Un 1 de Maig diferent a causa de la situació
provocada per la COVID-19
A diferència dels altres anys, el dia de l’1 de Maig no hi va haver manifestació al carrer, però això no
vol dir que CCOO de Lleida no tingués res per reivindicar, i ho va fer conjuntament amb CCOO de
Catalunya i de la resta de l’Estat per visibilitzar quines són les seves demandes principals resumides
en el lema: “Salut, treball i justícia social”.
Per fer visible que els treballadors i treballadores volem que es compti amb nosaltres per sortir
d’aquest crisis sanitària, laboral i social, el sindicat va organitzar un seguit d’accions, durant tot el dia:
es va estrenar a les xarxes socials el vídeo titulat “Hauran de comptar amb nosaltres”, elaborat per
CCOO de Catalunya; hi va haver una manifestació virtual a través de les xarxes socials —tothom que
va voler va elaborar el seu cartellet, es va fer una foto i la va penjar— era una manera de mostrar les
reivindicacions, i, finalment, hi va haver un concert virtual en el qual van participar una gran quantitat
d’artistes, va ser organitzat per CCOO d’Espanya.
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editorial

butlletí mensual de CCOO de les Terres de Lleida

Convertim la
crisi en una
oportunitat

Ens enfrontem a una crisi mundial de
salut pública que ha tensat el nostre
sistema sanitari, ha paralitzat gran
part de la nostra activitat econòmica, i ha
deixat multitud de persones sense recursos
per poder fer front a les necessitats més bàsiques, i el més greu i dolorós de tot: ha provocat la mort de milers de persones.
En aquesta situació, impensable per a tots fins
fa ben poc, treballadors i treballadores, sobretot dels sectors essencials, s’han convertit en
els garants davant la COVID-19. Treballadors
i treballadores que treballen posant en risc la
seva salut i la seva vida i que han posat de
manifest que és la classe treballadora la base
sobre la qual se sustenta la nostra societat.
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A CCOO de Lleida

Horari d’atenció sindical a partir del 14 d’abril
A causa de la COVID-19, CCOO de Lleida ha transformat els seus serveis d’assessorament presencial.
El sindicat ha habilitat i ha reforçat l’assessorament telefònic i telemàtic, excepte en aquells casos que
tinguin a veure amb terminis judicials inajornables.
El local de CCOO a Lleida està obert —el de Tàrrega, resta tancat—, de dilluns a divendres, de les
9 del matí a les 2 del migdia. Tots els serveis del sindicat: assessorament primari, Gabinet Jurídic,
CITE i les diferents àrees fan l’assessorament a través del telèfon.
Les línies d’atenció són les següents: la telefònica 933 100 000, i per Internet a https://consulta.ccoo.cat,
on s’atenen consultes sobre les mesures generals, la gestió dels conflictes a les empreses i l’assessorament
per a tothom. L’atenció es fa de les 9 del matí a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres, i el dissabte i el
diumenge de les 9 del matí a les 2 del migdia.

TRUCA’NS

933 100 000

O CONSULTA EN LÍNIA:

La crisi sanitària s’acabarà i la crisi social i laboral que ja tenim ens ha de permetre, entre
tots i totes, construir propostes que ens orientin cap a canvis estructurals que permetin
superar les febleses del nostre actual model
social. Hem de convertir la crisi en l’oportunitat
per redefinir una societat més justa i més igual
per a tothom, més sostenible, i on la cooperació i la solidaritat siguin les bases.
I en aquest sentit pren molta importància el
concepte de públic. La crisi sanitària, laboral i
social reafirma la necessitat d’un nou canvi de
model, la necessitat i la importància que allò
públic i la seva gestió ha de ser el que reorienti
el nostre model com a societat.
Com deia Vicent Andrés Estellés: “Perquè hi
haurà un dia que no podrem més i llavors
ho podrem tot!”.

https://consulta.ccoo.cat

www.ccoo.cat/lleida
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La Inspecció de Treball
dona la raó a CCOO i
6.000 treballadores
i treballadors són
inclosos en un ERTO
Treballadors i treballadores del sector del turisme del Pirineu de Lleida són inclosos en un
ERTO per força major gràcies a la resolució
dictada per la Inspecció de Treball després
que CCOO denunciés nombroses empreses
del sector de l’hostaleria del Pirineu perquè
havien cessat anticipadament, per fi de temporada, treballadors i treballadores fixos discontinus i eventuals, el 14 de març passat, i
van deixar més de 6.000 persones treballadores sense accés a prestacions d’atur i ajudes
assistencials.
El col·lectiu afectat,
entre fixos discontinus i eventuals, han
vist rescindits els seus
contractes per final de
temporada, quan la finalització estava prevista per al 13 d’abril.
CCOO va denunciar
que totes aquestes
persones haurien de
ser incloses en un
ERTO per causa de força major, com estableix l’apartat 6 del Reial decret 8/2020, i que
aquesta situació suposava deixar aquest grup
al marge de les cobertures de les prestacions
d’atur per la COVID-19, així com de la resta
d’ajudes socials instaurades per decrets posteriors relacionats amb els efectes econòmics
i socials de la pandèmia.
CCOO exigeix l’extensió d’aquestes resolucions de la Inspecció de Treball per al conjunt de persones afectades, i reitera el seu
compromís perquè els fixos discontinus i
els eventuals no quedin sense protecció en
aquesta crisi sanitària, per això seguirà denunciant totes aquelles situacions d’abusos o
inacció d’empreses davant l’autoritat laboral,
i seguirà pressionant totes les instàncies polítiques i administratives per facilitar l’accés de
les persones treballadores a prestacions per
evitar situacions de vulnerabilitat i exclusió
social.

CCOO ha denunciat per incompliment de
normativa diferents centres hospitalaris i
assistencials de Lleida
La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya
ha interposat denúncies a la Inspecció de Treball
per incompliment de la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals a diferents centres
hospitalaris i assistencials de Catalunya. Pel que fa
a Lleida en concret, CCOO es refereix als següents
centres: Residència Assistida Comtes d’Urgell de
Balaguer, Residència Assistida per a Gent Gran
Balàfia 1 i Hospital Universitari Arnau de Vilanova,
entre molts altres de tot Catalunya.
CCOO ha observat, durant la situació de crisi sanitària del coronavirus, mancances de protecció que
posen en risc la seguretat i la salut del personal
sanitari i no sanitari al sector del SISCAT (Sistema
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya),
a la sanitat privada i al sector de la dependència.

La manca d’equips de protecció individual (EPI) eficaços als centres sanitaris i la utilització de materials insegurs ha provocat un alarmant nombre de
contagis entre els professionals sanitaris.

Sis casos de COVID-19 a la plantilla de
Correos de Lleida
CCOO de Lleida ha denunciat que la plantilla de Correos és la que té un índex de contagis per coronavirus més alt del país, amb un total de més de 3.000 casos, dels quals 836 són treballadors i treballadores
que han donat positiu i gairebé 2.200 estan en quarantena a tot l’Estat.
A Lleida, s’han comptabilitzat 6 casos positius o assimilats de la COVID-19, a causa de l’incompliment
dels protocols de quarantena o de les insuficients mesures de desinfecció de locals i oficines, com en
el cas de Bellpuig o Solsona. A tot Catalunya hi ha un total de 482 casos de la malaltia, dels quals 177
són treballadors i treballadores positius i 305 estan en quarantena.
Per a CCOO aquestes xifres es deuen a la decisió irresponsable de la direcció de Correos d’exposar
la plantilla sense equips de protecció individual (EPI) durant més de 20 dies per mantenir el negoci.

www.segre.com

Carrer del Riu, 6 - Tel. 973 24 80 00 - LLEIDA
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Reflexions dels diferents sectors del sindicat
davant la crisi sanitària, laboral, econòmica i
social provocada per la COVID-19
CCOO d’Indústria i la crisi de la COVID-19
Maria Garcia, coordinadora de l’Àrea d’Indústria de CCOO de Lleida

Igual que a tot el conjunt de la població, aquesta pandèmia ens ha agafat per sorpresa i està
deixant molt de patiment al seu pas, a més d’una
crisi socioeconòmica considerable en el nostre
teixit industrial, a tota la província. Ha afectat els
sectors siderometal·lúrgics, químic i tèxtil entre
d’altres, on hem hagut d’actuar sense descans,
ja sigui ajudant els comitès d’empresa o els delegats i delegades de petites empreses les quals
han hagut de suspendre la seva activitat i abocar
els seus treballadors i treballadores a un ERTO.
Amb aquests treballadors i treballadores i amb
els representants de CCOO a les empreses compartim el nerviosisme i la incertesa de saber quan
es tornarà a l’activitat productiva i a recuperar la
seva feina i la seva vida normal.

Encara que a les terres de Lleida sempre tenim
un avantatge gràcies al pes específic que té el
sector primari a la província, que fa que l’impacte
es minimitzi perquè comptem amb sectors com
l’agroalimentari que en aquests moments està en
situació de plena ocupació i, fins i tot, està creantne de nova, ja que és un sector dels essencials.
Davant d’aquesta situació, i ara més que mai, a
CCOO d’Indústria de Lleida ens toca fer pinya
juntament amb els treballadors i treballadores que
han perdut la feina perquè es tornin a recuperar
tots els llocs de treball, amb els que han entrat en
un ERTO per garantir-los les millors condicions
econòmiques, i per descomptat amb els que estan treballant perquè ho facin amb les màximes

condicions de seguretat i salut. També volem fer
més atenció, si és possible, a tots els treballadors
i treballadores del camp, ja que la campanya de
la fruita acaba de començar i cal defensar aquest
col·lectiu tan vulnerable, desprotegit i abandonat
perquè pugui treballar amb les màximes condicions que els garanteixin la seguretat i salut.

Construcció i Serveis
Pilar Ramos, responsable de Construcció i Serveis de CCOO de Lleida

tagi, però sense que se’ls hagi considerat de la mateixa manera que a
altres sectors, com per exemple el
sanitari.

Al sector de Serveis de CCOO de Lleida, la situació de la COVID-19 per al seu personal és molt
estressant i de por en alguns llocs de treball més
que en altres, perquè els treballadors i treballadores estan exposats al contagi. El personal de les
empreses de neteja de col·legis, d’hospitals, de
residències, de serveis penitenciaris, de recollida
de residus, etc. és a primera línia de risc de con-

A aquests treballadors i treballadores dels Serveis els han faltat
EPI (equips de protecció individual) i protocols on se’ls reconegui
el risc a què estan exposats, els salaris i els descansos, en definitiva,
són invisibles, malgrat que les seves feines són essencials, ja que la neteja és fonamental, i mantenir la distància amb altres persones també ho és per combatre la COVID- 19.
Des CCOO tenim en compte que hi ha feina per
fer quant al reconeixement dels drets laborals
d’aquests treballadors i treballadores i també
quant al seu de reconeixement social.

La Construcció és un sector que cal recordar
que ve d’una profunda crisi, la del 2008, i just
ara que començava a recuperar-se, la crisi de la
COVID-19 ha fet que, en aquest sector, s’hagi de
constatar un augment d’acomiadaments.
Pel que fa al personal d’aquest sector, ha patit les
conseqüències dels ERTO (expedient de regulació temporal de l’ocupació) i els acomiadaments
aprofitant la situació, sobretot en empreses sense
representació sindical, amb tota la casuística de
la no gestió presencial de departaments públics.
Tot és nou i desconcertant per la rapidesa i els
canvis constants de normes, que produeixen un
estat d’ansietat i d’estrès, perquè les treballadores i treballadors no saben com afectaran a la
seva situació laboral en el futur, no saben si perdran el lloc de treball, ni tampoc si podran fer front
amb èxit a la COVID-19.
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Ensenyament confinat
Pere Sánchez, responsable de CCOO d’Educació de Lleida

Davant d’aquesta pandèmia i a banda de la necessitat de vetllar per l’instint més humà que existeix que és la supervivència, molts pares i mares
s’han trobat de cara amb la realitat educativa dels
seus fills i filles. De famílies, n’hi ha de tota mena
des de la que cada dia és al costat dels infants
fent deures, a la que ajuda a fer un resum o una
presentació que molts cops acaba fent la mare
en comptes del nen o la nena. Hi ha qui no sap
què fer o quina cara posar quan el seu fill li fa una
pregunta o li demana ajuda amb un problema de
matemàtiques. Quan això es trasllada al dia a dia,
i si aquest dia a dia és confinat, tot es magnifica.
Aquesta situació ens deixa dos importants reflexions. D’una banda, les desigualtats socials
que avui reben el sobrenom de la “bretxa digital” perquè molts infants no tenen on rebre les
tasques que els envia la seva mestra o mestre.
Hi ha qui és més afortunat i les rep, però ha de
compartir un sol aparell amb els seus germans i
germanes i quan cal ajuda, la mare no sap com
funciona o el pare no en vol saber res. També n’hi
ha que tenen tots els mitjans, però estan massa
enfeinats teletreballant. I després hi ha els privilegiats que poden fer-ho tot perquè tenen els mitjans i l’ajuda materna, i dic materna perquè són
les mares les que majoritàriament s’asseuen al
costat dels petits per ajudar-los a fer els deures.

D’altra banda, la segona reflexió és la realitat dels
docents. Els dels dos mesos de vacances. Avui
estan confinats i ho estaven per Setmana Santa quan als mitjans s’insistia que s’havia de respectar el descans (bé, per a alguns). Igual que a
l’estiu quan preparen el curs següent, fent cursos
i modificant programacions per fer més atractiu
i factible l’assoliment de les competències. Però
allà estaven, fent videoconferències amb trenta
o quaranta companys alhora, compartint idees i
buscant solucions. Molts docents ho feien amb
les seves criatures petites als braços, mentre
els altres germans més grans es barallaven a
l’habitació. I tractaven de fer una classe en línia
per al seu alumnat, mentre que els seus fills i filles al costat, també estaven fent classe, però no
els podia ajudar. De tant en tant s’alçava a veure
com estava el dinar que havia de portar al seu

pare que està sol i confinat a casa seva. I a la
nit obria el correu per llegir els dubtes dels alumnes i les queixes dels pares que no estan d’acord
amb la feina que els ha fet fer, i els dona el seu
WhatsApp personal perquè els pares no saben
fer videoconferències… però tranquils, no patiu!
I demà més.
Per això a CCOO hem lluitat perquè es vetlli pel
teletreball, perquè els docents són mares i pares.
Avui sortiré al balcó a aplaudir els companys del
sector sanitari que s’hi estan jugant més, ja que
s’hi juguen la vida. Però deixeu-me que també
aplaudeixi pels dels dos mesos de vacances i que
també ho faci pels petits i els adolescents. La lliçó
que ens estan donant no l’hem d’oblidar mai, com
tampoc no oblidaré l’esforç que estan fent ara i
fan cada dia de l’any els docents del nostre país.

Manifest en defensa de la gent gran
Francesc Josep Bademunt, responsable de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida

La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya ha elaborat, amb entitats vinculades
a la defensa dels drets de la gent gran, un manifest per demanar una atenció completa al col·lectiu.
Davant la situació d’emergència sanitària, el manifest reconeix els esforços dels professionals que
lluiten contra la COVID-19. Es demana a les administracions públiques implantar protocols per donar
una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran.
Es reclama també dotar de tots els recursos professionals i tècnics per afrontar aquesta situació i assegurar que els equips de cures pal·liatives prestin assistència a les persones grans que ho necessitin.
Finalment, el manifest demana que en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, cal assegurar
que la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.
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Manca de consens sobre les
mesures de seguretat en la
campanya agrícola

Irresponsabilitat d’Aigües de Lleida
per obligar la plantilla a reprendre
les lectures de comptadors

En les reunions entre les patronals agrícoles
i l’Administració, CCOO sol·licita que, en el
marc de la campanya agrícola d’enguany i donades les circumstàncies actuals, s’acordi
un protocol que garanteixi la salut laboral i
la salut pública en els entorns rurals.
CCOO d’Indústria denuncia que la patronal pretén tirar endavant la campanya
agrícola sense garantir la seguretat de
les persones que hi treballen, cosa que pot
posar en risc la salut pública. CCOO rebutja
frontalment bona part de les propostes patronals, que estan molt per sota de les recomanacions i normes de salut
pública decretades en l’estat d’alarma i que són d’obligat compliment per a
tots, l’empresariat i les persones treballadores de tots els sectors econòmics.
Per a CCOO és hora de valorar que els treballadors i treballadores del camp,
que són dels col·lectius amb unes de les condicions laborals més precàries,
ara mateix, són dels col·lectius més necessaris. Per tant, ara més que mai,
cal garantir la seva seguretat i salut; cal obligar l’empresariat a pagar l’SMI,
al qual encara es neguen; cal regularitzar de forma definitiva els treballadors
sense papers per poder cobrir la mà d’obra necessària; cal garantir una xarxa d’allotjaments adequada, tenint en compte el context de pandèmia en què
ens trobem, i cal garantir la seguretat i la legalitat en la mobilitat d’aquestes
persones.

Les empreses gestores del sector de l’aigua
a Catalunya han hagut de fer un esforç per
adaptar els seus sistemes organitzatius de
manera molt accelerada des de l’inici de la
pandèmia del coronavirus. La valoració de
CCOO és positiva en el seu conjunt: és clar
que hi ha moltes diferències entre empreses, però en la seva majoria s’ha procedit
raonablement bé.
Els problemes han sorgit quan el Govern va
posar fi al decret de treballs essencials. Les grans empreses del sector van
entendre que seguíem en una situació crítica i només havíem de fer aquelles
tasques essencials per a la prestació del servei. Però, n’hi ha unes altres,
com Aigües de Lleida (FCC-Aqualia), que veient que el compte de resultats
queia lleugerament van decidir posar en risc els seus treballadors i la ciutadania en general: van donar l’ordre de reprendre les lectures de comptadors,
treball que es pot fer fent lectures estimades sense posar en risc a ningú.
Això ha suposat que hi hagi personal pel carrer, entrant i sortint d’edificis,
contactant amb la ciutadania, i per moltes mesures d’higiene personal que es
prenguin, generen la possibilitat de propagar el virus sense cap necessitat.
CCOO s’oposa radicalment a aquestes mesures de retorn, que poden causar un repunt de la pandèmia, només per intentar pal·liar una lleu pèrdua
en els comptes d’FCC-Aqualia. Demanem una reflexió profunda a aquesta
empresa, així com el control per part dels ajuntaments on presta servei.

Campanya de la renda del 2019 a CCOO de Lleida
El 20 d’abril s’inicià la campanya de la renda d’enguany, si la vols fer al sindicat,
enguany no és possible fer-la presencialment, sinó que s’ha de fer en línia.
Has de trucar al telèfon o escriure a l’adreça electrònica següent:
Julià Rodríguez Fondevilla
Tel.: 615 842 037
a/e: irpf2019@infoserveis.eu
La documentació que et cal enviar escanejada o fotografiada és:
- La declaració de renda del 2018, el DNI i, si escau, aquella altra documentació que sigui necessària.
- El comprovant d’afiliació a CCOO (rebut bancari, captura de l’e-carnet o justificant de l’organització) per acreditar que estàs al corrent en el
pagament de la quota sindical.
Els honoraris de la campanya de la renda 2019 per a afiliats i afiliades a CCOO, amb l’IVA del 21 % inclòs, són, per a la declaració simplificada
individual, de 35 euros, per a la resta de declaracions ordinàries el preu oscil·la entre els 40 i els 50 euros.
Recorda que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots deduir quan realitzis la declaració anual de la renda, tal com marca
la llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 % i el 35 % segons els casos. En cas que necessitis un certificat
per justificar les quotes pagades durant l’any 2019, el pots sol·licitar directament des de l’App del sindicat per a mòbils o des de la web de la
seu electrònica de CCOO de Catalunya.
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Anàlisi de la sinistralitat laboral a Lleida durant el 2019

Lleida és la província que més accidents mortals ha registrat de
tot Catalunya, el 2019
A Catalunya, l’any 2019, s’han produït 113.615 accidents de treball, el que
representa una disminució de l’1,33 % respecte de l’any passat. D’aquests accidents de treball, 94.082 van causar baixa laboral i, d’aquests, 520 (increment
2,56 % respecte del 2018) són accidents greus o molt greus i 71 són mortals
(increment de l’1,43 % respecte del 2018). Els accidentes in itinere, és a dir,
els que es produeixen anant o tornant de la feina, han disminuït en un 2,07 %,
però els accidents mortals in itinere han augmentat en un 29,63 %, és a dir
han perdut la vida anant o tornant de treballar 35 persones. En total, a Catalunya, es van produir 19.533 accidents laborals anant o tornant de treballar.
Els accidents mortals mereixen especial atenció en el balanç d’aquest any,
ja que han augmentat considerablement respecte del 2018. Un balanç lamentable de 106 persones mortes (82 l’any 2018), de les quals 71 van morir
durant jornada de treball (1 més que l’any 2018). Dels 106 accidents mortals,
35 han estat accidents in itinere.
Aquestes dades confirmen una tendència preocupant en els darrers anys
pel que fa als accidents relacionats amb el trànsit, ja que són el 45 % del
conjunt dels accidents de treball mortals que s’han produït a Catalunya el
2019.
Caldrà estar molt atents en aquest període de pandèmia i aplicar polítiques
de mobilitat alternatives als vehicles de motor, com la bicicleta o els desplaçaments a peu, en un moment en el qual es prioritza el transport privat
sobre el transport públic per garantir les distàncies físiques de seguretat i
evitar les aglomeracions.
Cal destacar també que l’índex d’incidència dels accidents de treball en jornada entre la població treballadora amb contracte temporal és un 39,5 %
més alt que en aquells que tenen contracte fix. Això posa de manifest el que
CCOO denuncia des de fa molt de temps: la precarietat laboral és una font
de desigualtat en matèria de salut laboral i prevenció de riscos.
Sinistralitat a les terres de Lleida
Pel que fa a les dades de sinistralitat laboral a les comarques de Lleida, podem concloure que continuen sent inacceptables. Lleida és la província que
més accidents mortals ha registrat de tot Catalunya en el 2019.
A les terres de Lleida, l’any 2019, s’han produït 6.093 accidents laborals
durant la jornada laboral, un 2,28 % més que en el 2018. D’aquests, 6.029
van ser lleus, i representen un augment del 2,15 %. Els accidents greus
també han augmentat, i ho han fet en un 14,58 % respecte del 2018, es van
produir 55 accidents.

La dada més significativa i la més preocupant és que els accidents mortals
durant la jornada laboral han augmentat en un 28,57 %: han mort 9 persones desenvolupant la seva feina en els centres de treball.
Pel que fa als accidents in itinere a les terres de Lleida hi ha hagut un breu
descens respecte de l’any 2018, però la mortalitat en aquests accidents in
itinere ha augmentat en un 200 %. Concretament hi ha hagut 618 accidents
in itinere, dels quals 603 són lleus, 9 greus i 6 mortals. Respecte del 2018, 4
persones més han perdut la vida anant o tornant de treballar.
Amb aquestes dades podem concloure que Lleida, desgraciadament, és la
província on hi ha hagut l’increment més important en sinistralitat laboral
respecte de tots els tipus d’accidents amb baixa durant la jornada i in itinere, i on el creixement dels accidents greus i mortals és molt important i
significatiu.
Des del nostre sindicat, però també des de les empreses i des de
l’Administració, hem de fomentar la inclusió d’un pla de seguretat viària laboral, en la planificació preventiva de les empreses.
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Accidents laborals, per sexe
A Lleida, els accidents laborals per sexe durant la jornada laboral han estat
4.518 entre els homes i 1.391 entre les dones, amb un increment del 8,29 %
i un 2,51 %, respectivament.

La imatge de la precarietat en les condicions de treball i els dèficits en polítiques preventives a les empreses provoca que els treballadors i treballadores
perdin la vida i la salut mentre van i venen de la feina o mentre la desenvolupen i això és absolutament inacceptable.

Dels 4.518 accidents produïts entre els homes, 4.464 són lleus, 48 greus i
6 mortals. Dels 1.391 accidents produïts entre les dones 1.383 són lleus, 7
greus i 1 mortal.

La prevenció de riscos durant la pandèmia de la COVID-19
L’aparició de la COVID-19 al nostre país ha comportat l’adopció de mesures
molt dràstiques que han suposat un fort impacte tant en l’àmbit social com
en el laboral, el sanitari i l’econòmic.

Els accidents de treball segueixen tenint més incidència en els homes que
en les dones, aquest fet es relaciona amb la divisió sexual del treball, per
la qual les activitats amb riscos de seguretat han estat tradicionalment ocupades per homes, i encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit.
Les ocupacions feminitzades estan més relacionades amb els riscos psicosocials, biològics i ergonòmics amb un clar subregistre d’accidents per
aquestes causes.
Accidentalitat, per modalitats contractuals
A les terres de Lleida, si desglossem aquesta accidentalitat per modalitats
contractuals, podem concloure que el 41,2 % dels accidents en jornada de
treball amb baixa es produeixen en treballadores i treballadores amb contractes eventuals.
L’anàlisi de les xifres dels accidents apunta a la precarietat a la feina, sobretot en els treballadors i treballadores eventuals. L’empitjorament de les
condicions laborals, fruit de la reforma laboral, és un factor fonamental per
entendre que no disminueixin els accidents de treball. Les pitjors condicions
afecten tots els treballadors i treballadores, en especial els eventuals que no
trien ser-ho. De fet, aquesta mateixa precarietat que assenyalem també es
pot trobar en les condicions en què treballen els serveis de prevenció en els
quals la manca d’inversió en la prevenció baixa el nivell mínim exigible de
dedicació i, per extensió, la qualitat de la prevenció.
Malalties professionals
A Catalunya, el 2019 s’han notificat 3.392 malalties professionals, 1.851 van
ser amb baixa, cosa que suposa un increment del 4,87 % respecte del 2018,
1.029 les van patir dones i la resta, 822, homes. A Lleida el 2019 s’han registrat 171 malalties professionals, 88 en homes i 83 en dones.
Les dones tenen una major exposició al risc biològic, moltes vegades en
professions precàries, tal com hem pogut constatar i constatem en aquesta
crisi del coronavirus. Les principals causes d’incapacitat temporal són les
relacionades amb els trastorns musculoesquelètics i malalties respiratòries.
Per a CCOO, aquesta concentració de les malalties professionals en les
dones, en les ocupacions amb clara exposició a risc ergonòmic i biològic
és un indicador que els riscos específics per a les dones són generalment
ignorats i subestimats.
Prevenció a les empreses
El 24,5 % de les empreses no tenen cap modalitat preventiva i, per tant, no
fan prevenció.

Són moltes les persones treballadores que s’han vist exposades al risc de
contagi a causa de la improvisació i la falta de mesures preventives suficients a les empreses. Solament en el sector sanitari hi ha 7.158 professionals afectats per la COVID-19. A les residències per a la gent gran hi ha 889
persones treballadores aïllades o que tenen simptomatologia.
No hi ha dades oficials de la resta de sectors productius, però prop de
715.000 persones treballen a “primera línia” davant de la pandèmia del coronavirus, i el 65 % són dones.
La COVID-19 ha confirmat que les polítiques de prevenció de riscos per a
la protecció de la salut dels treballadors i les treballadores deixen molt que
desitjar. Encara, ara, les persones treballadores de molts sectors essencials
ho estant fent sense unes condicions de protecció adient per a la seva salut.
A Lleida ja ha començat, i en els propers dies s’anirà intensificant, la campanya de la fruita. CCOO de Lleida vol posar de manifest la seva preocupació perquè no es tiri endavant la campanya sense garantir la seguretat de
les persones que hi treballen, cosa que pot posar en risc la salut pública. Les
propostes patronals estan molt per sota de les recomanacions i les normes
de salut pública decretades durant l’estat d’alarma i que són d’obligat compliment per a tots: l’empresariat, les empreses i les persones treballadores
de tots els sectors econòmics. Els treballadors i treballadores del camp són
un del col·lectius amb unes condicions laborals més precàries, per tant, cal
garantir-los la seguretat i la salut.
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PROPOSTES DE CCOO
Amb aquest objectiu, proposem les mesures següents:
a Cal derogar les reformes laborals per erradicar la precarietat i avançar en

un nou marc laboral que combati:

g El frau en la contractació temporal, que té nivells insostenibles de rotació
i de durada dels contractes temporals —una tercera part dels contractes
temporals a Catalunya tenen una durada inferior a una setmana—. És
un sistema precari de contractació i del tot incompatible amb la protecció
de la seguretat i salut de les persones treballadores.

g El frau en la contractació a temps parcial, amb allargaments de jornades,
incompliment dels descansos legals, hores de treball no declarades i
hores extres no pagades, entre d’altres que impossibiliten una activitat
preventiva a les feines que ni tan sols són avaluades perquè no es declaren.
a Cal demanar més recursos a les administracions per a la Inspecció de

a Cal revertir la reforma del marc jurídic de les mútues que envaeix les

Treball, ja que s’han anat reduint any rere any amb la disminució dels pressupostos. Cal un augment del personal de tots els nivells de la Inspecció i
que aquesta intervingui en els casos de precarització laboral de les condicions de treball.

Inspecció, com a part interessada a tots els efectes, així com que puguin
participar activament en tot el procés d’investigació dels accidents mortals,
ja que no sempre hi ha representació sindical a les empreses.

competències dels serveis públics de salut i privatitza la gestió d’activitats
que haurien de ser exclusives de la Seguretat Social. Les mútues neguen
de manera sistemàtica el reconeixement del dany de procedència laboral.
L’expulsió de les persones treballadores del sistema de cobertura dels accidents laborals i malalties professionals cap al sistema públic de salut genera
indefensió a les persones, no situa el problema al lloc de procedència que li
correspon, és a dir, al centre de treball mancat de mesures preventives, i a
més va en detriment dels recursos disponibles per a la cobertura sanitària i
de prestacions de protecció bàsiques.

a Cal que els governs de la Generalitat i de l’Estat dotin amb suficients

a Cal reformular les funcions i competències de l’SGAM (abans ICAM) amb

recursos econòmics i humans l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
(ICSSL) i l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) i
que continuïn apostant per l’Estratègia Espanyola i Catalana de Seguretat i
Salut en el Treball mitjançant els organismes competents en la matèria, des
dels tècnics als d’execució i intervenció.

la participació dels agents socials. Cal replantejar els criteris en la realització
de les avaluacions mèdiques de forma que s’eviti donar altes indegudes a
persones que no estan en condicions de tornar a treballar.

a Cal que els sindicats siguin considerats, per part de la direcció de la

a Cal obrir un espai d’intervenció en matèria de prevenció de riscos labo-

rals, amb la intervenció dels poders públics en la mobilitat de les persones
treballadores, per als accidents in itinere. La tendència a l’alça d’aquests
accidents és preocupant i no pot seguir sent vista com una qüestió aliena a
la prevenció de riscos laborals.

a Cal que la negociació col·lectiva i els convenis desenvolupin criteris de

participació, intervenció i codecisió de les parts respecte dels accidents de
treball i la salut laboral. I s’ha de continuar desenvolupant la figura del delegat i delegada de prevenció sectorial per arribar als centres de treball sense
representació sindical. Sense la participació de tots els actors i la integració
efectiva de la prevenció de riscos laborals a l’empresa no es milloraran els
resultats de la prevenció de riscos laborals.

