipal d’Ocupació
(IMO), Anna Campos, va traslladar per carta al subdelegat del
govern espanyol a Lleida, José
Crespín, la seva preocupació per
l’anunci de la retallada del 55%
dels recursos en les polítiques
actives d’ocupació. Campos considera que aquesta disminució

afectarà tots els programes i
projectes previstos per al 2021 a
la ciutat. En aquest sentit, va demanar al subdelegat que traslladi aquesta inquietud al Ministeri
de Treball i Economia Social perquè “pugui reconsiderar la decisió presa i buscar una alternativa
que no perjudiqui els més vulnerables i els que més ho necessitaran després de la crisi”.

El PSC vol
que la Paeria
expliqui com
gastarà 3,5
milions
El grup municipal del PSC xifra
en més de 3 milions i mig d’euros els diners “amb què l’Ajuntament compta” per poder fer
front a la crisi ocasionada pel
coronavirus i demana al consistori que aclareixi a què es
destinaran ja que poden evitar
sumar més “retallades” i “poder engegar projectes per a la
recuperació”. El grup socialista
a la Paeria demanarà en el ple
d’avui explicacions al govern de
la Paeria sobre tots aquells ingressos que des del govern “no
comptabilitzen” i amb el quals
sí que compten.

La Paeria
col·labora en
una campanya
del Banc dels
Aliments
El Banc dels Aliments de Lleida
ha iniciat la campanya #somsupercistella, que ha sorgit de la
iniciativa ciutadana i que està
orientada a la captació de fons.
La Paeria, i com una acció més
de la Xarxa de Solidaritat Lleida, hi col·labora i ajuda en la
gestió per coordinar i unificar
les iniciatives per fer front a les
situacions de vulnerabilitat. La
campanya vol seguir abastint
les persones usuàries habituals
dels serveis del Banc dels Aliments i atendre les necessitats
de les persones que ara es troben en una situació de pobresa.

La UdL impulsa
la recerca digital
en el camp de
les humanitats
La Càtedra Màrius Torres de la
UdL, la Universitat de Girona,
la Universitat de Cork (Irlanda)
i el Centre Cívic Sant Agustí han
impusat la creació de l’Associació d’Humanitats Digitals Catalanes. L’entitat vol promoure
la recerca digital en les humanitats dins els estudis catalans
i treballar per preservar i construir l’empremta digital col·laborant amb diferents centres.

