Vaga i principi d’acord al servei de
teleassistència de Lleida
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Seguim a
l’ofensiva!

A Catalunya s’ha format govern i a
Espanya en tenim un de nou. Tant en
un cas com en l’altre s’inicien noves
etapes que generen noves expectatives i noves oportunitats per poder començar a parlar i
fer efectius canvis socials i laborals.

Els treballadors i les treballadores de Tunstall Televida, empresa subcontractada per l’Ajuntament
de Lleida que es dedica a gestionar l’assistència
a les persones grans que viuen soles, van començar, el 3 de juliol, una vaga indefinida per protestar per les seves precàries condicions laborals.
Aquesta empresa, en 5 anys ha triplicat el nombre
de persones a les quals atén, ha passat d’atendre
1.073 persones l’any 2013, a atendre’n 5.500, l’any
2018; mentre, però, el seu personal no sols no ha
augmentat, sinó que ha disminuït, el 2013 eren 12
persones treballant-hi i actualment en són 10.
La vaga es va interrompre 3 dies després per començar negociacions amb la mediació del Departament de Treball. Els representants dels treballadors i les treballadores de l’empresa Televida van
arribar, el 10 de juliol, a un acord amb l’empresa
i van desconvocar la vaga. Els punts de l’acord,
que es fa sota la tutela de l’autoritat laboral, són
els següents:

– Es constitueix una comissió tècnica, amb
presència proporcional a la representativitat
en els comitès d’empresa, per definir els elements retributius de la plantilla, amb criteris
d’igualtat retributiva.
– La Comissió Tècnica elaborarà un calendari
de reunions.
– El 18 de setembre, un cop l’empresa disposi
de l’estudi econòmic de viabilitat, es reprendran
les negociacions per arribar a un acord sobre
els motius de la vaga, per exemple: l’equiparació
salarial en les mateixes categories, actualment
hi ha diferències que van dels 80 als 200 euros;
la pujada dels salaris més baixos, que són de
850 euros al mes…
– Les parts es comprometen a seguir treballant sobre el marc de les relacions laborals
del sector.
CCOO de Lleida valora positivament l’inici de les
negociacions, ja que cal dignificar el sector, tant pel
que fa a les condicions laborals com les socials.

HORARI D’ESTIU:
fins al 14 de setembre,
de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

L’ofensiva de CCOO ha donat fruits que es materialitzen en acords presos, com ara: apujar
el salari mínim interprofessional, l’Acord per
a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC)
i, finalment, l’11 de juliol CCOO va donar llum
verda per signar l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC). Tots aquests acords recullen
mesures per fer front a la precarietat laboral i
als baixos salaris.
És necessari un pla de xoc contra la precarietat laboral que afecta majoritàriament els
joves i les dones. I en aquest sentit es manifesten l’AENC i l’AIC: increments salarials del
3%, 14.000 euros anuals de salari mínim i que
qualsevol empresa que externalitzi una activitat hagi de pagar segons el conveni col·lectiu
del sector.
CCOO continuem exigint la derogació de les
reformes laborals, però sense tornar a les que
hi havia abans. El mercat de treball necessita
reformular una nova reforma laboral d’acord
amb els temps que estem vivim. Una reforma que garanteixi els drets i que garanteixi
l’equilibri en les negociacions entre l’empresa
i els treballadors i treballadores.
CCOO també s’organitza per fer front a les
noves realitats del món del treball, i ha creat
un departament de noves realitats del treball i
la precarietat. Aquesta reorganització vol donar suport a les persones que es veuen afectades per la precarietat laboral i, per fer-ho de
manera fàcil, CCOO ha posat un número de
telèfon a través de WhatsApp (689 586 414)
per contactar amb el sindicat.
Ara ens toca recuperar salaris, drets i igualtat!

www.ccoo.cat/lleida
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CCOO de Sanitat de Lleida demana la revisió de
les ràtios de personal del centre sociosanitari
Nadal Meroles

@slccoo
Fa pocs mesos el Servei Lingüístic de
CCOO de Catalunya ha creat un microblog
dins la plataforma Twitter que permet publicar piulades relacionades amb la tasca del
servei, piulades d’informació i de difusió de
continguts, i, a més, seguir altres usuaris no
solament relacionats amb el món sindical,
sinó també amb l’àmbit de la llengua.
Per moure’s en aquesta plataforma hi ha
tot un seguit de termes que s’han fet molt
usuals en anglès, però que tenen el seu
equivalent en català, i el Servei Lingüístic
n’ha fet un recull i ha elaborat un petit vocabulari. Els motius principals d’aquest vocabulari són tres: en primer lloc, perquè vol
que el català sigui el punt de trobada de tota
la ciutadania, independentment de l’edat,
l’origen o la llengua; segonament, perquè
vol que el català sigui present en totes les
tasques que fa el sindicat, per això porta el
català a la comunicació digital, i, en tercer
lloc, perquè vol que el sindicat sigui un espai comú de relació i un vehicle d’integració
social i d’igualtat d’oportunitats.
Per a CCOO, el coneixement i l’ús del català és un dret de ciutadania i un dels factors
de cohesió social. El sindicat aposta per
l’ús social de la llengua catalana en tots
els àmbits i creu que s’ha d’avançar en la
promoció i l’ús del català ampliant la seva
presència als nous espais de comunicació i
d’interacció, com són les noves tecnologies
de la comunicació.
Si vols seguir les piulades del Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya, fes-te seguidor o seguidora de @slccoo. I si vols
conèixer el vocabulari del Twitter en català,
ves aquí

El responsable de Sanitat de CCOO de Terres
de Lleida es va reunir amb el delegat territorial
de Sanitat per exposar-li la situació que pateix el
personal sanitari del centre sociosanitari Nadal
Meroles en relació amb les ràtios de personal. Cal
recordar, en primer lloc, que parlem d’una empresa el contracte programa de la qual està finançat,
pràcticament, en un 98%, per l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
El sindicat considera totalment insuficients les
ràtios en el torn de nit. El personal d’aquest torn
s’hauria d’augmentar en una infermera i tres auxiliars d’infermeria. També caldria millorar les ràtios
del personal auxiliar d’infermeria en el torn de
tarda, s’hauria de passar tot el personal a 7 hores

i eliminar els llocs de treball de 5 hores. Pel que
fa al torn de matí, caldria recuperar el reforç de 4
hores del personal auxiliar d’infermeria.
Així mateix, el sindicat va recordar que l’actual
concessió d’aquesta empresa acaba el 2020 i va
instar la Generalitat que a partir de llavors la gestioni una empresa pública.

Marxa contra els feminicidis
El 16 de juliol, a la nit, va tenir lloc una marxa convocada per la
Marea Lila de Lleida, de la qual CCOO de Lleida forma part, amb
el lema: “En contra dels feminicidis, sortim als carrers!”.
La marxa es va fer per protestar i mostrar el rebuig de la Marea
Lila contra els assassinats de dones que han succeït des de principis d’estiu.

Celebrem novament la Festa del Treball Digne
CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, la tradicional Festa del Treball Digne. Serà el dissabte 6
d’octubre, a la plaça de la Cultura de l’Hospitalet de
Llobregat. Es tracta d’una jornada festiva i reivindicativa que s’ha consolidat com un lloc de trobada
de la gent de CCOO de tot Catalunya i que, enguany, coincidirà amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que es commemora el dia 7 d’octubre.
La Diada del Treball Digne disposarà de diferents
espais lúdics, de cuina sobre rodes (food trucks),
de l’animació musical dels Xiula, d’un concert
d’Hotel Cochambre i d’una paella multitudinària.
Així mateix, hi assistiran Unai Sordo i Javier Pacheco, secretaris generals de CCOO d’Espanya i
Catalunya, respectivament.

A Lleida, al local del sindicat, ja tenim
els bons que es podran intercanviar pel
dinar, si hi voleu venir, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
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Manca de personal mèdic
i trasllats intempestius a
l’Hospital Santa Maria

Continuen les reivindicacions dels
treballadors i treballadores de
Correos
Delegades i delegats de CCOO a Correos de Lleida van anar el dia 4 de juliol,
a Barcelona, per concentrar-se davant de la Delegació del Govern a Catalunya
i exigir que es reverteixi la política de retallades, precarització i deteriorament,
instal·lada a Correos.
La concentració, a més, volia pressionar el Govern i la direcció de Correos perquè
adopti les mesures per defensar un servei postal públic viable, amb finançament
suficient en el marc d’un pla estratègic que permeti l’adaptació al nou mercat postal
i logístic; i aconseguir un acord laboral que signifiqui per als treballadors i treballadores de l’empresa postal pública recuperar i reconquistar salari, ocupació i drets.
CCOO va advertir també que després de l’èxit de les primeres aturades parcials i
el suport contundent dels treballadors i treballadores, continuarà amb el calendari
previst de mobilitzacions que preveuen vagues generals a final d’any si l’Executiu
no fa cas de les reivindicacions dels treballadors i treballadores de l’empresa.

El sindicat informa els treballadors
i treballadores del tèxtil
El passat 19 de juliol, el dia de la vaga del sector del tèxtil i la confecció convocada
en solitari per CCOO, delegades i delegats de CCOO de Lleida van repartir fulls
volants als treballadors i treballadores de l’empresa Unitex de les Borges Blanques
i van explicar-los els motius de la vaga.
El sector del tèxtil i la confecció és un sector molt precari, en el qual es cobren sous
molt baixos. A les nostres comarques, la majoria de les empreses són empreses
deslocalitzades de l’àrea metropolitana de Barcelona perquè aquí els sous que es
paguen són més baixos.
CCOO d’Indústria de Lleida està en contra del conveni que ha firmat unilateralment
la UGT, sindicat que només representa el 30% dels treballadors i treballadores del
sector, i per aquest motiu treballarà perquè, a través de les negociacions dels comitès d’empresa es puguin millorar les condicions de treball i salarials dels treballadors i treballadores del sector, en especial, que en cap cas es puguin situar els
salaris per sota dels 14.000 euros de referència que els dos sindicats majoritaris i
la patronal es van marcar com a mínim en l’Acord per a l’ocupació i la negociació
col·lectiva (AENC) signat recentment.

A la unitat de medicina interna de l’Hospital Universitari de Santa
Maria, els professionals mèdics pateixen un increment de tasques
i una baixada de la ràtio metge-pacient a causa de les jubilacions
i les guàrdies de les vacances d’estiu. El comitè d’empresa considera insuficient mantenir aquesta situació durant tot l’estiu i
demana que es contractin facultatius de reforç per tornar a unes
ràtios adequades a la càrrega de treball actual.
El Comitè d’Empresa de l’Hospital Santa Maria també va presentar una queixa a la direcció de l’hospital per les hores en les quals
es feia el trasllat de pacients entre els hospitals Arnau de Vilanova
i el Santa Maria —la majoria de trasllats es fan a la matinada—. La
direcció va respondre que ho analitzaria i intentaria solucionar-ho,
però no ho ha fet. El comitè demana que els trasllats intrahospitalaris es facin, com a molt tard, fins a les 22 o 23 hores, d’aquesta
manera es garantirà un descans adequat als usuaris i minvarà la
distorsió que s’ocasiona a la unitat que rep el pacient.

CCOO guanya les
eleccions sindicals
a l’Estació de servei
Sant Pere
En les eleccions sindicals de
l’Estació de servei Sant Pere,
CCOO hi obté un nou delegat
en guanyar les eleccions.
En aquesta estació de servei, CCOO dona suport a la
contractació que han fet de
7 treballadors, davant dels 3
que té qualsevol altra estació
de les seves característiques.
En els últims anys s’ha produït
un increment de les estacions
sense personal o amb molt poc, conegudes com a “fantasmes”,
aquesta nova manera d’organitzar el treball en les estacions de
servei provoca destrucció de llocs de treball i precarietat en la societat, i a més una important pèrdua de clients en les estacions
tradicionals.
L’Estació de servei Sant Pere ha pres el compromís de diferenciarse de la resta oferint un servei tradicional als seus clients: ràpid,
totalment assistit i sense necessitat de sortir del vehicle.

