La Inspecció de Treball dona la raó a CCOO
en la quantitat del salari dels temporers
La Inspecció de Treball ha coincidit plenament
amb la interpretació de CCOO sobre la quantia
i la fórmula per determinar el salari mínim interprofessional (SMI) dels treballadors i treballadores
aixoplugats pel Conveni agropecuari de Catalunya
i el Conveni de recaptació, emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i verdures de Lleida.
Responsables de CCOO de Lleida i de la Federació d’Indústria de CCOO de Catalunya van reunirse fa pocs dies amb la Inspecció de Treball de
Lleida per posar en comú la manera com s’havia
d’aplicar l’SMI als sectors agrícoles, i per posar
límit a les interpretacions que algunes patronals
feien del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2019. Més concretament, la patronal
de la fruita manifestava que l’SMI de 900 euros
mensuals per 14 pagues no era d’aplicació als
treballadors i treballadores temporers amb menys
de 120 jornades treballades.
Finalment, la decisió de la Inspecció que dona la
raó al sindicat és que només hi ha un salari mínim interprofessional que és 12.600 euros anuals
i no hi pot haver discriminació entre treballadores

i treballadors fixos i eventuals. El preu per hora
dels treballadors temporers, en els dos convenis,
s’ha de calcular dividint els 12.600 euros entre les
hores de treball efectiu establertes en els convenis de referència. Això és: 7,02 euros l’hora en el
cas del Conveni agropecuari de Catalunya, i 7,07
euros l’hora en el cas del Conveni de recaptació,
emmagatzematge, manipulació i venda de fruites i
verdures de Lleida.

HORARI D’ESTIU:
del 25 de juny al 13 de setembre,
de les 8 del matí
a les 3 de la tarda.
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Ara, toca governar

Les passades eleccions municipals a la ciutat de Lleida
van donar com a guanyadora
ERC. Després de quaranta
anys de govern socialista, exceptuant un breu parèntesi de
mig mandat dels convergents,
als anys vuitanta, ara governarà la
Paeria un govern d’esquerres i independentista.
Arreu de les nostres terres s’han anat
conformant, amb pactes o no, els
diferents governs municipals per als
propers quatre anys.
CCOO des dels diferents llocs on
tinguem veu, en els diferents municipis, vetllarem per millorar els drets
socials i laborals i pel benestar dels
ciutadans i ciutadanes. El treball digne i de qualitat és el que proporciona
estabilitat social i un projecte de futur
a qualsevol ciutadà o ciutadana, per
tant, aquest serà el nostre objectiu
prioritari en tots els municipis de les
terres de Lleida.
Les polítiques actives d’ocupació que
han d’impulsar la creació de llocs de
treball per als nostres joves, per a les
dones i per al conjunt de treballadors
i treballadores del nostre territori,
perquè no hagin de marxar a fora a
buscar feina, seran la nostra principal
preocupació.
La generació d’economia social, i
d’un teixit productiu divers i específic
adaptat a les necessitats del nostre
territori ha de ser prioritari per als
nous governs municipals, consells
comarcals i diputació de les terres de
Lleida.
El progrés de la classe treballadora
del nostre territori necessita polítiques socials efectives, que posin fi a
les desigualtats, la precarietat i la vulneració de drets laborals i socials.

www.ccoo.cat/lleida
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targeta vermella

Ull a l’aplicació
dels articles de la
llei! Cal fer-ne el
seguiment
L’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
modificada al 2014, genera conflicte per la
manca de transparència en relació amb la
prevenció. Aquest article tracta de la coordinació d’activitats empresarials, i recull la
normativa que han de complir les empreses
que presten serveis sense formar part de
l’empresa matriu, el que coneixem com a serveis subcontractats.
En algunes organitzacions empresarials d’una
certa envergadura, la coordinació de les activitats no implica gaire conflicte sempre que
la documentació en relació amb la prevenció
de riscos laborals de l’entitat subcontractada,
sigui vigent. El conflicte real es produeix quan
aquestes empreses són pimes o autònoms
que presten serveis puntuals.
En la majoria de casos, la documentació que
sol·liciten les delegades o delegats i la mateixa informació o formació específica dels
treballadors i treballadores subcontractades
no arriba mai o, moltes vegades, arriba quan
l’activitat subcontractada ja ha finalitzat.
Les delegades i delegats de prevenció, que
són qui s’encarrega de fer el seguiment de la
prevenció de riscos laborals, o, si no n’hi ha a
l’empresa, qualsevol representant dels treballadors i treballadores hauran de vetllar per la
correcta aplicació de l’apartat 1 de l’article 24
abans esmentat que fa referència a l’article 18
de la mateixa llei, sobre el dret que aquests
representants tenen a la informació, la consulta i la participació. En aquest sentit les delegades i delegats de prevenció hauran d’actuar
contundentment en el si del comitè de seguretat i salut, perquè es compleixi la normativa
i es prohibeixi tota l’activitat fins que es faci
efectiu el que reclama l’article 24.
És important també tenir en compte el que
preveu la mateixa llei, en el capítol VII, article
42, sobre les responsabilitats i sancions
en matèria de prevenció, perquè seria important de valorar l’evolució de la tecnologia
en les noves formes de contractació laboral,
com ara el teletreball, i, sobretot, els canvis
climàtics, que fan apujar la temperatura, per
fer possible la revisió periòdica d’aquesta llei i
per poder introduir tots els supòsits i novetats
que s’hi relacionen.

CCOO torna a guanyar les eleccions sindicals
a Autobusos de Lleida
El dimecres 19 de juny, la Secció Sindical de
CCOO a Autobusos de Lleida va revalidar la confiança de la plantilla i va assolir la majoria absoluta
en les eleccions sindicals. CCOO va aconseguir 5
delegats per 3 delegats la UGT. Al col·legi de tècnics i administratius va guanyar una candidatura
independent.
Segons el cens de treballadors i treballadores, estaven cridades a votar un total de 125 persones i
ho van fer 122. D’aquest total de vots, 75 van ser per a CCOO, mentre que la UGT en va aconseguir 38,
8 van ser per al candidat independent i hi va haver 2 vots en blanc.
Aquest resultat és el premi al treball i a l’esforç que s’ha fet els darrers 4 anys, que els delegats de CCOO
continuaran fent amb tota la il·lusió i tota la força, com fins ara.

Concentracions a l’empresa de contact center
Accepta
Els treballadors i treballadores de l’empresa
d’atenció multicanal —contact center— Accepta
de Lleida van fer aturades i concentracions el dilluns 3 i el dimarts 4, convocats per CCOO. En
aquesta empresa, que pertany al Grup Santalucía
i que ven pòlisses d’assegurances i dona atenció
telefònica als clients de l’asseguradora, a Lleida,
hi treballen 15 persones.
El motiu de les concentracions i aturades era que
Accepta pretenia tancar 53 dels 58 centres que
té a tot Espanya, cosa que afectava 635 treballadors i treballadores. El centre de Lleida és un
dels afectats pel tancament i la plantilla, si volia
continuar a l’empresa, s’havia de traslladar a
l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta proposta la va
fer l’empresa durant les negociacions del conveni
col·lectiu i CCOO no hi estava d’acord perquè les
causes del tancament no eren econòmiques, sinó
organitzatives.
Finalment, després de les protestes dels treballadors i treballadores aquesta companyia ha accedit

a negociar i deixarà oberts 3 centres més. Als treballadors i treballadores que s’hagin de traslladar
els augmentaran les compensacions i gaudiran
d’un període d’adaptació, i, per a aquelles persones que finalment no puguin traslladar-se i hagin
d’optar per la rescissió del contracte, CCOO els
ha aconseguit importants compensacions indemnitzatòries per acomiadament. L’oficina de Lleida
tancarà el proper 18 de juliol, i la totalitat de la
plantilla ha decidit acollir-se a la indemnització per
acomiadament.

www.segre.com
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CCOO de Lleida organitza la jornada
sindical “Dones, salut i treball”

El dia 7 de juny, una cinquantena de delegades i delegats del sindicat van participar en la jornada
sindical “Dones, salut i treball”, que havia organitzat CCOO de Lleida i que va servir per commemorar
el Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones.
La taula rodona que va ser l’eix de la jornada tractà temes com la desigualtat que es produeix en
termes de salut entre homes i dones, i el món del treball entès com a factor clau per lluitar contra les
desigualtats. Les malalties professionals, reconegudes i no reconegudes, constitueixen una font de
dolor per a moltes dones, i, en canvi, reben una ínfima atenció institucional i un tractament molt deficient. El benestar quotidià i la salut laboral de les treballadores es veuen afectats per les sobrecàrregues laborals. Processos naturals com l’embaràs, el part i la menopausa esdevenen excessivament
instrumentalitzats, amb intervencions abusives i medicalitzades.
A la taula, hi va participar Montse Sedó, de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya i delegada del SISCAT (Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya), que va fer l’exposició
més teòrica; Jennyfer Polonio, delegada del Sector de la Geriatria de CCOO de les Terres de Lleida, i
Montse Ruiz, delegada del Sector de la Neteja d’Edificis de CCOO de les Terres de Lleida, juntament
amb altres companyes delegades de CCOO a l’empresa, que van exposar els casos particulars de
les seves empreses.
La jornada va ser molt participativa i acabà amb la lectura del manifest que CCOO de Catalunya
havia preparat per al Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones.

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

Clica aquí

Nova web
dels Premis
Llanterna
Digital
La Coordinadora de Serveis
Lingüístics de Lleida, de la qual
el Servei Lingüístic de CCOO
forma part, presenta la renovació i actualització de la web
dels Premis Llanterna Digital,
que podeu trobar en els enllaços següents, en les seves
versions en català i aranès.
La inscripció a la propera edició
dels premis s’obrirà a la tardor i
es podrà fer des d’aquesta mateixa pàgina web. Feu un cop
d’ull a la nova pàgina i animeuvos a participar-hi!

