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65
hores

HORARI D’ESTIU
Del 25 de juny al 10
de setembre de 8 a 15h.
Les delegacions comarcals
tancaran el mes d’agost
i s’atrendrà a Lleida.

Serveis
del Sindicat

CCOO DE LES
TERRES DE LLEIDA

a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida

Tel. 973 26 36 66

GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 16h a 19h.

ASSESSORAMENT
PRIMARI

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Mirela Botescu i Antoni Moya
Lleida, horari: dilluns i dimecres, d’11h a 14h i de 16h a 19h.
Agramunt, horari: últim dijous de cada mes, de 10h a14h.
Bellpuig, horari: últim divendres de cada mes, de 10h a14h.
Cervera, horari: dilluns de 17h a 19h; dimarts, de 10h a 14h.
Mollerussa, horari: el 1r i 3r dijous de cada mes, de 10h a 14h.
Tàrrega, horari: dijous, de 9h a 14h.
Més informació: www.ccoo.cat/cite

UNIÓ INTERCOMARCAL
DE LES TERRES DE LLEIDA
Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66 Fax: 973 27 50 66
Horari: de 9 a 14 i de 16 a 19 h.
A/e: lleida1@ccoo.cat

ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 19h;
i divendres, de 9h a 14h.
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 16h a 19h.

DELEGACIONS COMARCALS

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

DELEGACIÓ DE BALAGUER
C/ Girona, 8
25600 BALAGUER
Tel./Fax 973 44 74 52
Horari: divendres de 18 a 20 h

FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO
J.M. Bravo i Marc Peran
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 16h a 19h.

ASSEGURANCES ATLANTIS
Av. de València, 51. Tel. 973 21 15 04
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 19.30h; i divendres, de 9h a 14h.

Mira-t’ho abans de comprar!
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM
ANTIGA CASA INGLÉS
ATLANTIS
AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
GASOLINERA ELS NEGRALS

Pesca

15%

Assegurances

Condicions especials

Carburants
Llibres i papereria

CASELLES

Carburants

E. S. JAMAICA
GIMNÀS ENERGY -SPORT (Guissona)
HÍPICA MASSOTERES (Massoteres)
ILERDENT
ILTRIDA

20%

Música
0,03

litre + vals

15% - 10% - 5%
0,03

10%

Hípica

15%

Clínica dental

10% + altres

Viatges

Condicions especials

Fisioteràpia

20%

Cinema

Preu dia espectador

MULTIÓPTICAS-ÓPTICA LUX

Òptica

20%

RESTAURANT AGGIO

Restaurant

10%

RESTAURANT LA PARRA

Restaurant

10%

Taller mecànic

Condicions especials

ROCHER
SEGRE
TEDAL MOBLES
TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR

Premsa

10%

Mobiliari

13%

Teatre

15%

Per a més informació consulteu els anuncis publicats en les pàgines
d’aquesta revista i/o directament als establiments

DELEGACIÓ DE SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

litre

Gimnàs

LAUREN

KINE

DELEGACIÓ DE LA SEU D’URGELL
C/ Major, 41
25700 LA SEU D’URGELL
Tel./Fax 973 35 43 23
Horari: dijous de 17.30 a 19.30 h.

DELEGACIÓ DE TÀRREGA
C/ Segle XX,1, 3r, 2a
25300 TÀRREGA
Tel. 973 31 26 27
Fax 973 31 12 30
Horari: dilluns de 16 a 20 h.
dimarts, dijous i divendres de 17 a 19 h.
tarrega@ccoo.cat
DELEGACIÓ DE VIELHA
Ctra. de Gausac, Edif. Val d’Aran, s/n
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 16.30 a 19 h.
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L

a conciliació de la vida laboral i personal ha estat una proposta conceptual que ha anat guanyant espais
en els últims anys. El debat s'ha centrat entre jornada i productivitat i, si de bon principi, la productivitat
es presentava com a indestriable de la jornada laboral (a més jornada més productivitat), diferents estudis
de professionals de la medicina, de la gestió dels recursos humans i de la investigació de les condicions i
organització del treball posen de manifest que l'axioma “a més treball més productivitat” no només és erroni,
sinó que també és contraproduent.
Diversos informes de l'OIT afirmen que les llargues jornades laborals augmenten l'estrès, causen desordres en
el son i provoquen trastorns físics i, amb el temps, malalties greus i infeccions cròniques.
Són del domini públic estudis que certifiquen la impossibilitat de mantenir la qualitat en la feina més enllà d'unes
jornades laborals raonables, com pot ser la jornada màxima de 40 hores setmanals recollida per l'Estatut dels
treballadors. I, també, que no es pot mantenir de forma sostinguda el nivell màxim d'esforç productiu.
Quan les empreses han començat a percebre la necessitat de la conciliació de la vida laboral i personal, signant
acords d'empresa en aquesta direcció i donant-li entrada, encara que discretament, en la negociació col·lectiva;
i governs, com l'espanyol, han tirat endavant reformes legislatives en aquest sentit, es despenja la Unió Europea
amb una setmana laboral de 65 hores. Com es pot conciliar, no ja la vida laboral i personal, sinó el descans
imprescindible amb aquesta jornada laboral?
Aquesta proposta persegueix la destrucció del model social europeu i obre la porta a la selva contractual. És
il·lús creure que la negociació individual entre empresa i treballador, com planteja la directiva, sigui d'igual a
igual.
La proposta de directiva, que ha d'aprovar el Parlament Europeu, representa el retrocés d'un segle de lluita
sindical i social. A CCOO estarem amatents al seu desenvolupament i presentarem batalla per defensar els drets
dels treballadors i les treballadores a tenir unes condicions de vida i treball dignes. Tu també cal que estiguis
atent, perquè no hagis de tornar a fer el camí que ja s'ha fet.

Tiratge:
10.200 exemplars
DL: B-42832-96

Amb la col.laboració de:

í
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índex

5a Assemblea Nacional de
Salut Laboral

INFORMACIÓ

Preacord en el conveni del
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David
Ricart
En la data del naixement del David hi
figuren dues referències mítiques i és
que la llevadora el va fer aterrar a
Lleida el 14-D del 68. Déu n'hi do!
Li agrada fer esport amb la bicicleta i,
de tant en tant, deixa les dues rodes
per llençar-se a la piscina. Està
enganxat a la lectura, un vici rar en
l'actualitat, i a l'Olga, l'Albert i la Laia
Quan comences a treballar?
Vaig començar a treballar als setze anys i
compaginava estudis i treball. Sóc diplomat en
Relacions Laborals per la UdL i llicenciat en Ciències
del Treball per la UOC. Treballo a l'Hospital de
Santa Maria, d’administratiu, al Departament de
Compres, des del juliol del 2002.
Fes-nos cinc cèntims de la teva incorporació
al món sindical i més concretament a CCOO?
L'any 2004 l'empresa de Gestió de Serveis Sanitaris
es va adherir al conveni de la XHUP. La negociació
va ser dura, com tota negociació, hi vaig participar
com a oient, a les diverses assemblees informatives
que va fer el comitè d'empresa. De tots els sindicats
que conformaven el comitè d'empresa, qui més
va saber exposar la situació del moment van ser
els representants de CCOO, tot i no tenir la majoria.
Al febrer del 2005 es van començar a fer les llistes
sindicals per a les eleccions que s'havien de celebrar
al maig de 2005 i, la veritat, és que, en aquell
moment, la meva intenció no era entrar a cap
sindicat, tot i que ja havia comentat a algun
company d'assemblea que els més coherents en
la seva actuació i plantejament eren els de CCOO,
i que altres sindicats, uns per experiències passades
i els anomenats “professionals”, no em donaven
gaire confiança.
En aquest context electoral l'Helena Motos em va
venir a veure per si volia formar part de les llistes
de CCOO. Després de posar en comú els objectius
de CCOO a l'Hospital i la manera com creiem,
tant l'Helena com jo, que s'havia de fer l'acció
sindical a l'empresa, em vaig engrescar amb el
projecte.

El contacte amb els companys
et permet analitzar els
problemes i presentar les
propostes de millora.

Dit això, aprofito per donar-li públicament les
gràcies per confiar en els companys de llista i en
mi mateix, ja que m'ha permès conèixer companys
i companyes de CCOO molt engrescats per treballar
pel conjunt de treballadors i treballadores.
Quines són les tasques principals del delegat
sindical i del president del comitè d'empresa?
Les tasques són molt diverses i condicionades per
la meva situació d'alliberat sindical per acumulació
d'hores dels meus companys. Per exemple, visitar
el centre de treball, parlar amb els companys i
companyes tant en converses formals quan hi ha
problemes, com en converses informals a l'hora
d'esmorzar. El contacte amb el companys et permet
analitzar els problemes sorgits per poder-los debatre
al comitè d'empresa i presentar, a la direcció, les
propostes de millora, tant socials com
econòmiques, per als treballadors i treballadores,
mantenint el diàleg social que crec de vital
importància, tant en les negociacions d'àmbit
general dels actors socials com en l'àmbit de
l'empresa, en el sentit de construir junts.
Actualment, des de la secció sindical, estem
elaborant cada mes un full sindical en el qual
intentem donar respostes a les inquietuds dels
treballadores i treballadores de Gestió de Serveis
Sanitaris.
Tu també ets delegat de prevenció de riscos
laborals de l'Hospital de Santa Maria. En
aquest moment, què cal millorar en el teu
centre de treball?
El primer que cal dir és que els comitès de salut
són l'altra gran pota de la negociació a l'empresa
i a CCOO considerem que són de vital importància
per al conjunt dels treballadors i treballadores, ja
que cal aportar solucions que millorin les
condiciones de treball i, per tant, la salut dels
treballadors i treballadores. Un indicador del fet
que, en aquesta matèria, encara estem en una
fase de minoria d'edat és l'alta sinistralitat a
Catalunya i a l'Estat espanyol.
Els reptes, entre altres, més importants en els quals
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estem treballant són implantar les mesures
correctores marcades per la tècnica de prevenció
de la mútua en relació als riscos laborals detectats
en el personal de manteniment de l'Hospital. A
més, participar activament en el grup de treball
que està impulsant el procés per avaluar els riscos
psicosocials a l'hospital i conscienciar a tot el
personal que aplicar el mètode PSQ CAT 21 és el
més adequat per avaluar els riscos psicosocials i
poder prendre mesures correctores per aconseguir
un treball més saludable i de qualitat.
A la Federació de Sanitat portes la responsabilitat de formació. Com valores la formació
i quina és la resposta dels treballadors i les
treballadores a l'oferta formativa del sindicat?
Crec que la formació és vital per ser més
competitius i estar més ben preparats per fer la
nostra feina. A més, crec que la formació ha de
ser concebuda pels treballadors i treballadores
com un estímul més de millora professional. En el
sector sanitari la resposta dels treballadors i
treballadores és molt favorable i la prova n'és l'èxit
de participació que tenim als nostres cursos, tant
en la modalitat a distància com presencial. Un dels
cursos que aquest any hem endegat, i que cal
ressenyar especialment, és el preparat
específicament per als fisioterapeutes de l'Hospital
de Santa Maria, ha estat molt ben valorat pels
treballadors i treballadores assistents.
De quina forma pot afectar la crisi a la feina
que feu els treballadors de la sanitat?
Les crisis econòmiques afecten tot el teixit
productiu, en moments de depressió la demanda
de productes cau. No obstant això, la sanitat és
un servei a les persones que han perdut la salut
i l'objectiu dels professionals d'aquest sector és
treballar per recuperar i millorar la salut dels
pacients. Què vull dir amb això? Que la nostra
demanda no baixa ni puja en funció del moment
del cicle econòmic. Ara bé, la crisi ens afectarà?
Sí. Com a ciutadans que som no podem viure
d'esquena a la realitat que ens envolta; patim
l'alça dels preus dels aliments i de l'energia, la
hipoteca, etc., com tothom.

s

serveis
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Els concursos
d'ocupació pública

Les empreses de servei
públic i el català

E

n l'anterior revista (núm. 57), parlàvem de les obligacions lingüístiques
que segons la Llei de política lingüística tenen les empreses en general
en els àmbits exterior i interior. En aquesta revista parlarem de les obligacions
lingüístiques de les empreses de servei públic.
Les empreses de servei públic com ara les de telefonia fixa i mòbil, comunicacions
per Internet, correus, ferrocarrils, taxis, línies d'autobusos, companyies aèries i
les subministradores d'aigua, llum i gas a més de les altres obligacions lingüístiques
que tenen totes les empreses han d'emprar almenys el català en la retolació i
en les comunicacions per megafonia. També han de fer servir el català en les
comunicacions i notificacions escrites, incloent-hi les factures i altres documents
comercials adreçats a persones residents a Catalunya (art. 31 de la Llei de política
lingüística).
Si aquestes empreses són públiques de la Generalitat o d'alguna altra administració
de Catalunya, o si el servei públic que presten és una concessió d'alguna d'aquestes
administracions públiques, o són les concessionàries directament com ara les
d'autopistes, de ports esportius i d'estacions d'esquí, llavors, a més, l'empresa
ha d'utilitzar normalment el català en l'àmbit intern, en la retolació i en les
comunicacions i notificacions, incloent-hi les factures i altres documents comercials
adreçats a persones residents en l'àmbit lingüístic català (art. 30 de la Llei de
política lingüística).

Recordeu que si voleu informació més específica sobre aquest tema, podeu
consultar en el web de la Llengua catalana, www20.gencat.cat, el recull de
normativa legal sobre la llengua i les empreses a Catalunya.
Carme Sangrà
Servei Lingüístic

E

n els processos de selecció de personal laboral o provisió de
llocs de treball, les administracions públiques no poden actuar
com un empresari privat. Aquestes administracions estan
subjectes al principi de legalitat consagrat a l'article 9 de la Constitució
espanyola, que ha de presidir totes les seves actuacions. I han d'exercir
la seva funció en aquesta matèria d'acord als principis de mèrit i
capacitat que l'article 103.3 de la mateixa norma exigeix.
No obstant això (és de domini públic) no sempre es compleixen els
esmentats requisits en les convocatòries d'ocupació pública o en els
concursos de promoció interna. És més, sovint, les convocatòries són
el simple vehicle per cobrir amb una certa aparença de legalitat una
decisió presa prèviament i de forma arbitrària.
Quan es donen aquestes circumstàncies, les persones que de bona
fe es presenten a aquestes convocatòries, en veure frustrades les
seves expectatives perquè entenen que hi ha hagut una incorrecta
valoració dels seus mèrits, tracten d'obtenir la tutela judicial de la
qual creuen ser mereixedores davant d'una situació injusta.
És en aquest moment quan comunament s'inicia el procés de revisió,
anàlisi i impugnació de decisions (generalment del tribunal de selecció)
en defensa del mèrit que es creu infravalorat. Però! vet aquí que el
tribunal no pot actuar al marge de les bases de la convocatòria i si
les seves decisions s'ajusten a allò que aquestes bases disposen, les
decisions són inatacables. Pot succeir que, efectivament, el tribunal
no hagi actuat d'acord a l'establert a les bases, però no és l'habitual.
Qui pretén processos de selecció de personal laboral o provisió de
llocs de treball viciats, situa el vici a les bases, o simplement contracta
a dit.
En conseqüència les bases de la convocatòria, que han de ser
públiques i en constitueixen la llei, són el que cal examinar amb
deteniment abans de l'inici del procés selectiu, ja que transcorregut
el seu termini d'impugnació, i tret que es doni la circumstància
d'alguna vulneració flagrant dels mínims de garantia constitucional,
aquestes esdevenen fermes per esgotament del termini per impugnarles (la qual cosa implica la seva acceptació) i són de molt difícil
qüestionament jurídic.
A propòsit del que hem dit fins ara, el nou Estatut bàsic de l'empleat
públic (Llei 7/2007, de 12 d'abril) en el seu article 60 estableix una
modificació, innovadora respecte de la situació anterior, segons la
qual és preceptiu per a totes les administracions i institucions de dret
públic que els òrgans de selecció siguin col·legiats, que la seva
composició s'ajusti als principis d'imparcialitat i professionalitat dels
seus membres i que tendeixi a la paritat entre homes i dones en la
seva composició. Així mateix, el contingut de l'article veta radicalment
que el personal d'elecció o designació política, els funcionaris interins
i el personal eventual (de lliure designació) puguin formar part dels
òrgans de selecció. L'article finalitza establint que la pertinença a
aquests òrgans és a títol individual, i no es pot ostentar en representació
o per compte de ningú.
Aquesta norma, a diferència de bona part del contingut de l'Estatut
bàsic de l'empleat públic, està vigent i és normativa bàsica per a tot
l'Estat des del mes següent a la data de la seva publicació. En
conseqüència, estiguem alerta a les bases de les convocatòries a les
quals pretenguem concórrer abans que el termini per a la seva
impugnació expiri.
Pepe Vázquez
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informació
Preacord en el conveni del comerç

L

es negociacions amb la FECOM pel Conveni
Provincial del Comerç de Lleida han estat
les més infructuoses dels darrers anys. Vam
començar l'any amb la constitució de la mesa
negociadora i, després de les eleccions generals,
la UGT va presentar la plataforma de conveni
unitària, fruit dels debats d'ambdós sindicats.
En les reunions posteriors la patronal només donava
sortida a algun dels temes socials que es
plantejaven, però sense tancar-ne cap i quedant
gairebé tots pendents de l'aprovació de la Federació
de Comerç. En relació als punts forts de la
negociació, que són els salaris, les categories
professionals i els permisos retribuïts, muts a la
gàbia.
En l'apartat de les categories professionals
demanem el reconeixement de les categories de
peixatera, carnissera i xarcutera, per l'especificitat
d'aquestes tasques i la formació que requereixen.
Actualment es paguen com a ajudant de
dependent i en algun cas com a dependent i
demanem que es paguin a un nivell superior. La
FECOM dóna com a excusa per no tractar aquest
punt el fet que s'està negociant a Madrid dins del
Conveni de Comerç Estatal, que seria el conveni
de mínims que regulés aspectes que no recullen
els convenis provincials. Però a Lleida no podem
estar esperant que decideixin a Madrid el nostres
salaris i categories, més tenint en compte que allí
perceben un salari superior.

Un altre assumpte important són
els permisos retribuïts per anar
al metge amb els fills o per anar
a bodes i bateigs, no volem
ampliar els permisos que ara
tenim, perquè no en tenim cap,
sinó que volem millorar el mínim
garantit per l'Estatut dels
treballadors. Sembla ser que això
és molt complicat per a la
FECOM, però, en canvi, no va
ser gens complicat incloure al
conveni 2004/2006, que CCOO
no vam signar, el catàleg de faltes
i sancions recollit per l'esmentat
Estatut.
En relació als salaris, la plataforma sindical reclama
l'aplicació de l'IPC de Catalunya més 2 punts. La
patronal es va tancar amb un increment del 2%,
i al·lega que el comerç passa un mal moment per
la crisi econòmica. CCOO els vam recordar que
en el passat recent de vaques grasses els increments
salarials dels treballadors i treballadores del comerç
no han superat l'IPC amb clàusula de revisió. Vam
recordar, i recordem, als companys de la UGT que
havien cedit massa coses per aconseguir només
l'increment de l'IPC en aquell moment, i que
aquelles cessions no han significat cap
contraprestació per als treballadors i treballadores.
En el conveni 2004/2006 es perderen els premis
de jubilació, el període de prova va passar de 15
dies a 2 mesos, es va incloure el
catàleg de faltes i sancions en el
conveni cosa que dificulta la defensa
dels treballadors...
La patronal, que per negociar entén
dir a tot que no, vol derogar del
conveni la prestació del 100% en
cas de baixa per malaltia comuna.
Sense més alternatives ni més
raonaments que el de “n'hi ha
massa”. Cal diferenciar les baixes
laborals de l'absentisme i aquesta
competència l'ha volguda, en
exclusiva, l'empresa.
Aquesta qüestió va fer vessar el got
de la paciència sindical i, juntament
amb la UGT, vam preparar un seguit
d'accions per no arribar al mes de
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novembre, com l'any passat: amb el conveni sense
signar i, finalment, prorrogant l'anterior sense més
negociació que l'augment salarial de l'IPC.
La primera d'aquestes accions va ser una
manifestació conjunta, realitzada el dia 13 de juny,
que va comptar amb un fort recolzament i que va
transcórrer per l'eix comercial de Lleida. La segona
acció fou la convocatòria d'una vaga per al dia 21
de juny, que va quedar desconvocada en avenirse la patronal FECOM a negociar.
Sens dubte, la mesura de força va fer que la
patronal deixés de fer veure que negociava per
passar a negociar de debò. De l'oferta del 2%
d'increment salarial, hem passat a un principi
d'acord de l'IPC més 1 punt que garanteix guanyar
part del poder adquisitiu perdut en els darrers anys
amb l'increment pelat de l'IPC.
Queda clar que la unió fa la força i que els
treballadors i treballadores units podem fer avançar
les negociacions per complicades que siguin. La
queixa sense l'acció no serveix per a res. Vull
aprofitar aquestes línies per donar les gràcies a
tothom per assistir a la manifestació i a la gent
que s'estava organitzant per a la vaga que
finalment s'ha desenvocat per la millora del
preacord del Conveni Provincial de Comerç de
Lleida.
Manolo Romero
Secretari general FECOHT Lleida

informació
CCOO no signa el
Conveni del Metall
de Lleida

E

l Sindicat Minerometal·lúrgic de CCOO de les Terres de Lleida
no hem signat el preacord del Conveni del Metall de Lleida
per un seguit de raons, de les quals destaquem aquelles que
tenen més impacte en el dia a dia de les condicions de vida i treball
de les persones enquadrades en el sector del metall de la província
de Lleida.
L'estructura del conveni provincial està basada en la jerarquització
patronal de les relacions laborals. Ras i curt, en la facultat exclusiva
dels empresaris en la pràctica totalitat dels continguts del conveni
que deixa els representants sindicals com a mers testimonis de pedra
i apel·la la legalitat com l'element de la participació i la intervenció
sindical.
CCOO va abordar la negociació d'enguany de manera convencional
per fer més sindical la negociació col·lectiva i dotar-nos de millors
condicions i drets, però, un cop més, el nostre conveni restarà a la
cua dels convenis provincials, tant en l'àmbit català com en l'estatal.
En l'apartat salarial, si bé l'increment és acceptable, no ho és la
referència per als pactes i millores de conveni que mantenen moltes
empreses. Això portarà a situacions de conflicte a les empreses com
a conseqüència dels increments salarials que caldrà aplicar en les
pròximes nòmines.
S'ha pactat un augment del 2,75%, per a cadascun dels quatre anys
de vigència del conveni, que per al 2008 inclou la revisió salarial de
l'any passat, més uns imports fins a arribar al nou valor salarial que
es concretarà en el període 2008-2011. Els signants del preacord
situen l'increment del conveni quadrianual en un 32% acumulat per
tal d'aconseguir el salari de 1.000 euros, tot alterant l'estructura
salarial de les taules amb una reducció de la mensualitat de vacances
al voltant dels 200 euros. CCOO apostem per aquest salari de 1.000
euros com el mínim en tots els sectors, i prova d'això són els acords
signats en els diferents convenis provincials del metall a Catalunya,
amb creixements salarials dignes i amb clàusules de revisió que
permetin la millora de la capacitat adquisitiva aconseguida. Cosa que
no permet la clàusula pactada en aquest preacord.
La clàusula de revisió salarial és l'instrument que permet corregir les
desviacions de la inflació prevista amb la real, garantint que l'apujada
dels preus no se'ns emporti una part de l'increment salarial pactat.
Aquesta clàusula de garantia es va recuperar en el conveni del metall
de Lleida del 2004, després d'uns convenis amb pèrdues de poder
adquisitiu any rere any. Doncs sembla que n'hi ha que no han après
la lliçó i novament repeteixen la història: deixen els treballadors i les
treballadores del metall de Lleida sense clàusula de revisió salarial i
els allunyen cada cop més de les referències salarials del metall de
Catalunya.
En relació a la jornada laboral es mantenen les 1.769 hores anuals,
amb la possibilitat d'ampliar-les 50 hores més. Com passa amb els
salaris, la jornada a Lleida manté un diferencial desfavorable de 19
hores anuals respecte dels convenis provincials de Catalunya.
Els discrets acords en matèria social van en la mateixa direcció, ja
sigui en relació al permisos per visita mèdica, la llei d'igualtat, etc.
L'activitat de muntatge i manteniment és un altre aspecte que ha
caigut de la plataforma conjunta amb la UGT. La subrogació del
conveni, com a garantia de l'estabilitat laboral, prevista en els convenis
provincials del metall de Catalunya, tampoc té cabuda en el de Lleida.
Aquests són alguns del motius pels quals CCOO no hem signat el
preacord. CCOO, com a organització que aposta per la participació
en la presa de decisions importants, convocarem una consulta entre
els afiliats i afiliades de Lleida, el resultat de la qual serà vinculant per
determinar la signatura del Conveni Provincial del Metall de Lleida.
Carles Asensio
Secretari general
Sindicat Minerometal·lúrgic de Lleida

És vital atacar
l’origen del risc

P

ertanyo a una empresa del sector del comerç, sector en el qual
els accidents de treball i les malalties professionals no són una
excepció. A la nostra empresa, l'accidentalitat es divideix en
un 41% d'accidents produïts per manca de proteccions de seguretat
(talls, cremades, ferides i contusions) i el 59% restant dels accidents
són tendinitis, lumbàlgies i contractures; lesions que amb el temps
poden convertir-se en malalties professionals.
Els moviments repetitius, els sobreesforços, les postures forçades, els
ritmes de treball elevats en molts casos, les manipulacions i el
desplaçament de les càrregues, els canvis d'horaris i els torns de treball
són factors de risc als quals estan exposats els treballadors i les
treballadores a la nostra empresa i al comerç en general.
Per transformar els simples llocs de treball en llocs de treball segurs
i posar fre a l'accidentalitat cal adaptar-los i en aquesta feina hem de
reivindicar els estudis ergonòmics de qualitat: que tinguin en compte
les tasques reals de cada lloc de treball, que incorporin la participació
activa de la representació social i del conjunt de la població treballadora
i que utilitzin la metodologia més adequada.
No obstant, mentre anem realitzant les avaluacions de riscos
ergonòmics, la secció sindical de CCOO de Supermercats Pujol, juntament
amb les delegades de prevenció de botigues, hem proposat a la direcció
actuar sobre un procediment de treball que es troba en l'origen de
moltes exposicions de riscos: la preparació, distribució i descàrrega
dels carros de gènere (roll-tainers). En aquest procediment hi intervé
un col·lectiu de treballadors i treballadores molt important i, per tant,
si el millorem segur que disminuirà l'accidentalitat a l'empresa.
Bàsicament, es tracta de rebaixar el pes dels carros de gènere que es
preparen al magatzem central i després es transporten a les botigues.
Com ho podem fer? Aplicant nous criteris de seguretat en la preparació
(menys pes, menys alçada i millor distribució del gènere), introduint
criteris de qualitat en la preparació (per impedir trencadisses i talls) i
efectuant un manteniment periòdic del carro, d'aquesta manera
evitarem riscos en el desplaçament a la zona de càrrega, en el
desplaçament a les botigues i en la col·locació del gènere un cop a la
botiga.
La representació sindical de CCOO ha proposat una metodologia de
treball: formació i informació pràctica als treballadors i treballadores
que participen en el procés de treball; incentivar el treball de qualitat;
posar data a la implantació de les propostes; establir mecanismes de
control per constatar que s'apliquen les mesures i comprovar-ne
l'eficàcia per constatar finalment que hi ha menys danys a la salut a
causa de la feina.
Hem fet la proposta en el si del Comitè de Seguretat i Salut de la
central i, en principi, la direcció de l'empresa té interès per estudiar
la metodologia de treball proposada per CCOO.

José Antonio Mejías
Secció Sindical de CCOO de Supermercats Pujol SL
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aPrimer de Maig
actes

L

a manifestació del Primer de Maig d'aquest any
va ser convocada unitàriament per CCOO, UGT i
UP, amb un lema de capçalera que recollia la
preocupació d'una àmplia majoria social: Compromís
per Lleida - Pacte Nacional per l'Aigua.
Un any més, des de CCOO hem reclamat un nou model
productiu per a les terres de Lleida, una pancarta que
ja és un clàssic, però que sembla ser que no fa forat on
cal.
La reivindicació de treball digne, arreu i per a tothom
es va reproduir en diverses pancartes dels sindicats de
rama, tot recordant que, en la diada internacional del
treball i malgrat els anuncis crepusculars d'alguns, la
lluita sindical no s'atura.
L'aperitiu sindical previst per al final de la manifestació
es va suspendre en senyal de dol per la mort de la
companya Teresa Sales.
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Premis COCO'S 2008

E

l lliurament de la setena edició dels premis COCO'S de Comissions Obreres de les Terres de Lleida va tenir lloc el passat
dia 28 d'abril, a la Sala Paulo Freire de l'Institut Municipal d'Educació, dins de la jornada dedicada a la salut laboral, que
en aquesta ocasió versava sobre qüestions de mobilitat.

Enguany la Comissió Executiva de CCOO de les Terres de Lleida va acordar concedir els reconeixements a Josep Tous, a l'Hospital
Universitari Arnau de Vilanova i a Josep Maria Llop.
Al company Josep Tous i Pujol pel seu compromís i generositat amb el projecte sindical de CCOO. Josep Tous representa l'actiu
més important del sindicat, que són els delegats i delegades anònims que treballen per CCOO sense fer escarafalls i sense buscar
reconeixements. Aquests delegats i delegades que hi són sempre, faci fred o calor, sigui de dia o de nit. El seu compromís és un
ferm compromís des de la tranquil·litat, que ha fet gran CCOO i que és imprescindible per al futur.
A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova en reconeixement pel seu compromís amb la mobilitat sostenible, segura i integradora
i per endegar un pla de mobilitat en el seu centre, que millorarà l'accessibilitat, tant d'usuaris com de treballadors, a una
infraestructura tan important com és l'hospital de referència de les nostres comarques.
Al Josep Maria Llop i Torné pel seu compromís amb la promoció de la mobilitat sostenible, segura i integradora a la ciutat de
Lleida i a les comarques de la plana. A tall d'exemple recordem el compromís decisiu que tingué en la posada en funcionament
de la línia de bus als polígons industrials, dins del Pacte Social per a la Ciutadania de Lleida. Fou també un ferm impulsor del
projecte anomenat GESMOPOLI, del qual CCOO és soci coordinador, que pretén millorar la mobilitat dels treballadors dels polígons
del Segre, del CIM i del Camí dels Frares. També la seva tenacitat féu possible la creació del Consorci del Transport Públic a l'àrea
de Lleida, conegut ara com ATM àrea de Lleida, que busca la forma de facilitar la vida, des del punt de vista de la mobilitat, als
habitants de la plana de Lleida.
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actes
Dia Internacional
de la Salut Laboral

La mobilitat és un factor
de benestar

5a Assemblea Nacional de Salut Laboral

E

n el marc del Dia Internacional de la Salut en
el Treball, que se celebra el 28 d'abril, CCOO
de Catalunya convoca, des de fa 5 anys,
l'assemblea anual de delegats i delegades de prevenció.
És un espai de reflexió, d'intercanvi d'experiències i de
força col·lectiva. Enguany, l'assemblea tingué lloc a
Barcelona, el 6 de maig, van assistir-hi mil delegats i
delegades de prevenció d'arreu de Catalunya i s'hi va
tractar el tema de la qualitat de la prevenció.

considera que han de ser claus per aconseguir una
prevenció de qualitat; i els diferents parlaments dels
delegats i delegades de prevenció, que ens van explicar
la seva acció sindical, van permetre compartir
experiències de com a través de la reivindicació i de la
participació sindical hem aconseguit avançar en la
prevenció a les empreses. Amb més raó i il·lusió
col·lectiva, seguirem defensant: PREVENCIÓ SÍ, però
de QUALITAT!

Després de 12 anys de la Llei de prevenció de riscos
laborals, i com no podria ser d'una altra manera, es
fa més prevenció a les empreses. Aquest fet queda
palès en la nostra pròpia experiència, empresa a
empresa, però també ens ho diuen les diferents
enquestes de condicions de treball. Malgrat això, el
treball quotidià també ens diu que la qualitat d'aquesta
prevenció, en un nombre important de casos, deixa
molt a desitjar.

C

COO està compromesa en la millora de
les condicions de treball, de salut i del
medi ambient. I aquesta millora està
fortament condicionada pel model de mobilitat
actual.
Cada any, a les comarques de Lleida, es produeixen
més de 600 accidents de treball en desplaçaments
laborals. Gairebé la meitat de les víctimes dels
accidents de treball mortals són treballadors i
treballadores que realitzen desplaçaments
relacionats amb l'activitat laboral. Nosaltres creiem
que les xifres són prou aclaparadores perquè
s'apliquin polítiques preventives eficaces per evitar
aquest tipus d'accidents i que passen per prioritzar
i promocionar el transport públic col·lectiu per anar
i tornar de la feina.
La sinistralitat laboral és només una de les greus
conseqüències d'un model de mobilitat sustentat
en l'automòbil privat. Els costos socials, sanitaris,
econòmics i ambientals ens empenyen a reivindicar
un increment de la quantitat i la qualitat del
transport públic i una actuació pública que doni
prioritat a la mobilitat sostenible per a tothom. Cal
vetllar, des de la participació activa i la proposta
crítica, per aconseguir accions públiques planificades
a favor dels serveis públics i de la mobilitat segura,
sostenible i integradora.
Per aquest motiu el passat 25 d'abril, a la Sala
Jaume Magre de Lleida i dins dels actes del Dia
Internacional de la Salut Laboral, es va fer una
jornada de reflexió per cercar un model de mobilitat
de qualitat a les terres de Lleida. Aquesta jornada
s'adreçà a la ciutadania en general, però
especialment a aquelles persones que hi tenen a
veure: delegats i delegades de prevenció, gestors
i tècniques de mobilitat, membres d'entitats socials,
veïnals i empresarials i col·legis professionals.
L'acte va finalitzar amb la signatura del manifest
“Per una mobilitat de qualitat a les terres de Lleida”,
al qual s'hi van adherir 29 entitats representatives
de tots els sectors esmentats.
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Durant l'acte, el company Pere Boix, codirector de
l'Observatori de Salut Laboral, va presentar els resultats
d'un estudi sobre la qualitat de la prevenció i la
satisfacció dels diferents agents implicats en el tema;
també es van presentar els elements que CCOO

E

Presentació del llibre El nou món
de la Sandy a Lleida

l passat dijous 15 de maig va tenir lloc, a la
Biblioteca Pública de Lleida, la presentació del
llibre El nou món de la Sandy, de Fina Niubó.
L'eix central de l'acte fou el diàleg que s'establí entre

l'autora i les alumnes i els alumnes del nivell bàsic de
català del Centre de Normalització Lingüística de Lleida,
que prèviament havien llegit i treballat el llibre a l'aula.
A través d'aquesta xerrada vam anar coneixent aspectes
que l'autora havia tingut en compte a l'hora d'escriure
el llibre i també matisacions importants sobre
l'aprenentatge de la llengua, els sentiments reals que
desvetlla el fet d'immigrar, la percepció de la realitat
de la immigració tant des de la banda de les persones
immigrades com des del punt de vista de la societat
acollidora...
L'acte organitzat per la Secretaria de Comunicació i
Cultura i el Servei Lingüístic de CCOO de les Terres de
Lleida juntament amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística de Lleida va comptar amb la salutació inicial
de Jaume Beà, secretari de Comunicació i Cultura de
CCOO de les Terres de Lleida, i Conxita Navarro,
directora del Centre de Normalització Lingüística de
Lleida.

“Una veritat incòmoda. Impactes ambientals sobre el món del treball”

S

ota el suggeridor títol “Una veritat incòmoda.
Impactes ambientals sobre el món del treball”,
el company sindicalista i també director de la
Fundació +Arbres, Òscar Rando, va exposar les
causes principals de la greu problemàtica del canvi
climàtic i la seva evolució. A més, com caracteritza
l'acció sindical de CCOO, des d'un plantejament valent
i sense complexos, va aportar propostes per fer-hi front
i va deixar palès que el sindicat és un protagonista
fonamental per garantir la sostenibilitat del planeta.
La conferència va tenir lloc el divendres 13 de juny, a
Lleida, en la jornada sindical de delegades i delegats
de prevenció. En podeu gaudir d'una part llegint la
ploma convidada d'aquesta revista. Agraïm des
d'aquestes línies el treball de l'Òscar i de la fundació
que dirigeix: www.masarboles.es.

informació
Protocol de col·laboració PIMEC-CCOO

E

l passat 21 de maig, CCOO de les Terres de
Lleida i PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya) van signar un protocol de
col·laboració amb l'objectiu d'establir un marc de
relació entre ambdues organitzacions.
L'acte, que va tenir lloc a la seu de CCOO, va
comptar amb la participació de Rafel Peris Martín,
en representació de PIMEC, i de Jaume Sellés,
secretari general de CCOO de les Terres de Lleida.
En les seves intervencions van destacar el seu
compromís d'abordar activament i responsablement
els nous i importants reptes que, per al model de
producció i creixement de l'economia catalana, es
plantegen en la situació actual. També van fer

A

incidència en la necessària reflexió sobre les noves
exigències que l'actual context de canvis imposa
a les empreses i al personal i sobre la necessitat
de trobar eines i instruments que facin compatibles
la competitivitat de les empreses i la seva
sostenibilitat social.
Tant des de CCOO com des de PIMEC es valora
positivament l'establiment d'aquest marc de
col·laboració per tal que esdevingui un canal
sistemàtic per al seguiment de la conjuntura i de
les situacions i problemàtiques concretes i que
faciliti un diàleg fluid entre el món empresarial i
el sindical que representen.

Projectes que es fan realitat
Tàrrega, Habitatge Entorn posa la primera
pedra d'una nova promoció i lliura els pisos
d'una altra de finalitzada.

sector del Reguer de Tàrrega. Aquesta és la tercera
promoció de la cooperativa a la ciutat de Tàrrega i
està situada a la Via Lacetània, 5-11.

Habitatge Entorn, la cooperativa de CCOO, va posar
el passat 17 d'abril la primera pedra d'una nova
promoció de 48 habitatges de protecció oficial al

Un cop finalitzat l'acte simbòlic de la col·locació de
la primera pedra, es van lliurar els 18 habitatges de
protecció oficial de la segona promoció feta a Tàrrega,
que està situada a la Via
Lacetània, 20-22.

i en fase de promoció 541 habitatges més.
A la província de Lleida, la cooperativa de Comissions
ha lliurat 223 habitatges de protecció oficial (158 a
Lleida, 24 a Bellver de Cerdanya i 41 a Tàrrega),
també en té 76 en construcció (28 a Lleida i 48 a
Tàrrega) i 102 més en projecte (84 a Lleida i 18 al
Palau d'Anglesola).

Aquests habitatges han estat
adjudicats en un 73,33% a
persones d'entre 20 i 35
anys i els de la nova
promoció estan compromesos, en un 81,82%, a
persones de la mateixa
franja d'edat.
Habitatge Entorn ha lliurat,
des de 1993 fins ara, les
claus de 5.591 habitatges
distribuïts per diverses
poblacions catalanes, té en
construcció 609 habitatges

CASA INGLÉS
DES DE 1874

ARMERIA
ARTICLES DE CAÇA, PESCA I ARQUERIA

Major, 78 - Tel. 973 26 71 06- Fax 973 26 35 23 - 25007 LLEIDA

Descompte del 15% en articles de pesca
per als afiliats i afiliades a CCOO
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informació
Visita a les instal·lacions de San Miguel

E

l 23 de maig passat, una delegació de CCOO de
les Terres de Lleida, encapçalada pel secretari
general, Jaume Sellés, va visitar les instal·lacions
de la firma cervesera San Miguel a Lleida. La delegació
va ser rebuda per Jesús Domingo, cap de recursos
humans del grup Mahou San Miguel; el director de la
planta lleidatana, Manuel Matilla; la directora de recursos
humans de la fàbrica de Lleida, Margarita Soler; i els
responsables de la secció sindical de CCOO a San
Miguel, amb el secretari general, José Chacón, al
capdavant.
Després de visitar les noves dependències de la secció
sindical de CCOO, vam efectuar un recorregut per la
planta de fabricació i vam seguir el procés d'elaboració
de la cervesa des de les matèries primeres fins al
producte final que trobem als diferents establiments
comercials. Per acabar es va projectar un relat audiovisual
de la història de San Miguel a Espanya, que s'inicià a
mitjans del segle XX.

Eleccions sindicals, gener - maig 2008
Comitès d'empresa (empreses de més de 50 treballadors)
Empresa

Ram

Població

Actel
Grup Cabirol de Serveis, SL
Col·legi Santa Anna
Residència GSS
Ajuntament de Cervera
Distform, SL
Departament de la Vicepresidència
Caprabo
Asysum

FECOHT
Sanitat
Ensenyament
Sanitat
FSAP
Metall
FSAP
FECOHT
Metall

Térmens
Alcarràs
Lleida
Lleida
Cervera
Torrefarrera
Lleida
Tàrrega
Lleida

CCOO

2
2
3
4
3
2

UGT
9
9
3
3
2
1
2
7
5

Altres

4

Total
9
9
5
5
5
5
5
13
5

Total
%

16
26,23

41
67,21

4
6,56

61

Delegats (empreses de menys de 50 treballadors)

46
39,32

68
58,12

3
2,56

117

Total general

62
34,83

109
61,24

7
3,93

178

Calendari laboral
Al territori d'Era Val d'Aran la festa del dia 26 de
desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la
del 17 de juny, com a festa d'Aran.
A més de les esmentades festes, se'n fixaran dues
de locals, també retribuïdes i no recuperables,
a proposta dels municipis respectius.

El calendari oficial de festes laborals per a l'any 2009 és el següent:
1 de gener (Cap d'any)
6 de gener (Reis)
10 d'abril (Divendres Sant)
13 d'abril (Dilluns de Pasqua)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de
Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

C/ Val d’Aran, 1
Crta. N.II, km, 509
Pol. de Llevant
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 49 50
fax 973 31 33 63
tedal@moblestedal.com
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A la Teresa
persones treballadores des de la dignitat, la unitat
i l'actuació responsable dels individus que
composen una comunitat d'interessos.
I a fe de món que van lluitar -elles soles van
paralitzar durant dies el servei de neteja de l'Arnau, fins que la patronal va avenir-se a negociar un
conveni que avancés en la dignificació dels salaris
i les condicions de treball del sector. Ho van fer
amb un coratge, una energia i una intel·ligència
que van desarmar aquelles persones que, en el
fons, ens les miràvem amb una certa displicència,
malgrat que ara sapiguem que era una mirada
profundament miop i estúpida. Aquella va ser la
primera lliçó que ens va donar la Teresa i també
va ser l'acte fundacional d'un sindicat, el d'Activitat
Diverses, que del no-res compta ara amb més de
cinc-cents afiliats i afiliades. Sempre va conservar
el bon humor i una manera de fer molt arrelada
al terreny i molt propera a la seva gent. Mai no
va voler deixar la tasca sindical malgrat la insistència
del Rafael, el seu company, qui en jubilar-se de la
Telefònica li demanava de fer una vida personal
més tranquil·la i reposada. Mai no ho va acceptar.
A ella li agradava fer de sindicalista.
La companya Teresa Sales va morir el 21 d’abril passat

V

aig conèixer la Teresa quan ella -i jo- érem
al parvulari sindical, a començaments dels
anys 90. Un dia al vespre, ella i les seves
companyes, netejadores de l'Hospital Arnau de
Vilanova van, literalment, irrompre a la secció
sindical dels ferroviaris de CCOO a la recerca del
Ricard Estellés, ferroviari i llavors dirigent sindical
de CCOO, que les assessorava en la problemàtica
que les afectava, que era, crec recordar, la
negociació del seu conveni sectorial. Aquell
col·lectiu femení, del sector serveis, gallinaci i

enèrgic alhora, però poc imbuït d'ideologia,
s'apropava al sindicat exclusivament per millorar
les seves condicions de treball, cosa que per a
nosaltres representava una mena de novetat en
aquella època en què el sindicalisme era encara
molt masculí, d'empresa pública o industrial i molt
carregat d'ideologia. És cert, hi havia poca
referència ideològica teòrica en el seu missatge,
malgrat que en la pràctica el que elles
representaven era el més simple i arrelat dels
motius sindicals: la lluita per millorar la vida de les

La seva desaparició sobtada, cruel i sense sentit,
ens ha recordat que la mort ens espera a cada
cantonada per irrompre inesperadament en la
nostra vida.
El seu exemple i el de totes les Tereses que s'han
incorporat després al món laboral i sindical són la
prova fefaent que val la pena treballar per la justícia
i la dignitat de les persones treballadores. En nom
de totes elles i en el de la gent de CCOO te'n
dono les gràcies emocionadament.
Jaume Sellés
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La ploma convidada
Òscar Rando, director de la Fundació Més Arbres i membre del Climate Project Spain

Plantar arbres: una estratègia més per tenir indústries
més netes i lluitar efectivament contra el canvi climàtic

F

a uns 10.000 anys la meitat de la superfície del planeta estava coberta
de boscos. A causa de l'acció de l'home cada setmana desapareix,
a tot el món, una superfície forestal superior a l'equivalent de 325.000
camps de futbol.
Els desequilibris han estat sempre un factor determinant al nostre món.
Per això s'expliquen les diferències interessades (sempre a favor d'una
minoria) entre les persones que generen injustícies socials, laborals i
mediambientals i la resta.
Comissions Obreres de Catalunya, històricament, ha estat un referent en
la lluita per les noves conquestes socials i, des de fa un temps, és també
un referent per a tots aquells que treballem en temes mediambientals.
Podríem preguntar-nos si un sindicat de classe ha de ser un referent en
lluites com la del medi ambient, que semblen allunyades dels objectius
principals d'aquests tipus d'organitzacions. La resposta és que sindicalisme
i medi ambient sempre han estat lligats. Ja a finals del segle XVIII, en plena
revolució industrial, les primeres reivindicacions del moviment sindical no
solament anaven lligades a temes de jornada o salaris, sinó que incorporaven
les condicions de treball. És a dir, no només eren motiu de lluita sindical
les interminables jornades de treball o els baixos salaris, també es reivindicava,
ja llavors, treballar en bones condicions ambientals.
Per tant, el sindicalisme de classe, des del seu component sociopolític,
sempre ha estat present en totes aquelles qüestions que afecten la classe
treballadora, i el medi ambient no n'és una excepció.
Segurament el vessant més conegut de la feina sindical en qüestions
mediambientals és el que es treballa des del context de la prevenció de
riscos, però n'existeixen d’altres...
Una màxima sindical és la d'aconseguir estabilitat laboral i treball digne.
Per això, els sindicalistes i les sindicalistes de CCOO han de tenir molt clar
que les empreses que no orientin les seves dinàmiques productives cap a
models sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, no només no
generaran treball digne i estable, sinó que, segurament, no podran mantenir
els nivells d'ocupació existents fins a aquest moment.
Aquest raonament ha de preocupar una organització sindical, i tots els
delegats i delegades de CCOO haurien de situar en les seves agendes
aquest gir cap als processos més sostenibles i respectuosos amb el medi
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ambient. Una organització que vol que el treball sigui millor, de més qualitat
i sense riscos per a la salut dels treballadors i treballadores ha de fer
entendre a totes les empreses que sense aquest canvi no hi ha futur.
El canvi climàtic no només és un problema mediambiental, és un problema
social i és un problema econòmic i per aquest motiu és un potencial element
generador de factors d'exclusió social derivats de la falta de treball o del
treball precari.
El passat 13 de juny, CCOO de Lleida va convidar la Fundació Més Arbres
www.masarboles.org, organització per la qual treballo, a fer una exposició
dels factors humans que estan generant aquest fenomen del canvi climàtic.
Què tenen a veure sindicats, empreses i una fundació que planta arbres?
Iniciava aquest article parlant de desequilibris i dient que més de la meitat
dels arbres que haurien d'existir al planeta s'han cremat o talat (un 90%
durant els últims 100 anys). Podem dir que si la Terra tingués dos pulmons,
avui en dia ja li'n faltaria un. Una de les formes més senzilles de recuperar
aquest equilibri planetari i reduir les preocupants concentracions de gasos
d'efecte hivernacle que estan produint el canvi climàtic, és plantar arbres,
milions i milions d'arbres.
Una forma important que tenen les nostres empreses de poder compensar
aquestes emissions és plantar arbres. Es tracta de millorar els nostres
processos productius sent més eficients i responsables amb el medi ambient
i, alhora, compensar la part d'impacte ambiental que, malgrat tot,
continuarem generant.
La nostra fundació ha creat el segell Empresa Co2 Neutre (Eco2N) i, en
aquest sentit, demanem la col·laboració de tots els actius de CCOO no
només per plantar arbres, sinó també per lluitar contra les conseqüències
socials i econòmiques que impactaran directament en el conjunt de
treballadors i treballadores.
L'any 1912, les treballadores de la indústria tèxtil Lawrence de Massachussets
van sortir al carrer per demanar pa i roses. Espero que el moviment sindical
continuï defensant el dret a viure, a treballar i a menjar dignament i que,
alhora, continuï consolidant nous espais d'intervenció sindical com el medi
ambient.
Pa i roses, treball digne i +Arbres!

Que lo sepas

E

l Conveni Col·lectiu per al Sector de Grans Magatzems, amb vigència fins al 31
de desembre de 2008, regula, en el seu article 41, el permís de lactància, que
es remet a allò que estableix l'article 37.4 de l'Estatut dels treballadors i també
preveu la possibilitat d'acumular el que denomina “reducció de jornada” -que en realitat
té una durada de mitja hora diària, inferior al permís en si mateix d'una hora diària-, en
14 dies naturals, que s'afegeixen al període de baixa per maternitat. La pràctica empresarial
generalitzada és que no ha d'incloure's tot el salari en la retribució del permís per lactància
i n'exclou els conceptes denominats salari variable, és a dir, els complements vinculats
al compliment d'objectius i els complements funcionals. Això es pretenia fonamentar
en el fet que l'article 38 del conveni regula les llicències retribuïdes i només garanteix
el salari base i els complements personals, però no altres conceptes retribuïts, per la qual
cosa, segons la patronal, la mateixa consideració ha de tenir el permís de lactància. Per
part de CCOO s'interposà conflicte col·lectiu, que fou estimat.
La sentència de l'Audiència Nacional considera que el permís per lactància és una figura
jurídica distinta dels permisos regulats per l'article 37.3 de l'Estatut dels treballadors,
que està inclòs en l'apartat 4, motiu pel qual la seva naturalesa i finalitat ha d'analitzarse en relació a la Llei, 39/1999, de conciliació de la vida laboral i familiar. Es tracta, doncs,
de protegir l'interès del menor sense que l'atenció que requereix en l'etapa inicial de la
seva vida incideixi negativament en la situació laboral dels pares, especialment de la
mare. Per això cal entendre que qualsevol interpretació de l'absència de regulació concreta
de la retribució del permís de lactància, tant en l'Estatut com en el conveni, que impliqui
pèrdua econòmica per al treballador, és contrària a l'esperit de la llei.

El comptador
de la sinistralitat
laboral a Lleida

Accidents de treball amb baixa de gener a abril

ANY
2007

al centre de treball

lleus

greus mortals

DONES
HOMES
FIX/A
EVENTUAL
SENSE ESPECIFICAR
in itinere

481
2.129
1.532
1.069
9
lleus

0
4
6
38
4
24
2
17
0
1
greus mortals

206
2.816

TOTALS

ANY
2008

El termini de presentació de
curtmetratges a la segona edició dels
Premis Llanterna Digital és obert fins
al proper 15 de juliol, animeu-vos,
participeu-hi, feu-ne difusió i, si en
voleu més informació, visiteu la web:
www.llanternadigital.cat

b
breus

6
48

1
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al centre de treball

lleus

greus mortals

DONES
HOMES
FIX/A
EVENTUAL
SENSE ESPECIFICAR
in itinere
EVOLUCIÓ

523
2.301
1.649
1.118
57
lleus

5
0
35
3
18
3
21
0
1
0
greus mortals

TOTALS

EVOLUCIÓ

234
3.058

+8,59%

9
49

0
3

+2,08% -57,14%

Darrere de cada accident
de treball hi ha una persona
que té família
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