CCOO de Lleida commemora el 25 de Novembre

CCOO de Lleida ha commemorat el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones, el 25 de novembre, amb un taller sobre
els protocols per a la prevenció i l’abordatge de
l’assetjament sexual i per raó de sexe; i amb dues
exposicions: “Dona i treball. Una història de precarietat i lluita” i “Les treballadores domèstiques
migrants al Líban”.
El taller ha anat a càrrec de Neus Moreno de
la Secretaria de Dones i Polítiques LGTBI i del
Comitè de Dones de CCOO de Catalunya i ha
tractat sobre l’obligatorietat que les empreses
tinguin protocols per a la prevenció i l’abordatge
de l’assetjament sexual i per raó de sexe. Els objectius del taller eren conèixer els conceptes i la
legislació bàsica de l’assetjament sexual i per raó
de sexe, conèixer i analitzar la proposta de proto-

col tipus elaborada, amb la participació d’agents
sindicals i empresarials, al Consell de Relacions
Laborals, i, sobretot, que les delegades i delegats
assistents poguessin intercanviar experiències.
Un cop acabat el taller, els delegats i les delegades del CCOO Lleida es van concentrar a la plaça
de davant del sindicat per manifestar el seu rebuig
a la violència que s’exerceix contra les dones pel
fet de ser-ho i llegir el manifest que el sindicat ha
preparat per a aquest dia: “Ens volem vives i lliures. Ens plantem!”
Les exposicions han estat exposades del 19 al 23
de novembre, a les seus de CCOO de les Terres
de Lleida, a Tàrrega i a Lleida, successivament, i
pretenien ajudar a visualitzar la lluita de les dones
del món pels Drets Humans Laborals i pels seus
drets com a dones.

CALENDARI LABORAL 2019

Durant l’any 2019 les festes laborals a Catalunya seran les següents:
1 de gener, dia de Cap d’Any
19 d’abril, Divendres Sant
22 d’abril, Dilluns de Pasqua
1 de maig, festa del Treball
24 de juny, dia de Sant Joan
15 d’agost, dia de l’Assumpció
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre, dia de Tots Sants
6 de desembre, dia de la Constitució
25 de desembre, dia de Nadal
26 de desembre, dia de Sant Esteve
Al territori d’Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny
(Festa d’Aran).
A més de les festes esmentades, se’n fixaran dues de locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta
dels ajuntaments.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Ens volem
vives i lliures!

Treballar, parlar, vestir, sortir, pensar,
passejar, beure, menjar, opinar, ballar… viure en llibertat!
Poder viure en llibertat és el que ens
dignifica com a persones. Les dones
en molts àmbits, tant en el laboral i social, com
en la seva vida quotidiana no poden ni opinar
ni parlar ni vestir ni treballar en llibertat.
La violència vers les dones pel sol fet de ser-ho
és un fet molt greu i dolorós, és una vulneració
de drets i llibertats tan greu i dolorosa, que deriva en una anul·lació total de les dones com a
persones, en la nostra societat.
A les terres de Lleida es rep cada dia una mitjana de tres denúncies per violència masclista.
Però hi ha moltes dones que no presenten cap
tipus de denúncia perquè tenen sentiment de
culpa, vergonya o por. Des de començament
d’any a l’Estat espanyol han estat assassinades 43 dones, 6 a Catalunya, a causa
d’aquesta violència. Les xifres són terribles.
Però si s’analitzen amb més profunditat es pot
acabar concloent que la violència vers les dones és una autèntica malaltia mundial: una de
cada tres dones experimenten o experimentaran al llarg de la seva vida abús sexual o físic.
És clar i és evident que les formes més visibles
de masclisme han desaparegut (una dona ja
no necessita el permís del seu home per obrir
un compte bancari), però el masclisme envaeix
cada racó de la nostra societat. El trobem a la
publicitat, a la música, al cinema, al món laboral. És subtil, a vegades invisible, i s’ha anat
adaptant als nous temps. El ciberassetjament,
el sexpreading, el sèxting, el control de la parella a través de les xarxes socials, la imposició
de rols i models de bellesa impossibles… són
nous espais on el masclisme ha trobat la seva
forma de continuar manifestant-se.
Prevenir i erradicar la violència masclista és
cosa de tots i totes. Calen polítiques públiques
dirigides a la lluita per la igualtat efectiva entre
homes i dones, la coeducació és imprescindible des dels 0-3 anys i que el conjunt de la societat ens hi comprometem, cadascú des de la
nostra responsabilitat, en els nostres centres
de treball, des de casa nostra, des de les associacions, des de l’oci… Cal denunciar i posar
en evidència tota persona que visqui sota la
consigna del masclisme.
Ens plantem!

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella

El risc psicosocial i
el mètode
El Centre Assistencial Sant Joan de Déu
d’Almacelles té com a activitat empresarial
l’atenció a persones amb discapacitat, i a més
durant aquest últim any s’ha introduït el servei a
menors no acompanyats, MENA.
En aquest centre, el 2009, es va dur a terme una
avaluació de riscos psicosocials, impulsada per
les delegades de prevenció de CCOO. L’avaluació
va posar en evidència algunes mancances en
l’organització del treball, les més destacades de
les quals eren les relacionades amb les exigències psicològiques, pròpies de la naturalesa de
l’activitat del centre.
Els resultats obtinguts, s’han anat treballant
conjuntament amb la representació legal dels
treballadors i treballadores (RLT) i la direcció del
centre, en el si del Comitè de Seguretat i Salut.
S’han aplicat mesures preventives consensuades
i s’han eliminat d’aquesta manera alguns dels riscos des del seu origen, queden encara pendents
algunes accions importants per poder arribar a
assolir el màxim equilibri, segons el criteri de les
delegades de CCOO.
L’any 2016, la direcció del centre proposa la realització d’una enquesta de “satisfacció”, que s’ha
dut a terme també a la resta de centres del territori. S’informa la RLT que en el contingut d’aquesta
enquesta, s’hi introdueixen aspectes i qüestions
per avaluar els riscos psicosocials. Les delegades
de prevenció de CCOO en posen en dubte la fiabilitat. I, tot i que els resultats i la participació no
van ser favorables, i que la direcció es va comprometre a analitzar i a treballar els resultats, a data
d’avui no s’ha efectuat cap acció.
Aquest any 2018, s’ha establert la realització de
la mateixa enquesta de “satisfacció”. Les delegades de prevenció de CCOO no posen en dubte
que se n’obtinguin, d’aquesta enquesta, resultats
de satisfacció relacionats amb la institució, però
sí que reclamen que en cap cas es consideri que
és una avaluació de riscos psicosocials.
Davant l’actitud reiterativa de la direcció sobre la
validesa i la fiabilitat de l’enquesta, les delegades
de prevenció formalitzen una reclamació-queixa
per escrit, i demanen la documentació necessària
per avaluar-ne el mètode. Un cop rebuda la documentació, s’elabora un informe que des de l’equip
tècnic d’HIGIA i ISTAS de CCOO contradiu els
resultats de l’enquesta, i ara estan pendents de
la resposta de la direcció del centre.
Les delegades de CCOO exigiran que els riscos
psicosocials siguin avaluats tal i com expressa la
llei, amb la participació de la RLT en totes les etapes i amb un mètode degudament consensuat davant l’autoritat laboral competent, si és necessari.

.

Delegades de prevenció del centre
St. Joan de Déu

Èxit de la vaga convocada a les empreses
del Grup Vall Companys a Lleida
CCOO d’Indústria de Lleida valora positivament el seguiment de la vaga convocada el
6 de novembre a les empreses del Grup Vall
Companys. L’aturada tenia lloc a totes les empreses que té el grup a Lleida, l’Aragó i Castella-la Manxa. A Lleida tant a Avidel com a
Serese, les dos empreses del grup, l’aturada
va ser del 100%. A Avidel van fer vaga tant el
personal que l’empresa té en nòmina, com els
treballadors i treballadores de les contractes i
de les persones associades a les falses cooperatives com Servicarne.
La vaga es va convocar perquè el Grup Vall
Companys incompleix la resolució de la Inspecció de Treball i es nega a incorporar a la
seva plantilla els 2.500 falsos autònoms que
hi treballen i que procedeixen de Servicarne,
una falsa cooperativa de treball associat. A
Avidel, per exemple, on hi ha treballant 450
persones, només 50 pertanyen a la plantilla,

la resta són treballadors i treballadores associats
a les falses cooperatives. El balanç de la vaga és
positiu tenint en compte que una part important de
les persones que estaven cridades a secundar-la
són falsos autònoms.
Els treballadors i treballadores van fer un pas endavant i van donar un toc d’atenció a una empresa
que ha de reconsiderar el seu model de negoci
basat en el frau i en la precarietat. CCOO denuncia que es tracta d’un entramat de contractes i
subcontractes al qual cal posar fi.

CCOO entra amb força a Carrefour Lleida
CCOO entra amb força a la superfície comercial de Carrefour Lleida, on el passat 16 de novembre es van celebrar eleccions sindicals.
Aquesta legislatura el nostre sindicat ha aconseguit representació
a l’empresa, i ho ha fet amb 4 delegats i delegades d’un comitè on
s’escollien 9 persones, se situa així com a segona força sindical
amb representació.
D’un total de 167 treballadors i treballadores, hi va haver una participació del 92,21%, i, dels vots emesos, CCOO en va obtenir el 44%.
De manera que CCOO ha aconseguit un delegat al col·legi de tècnics
i 3 delegats al col·legi d’especialistes.
Des de la Federació de Serveis de CCOO de Lleida es valoren molt
positivament aquests resultats, es transmet la felicitació a les seves candidates i candidats a Carrefour Lleida, pel seu treball constant i dedicació continuada en defensa
dels drets dels seus companys i companyes, i mostra el seu agraïment a totes les treballadores i
treballadors que han fet confiança en el nostre sindicat.

www.segre.com
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El sindicat treballa per minimitzar els efectes de l’ERO de l’Aliança
A l’edifici de la clínica l’Aliança de Lleida, el passat mes d’octubre, s’hi va fer una esquerda que
ha obligat a tancar-la. L’empresa ha presentat un
expedient de regulació d’ocupació per força major,
causa confirmada pels informes dels arquitectes.
La situació dels treballadors ha estat de permís
retribuït fins al 31 d’octubre i un cop aprovat l’ERO
de suspensió per força major, han passat a cobrar
el subsidi d’atur. Durant el subsidi es retribueix el
70% durant els 6 primers mesos, i el 50% fins a la
seva finalització.
Les actuacions del sindicat per defensar la situació dels treballadors i treballadores han estat les
reunions, d’una banda, amb els responsables dels
diferents departaments de la Generalitat a Lleida
implicats en aquesta situació: Governació, Salut i
Treball, i, de l’altra, amb la direcció de l’empresa.
Als primers, el sindicat els ha manifestat la seva
preocupació per l’afectació de l’ERO i el tancament de la clínica per a Lleida; els ha exposat la

importància d’accelerar al màxim els permisos per
poder traslladar a altres centres l’activitat concertada amb el CatSalut amb l’objectiu de disminuir
el nombre de treballadors afectats per l’ERO; els
ha palesat la necessitat de tutelar l’expedient i
controlar el nombre de treballadors i treballadores
afectats, i els ha advertit perquè controlin possibles pràctiques empresarials que puguin perjudicar la plantilla, i que com que és un ERO per
força major, l’Administració l’ha de concedir des
del dia del fet causant, perquè els 21 dies que els
treballadors hagin cobrat el subsidi, tinguin la consideració de millora.
Pel que fa a les reunions mantingudes amb la direcció de l’empresa, CCOO de Lleida ha demanat
que consti en acta que els treballadors i treballadores estaven en permís retribuït per decisió empresarial; i que es liquidi la part proporcional de la
paga de Nadal i les vacances que no es podran
gaudir. Ha demanat també un pla d’obres en el

qual constin el termini de les obres i la reobertura
de la clínica.
En les properes reunions els representants sindicals demanaran la possibilitat que l’empresa complementi el subsidi de prestació d’atur.

Jornada de formació
sobre el Tribunal Laboral
de Catalunya

El CITE de CCOO de Lleida,
un servei molt valorat

El passat 22 de novembre,
CCOO de Lleida va acollir
una jornada de formació
sobre el Tribunal Laboral
de Catalunya (TLC).
La jornada s’adreçava
a tots els delegats i delegades que volguessin
assabentar-se de com funciona aquest tribunal, quins són
els procediments amb què treballa… per així poder estar al
dia de les novetats que s’incorporen al tribunal amb motiu
de la signatura de l’Acord interprofessional de Catalunya.
La formació es va dividir en 3 apartats concrets, primer es
va parlar dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya; el segon tractà de
les comissions tècniques del TLC, i, per acabar, es va parlar
de l’Acord interprofessional de Catalunya i el TLC.
La sessió va anar a càrrec d’Helena Ramírez, coordinadora
del TLC de CCOO de Catalunya; Manel Pérez, gerent de
la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya; Gerard
Villaverde, secretari del Tribunal Laboral de Catalunya, i
Mercè Haro, responsable del TLC, ITSS i Assessorament
de CCOO de Catalunya.

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO de Catalunya ha
complert 32 anys d’història, l’expansió territorial del centre va propiciar que ben aviat
poguéssim disposar d’aquest servei a Lleida. El CITE va néixer amb l’objectiu de defensar
els drets de les treballadores i treballadors estrangers, arran de la promulgació de la primera llei d’estrangeria de l’Estat espanyol, el 1985. Va suposar una aposta absolutament
innovadora i agosarada d’unes persones vinculades al sindicat que van veure la necessitat de crear un instrument per defensar els treballadors i treballadores estrangeres, en un
moment en què la immigració a l’Estat espanyol no superava el 2%.
Actualment, el CITE ofereix a les persones immigrades, de manera gratuïta, assessorament i orientació legal sobre la llei d’estrangeria i altres normatives d’estrangeria i de
nacionalitat, i realitza la tramitació d’autoritzacions de treball, de residència, de reagrupament familiar, entre altres. A més, es dona informació sobre diversos aspectes que
afavoreixen el coneixement de l’entorn proper en què resideixen les persones immigrades
per promoure la seva autonomia personal i la seva inserció social i laboral. El CITE, a
Catalunya, compta amb el suport i la col·laboració d’administracions de tots els àmbits i
entitats socials, a les nostres contrades, rep el suport de la Diputació de Lleida.

COM S’HI POT CONTACTAR?
Molt fàcilment, acudint als locals de
CCOO de Lleida (c. d’Enric Granados,
3, de Lleida), telefonant al 973 26 36
66 o bé enviant un correu electrònic a
l’adreça: tmoya@ccoo.cat.
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Serveis del Sindicat
al carrer d’Enric Granados, 3-5, de Lleida

GABINET TÈCNIC JURÍDIC DE CCOO
Joan Vidal
Consultes: prèvia petició d’hora
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Antoni Moya
Consultes: a Lleida i Tàrrega, prèvia petició d’hora
Més informació: www.ccoo.cat/cite

UNIÓ COMARCAL DE LES
TERRES DE LLEIDA
C. d’Enric Granados, 3-5
25006 Lleida
Tel.: 973 26 36 66
Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo

ASSESSORAMENT PRIMARI
CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA
Tel. 973 26 36 66

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

DELEGACIONS COMARCALS

FUNDACIÓ PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h;
i divendres, de 8 a 15 h.
Més informació: www.ccoo.cat/fppuerto
ASSEGURANCES ATLANTIS
Dimarts, dijous i divendres, al carrer d’Enric Granados, 3. Tel. 973 95 15 09
Horari: dimarts i dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. I divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dimecres, a l’avinguda de Catalunya, 2. Tel. 973 21 15 04
Horari: dilluns i dimecres, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
Via Lacetània, 17-19
25300 TÀRREGA
Tel.: 973 31 26 27
A/e: lleida1@ccoo.cat
DELEGACIÓ DE VIELHA
C. Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel. 973 26 36 66

