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a l’edifici de l’avinguda de Catalunya, 2 de Lleida
GABINET TECNICOJURÍDIC DE LA CONC
Joan Vidal i Pepe Vázquez
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 18h.
CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS ESTRANGERS
Responsable: Imma Romeo
Assessors: Antoni Moya i Natalia Holnik
Lleida, horari: dilluns i dimecres, de 15h a 18h.
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 18h; 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
ASSESSORAMENT PER A L’OCUPACIÓ
Horari: de dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 15h a 18h;
i divendres, de 9h a 14h.

S Serveis
UNIÓ INTERCOMARCAL
DE LES TERRES DE LLEIDA
Av. de Catalunya, 2
25002 Lleida
Tel.: 973 26 36 66 Fax: 973 27 50 66
A/e: lleida1@ccoo.cat

FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT
Imma Romeo
Horari: de 15h a 18h.

servei lingüÍstic

DELEGACIONS COMARCALS

SERVEI LINGÜÍSTIC
Carme Sangrà
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.30h.
FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I L’ESTUDI PACO PUERTO
Àngel Fondevila i Marc Peran
Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h i de 15h a 18h.
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.

Pesca
Assegurances
Música
Carburants
Llibres i papereria
Carburants
Gimnàs
Hípica
Clínica dental
Viatges
Fisioteràpia
Cinema
Restaurant
Òptica
Restaurant
Restaurant
Taller mecànic
Premsa
Club esportiu
Mobiliari
Teatre

Per a més informació consulteu els anuncis publicats a les pàgines
d’aquesta revista i/o directament als establiments
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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 SOLSONA
Ctra. Manresa, 75
25280 SOLSONA
Tel./Fax 973 48 09 14
Horari: dimarts de 17 a 19.30 h.

Mira-t’ho abans de comprar!
ACORDS DE SERVEIS DEL CONSUM
ANTIGA CASA INGLÉS
ATLANTIS
AUDITORI MUNICIPAL ENRIC GRANADOS
GASOLINERA ELS NEGRALS
CASELLES
E. S. JAMAICA
GIMNÀS ENERGY -SPORT (Guissona)
HÍPICA MASSOTERES (Massoteres)
ILERDENT
ILTRIDA
KINE
LAUREN
RESTAURANT MANNELLI
MULTIÓPTICAS-ÓPTICA LUX
RESTAURANT AGGIO
RESTAURANT LA PARRA
ROCHER
SEGRE
SÍCORIS CLUB
TEDAL MOBLES
TEATRE MUNICIPAL DE L’ESCORXADOR

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

15%
Condicions especials
20%
0,03 ¤ litre + vals
15% - 10% - 5%
0,03 ¤ litre
10%
15%
10% + altres
Condicions especials
20%
Preu dia espectador
10%
20%
10%
10%
Condicions especials
10%
40% inscripció
15%
15%

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
C/ Montcorbison, 17
25530 VIELHA
Tel./Fax 973 64 20 20
Horari: dimarts de 16.30 a 19 h.

CCOO DE LES TERRES DE LLEIDA

Tel. 973 26 36 66
ASSESSORAMENT PRIMARI

H Horari
De les 9 del matí a les 6 de la tarda
No tanquem al migdia!
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Diàleg(?)social
El trencament del diàleg social en plena crisi econòmica ha estat la pitjor notícia de l'estiu. Les converses i
negociacions entre sindicats, patronal i Govern per tal de pactar els canvis legislatius que haurien de contribuir
a millorar la situació econòmica de les empreses del país i dels treballadors i treballadores, sense que ningú
no hagi de pagar una factura descompensada respecte les altres parts, es desmunten quan semblava que
estaven a punt d'escriure el capítol final, després de setmanes de negociacions. La patronal CEOE nega la
major i ensorra el que ja s'havia construït: de sobte, exigeix 5 punts de rebaixa en les cotitzacions socials
quan s'estava parlant d'entre un 1 i mig i 2 punts. Aquesta vegada un dels tres garants d'aquest fràgil equilibri
ha estirat massa la corda i ha acabat trencant-la. Però la negativa de la patronal anava més enllà, s'estenia
a tot el debat, i tornava a temes ja fora de la discussió.
La CEOE exigia que l'acord recollís, a més de majors retalls de les cotitzacions socials, que l'absentisme fos
considerat com a causa d'acomiadament, una major desregulació del contracte a temps parcial, la col·laboració
de les agències privades de col·locació amb els serveis públics d'ocupació i un compromís d'obrir el debat
sobre la reforma laboral després de l'estiu. Per la seva part l'Executiu oferia com a mesures més importants
la retallada d'un punt i mig de les cotitzacions socials (mig punt de forma permanent i un durant l'any 2010)
i de 420 euros per a les persones aturades sense renda durant sis mesos.
És clar que la flexibilització proposada per la patronal suposaria un augment de la precarietat laboral i la
reducció de cinc punts en les cotitzacions socials esdevindria un disbarat, quantificat entre 15.000 i 18.000
milions d'euros, quan el pressupost de la Seguretat Social, segons dades del Govern, és de 100.000 milions
que es queden en 3.000 milions un cop abonades les pensions.
Des de CCOO rebutgem la retallada de les cotitzacions socials a la patronal. Considerem inassumible una
rebaixa com aquesta, perquè entenem que comportaria problemes seriosos a les arques de la Seguretat Social
i tindria un impacte sobre el Fons de Reserva de les Pensions que està tenint un paper destacable com a
instrument econòmic anticrisi. De fet, està permetent a les empreses amb problemes accedir a l'ajornament
i la demora dels abonaments de les seves quotes com a mesura de manteniment de l'ocupació.
Respecte de la implantació de la mesura dels 420 euros, només ens mereix un qualificatiu: “desastrosa”. El
Govern ha aconseguit amb la seva nefasta actuació que la població acabi percebent com a negativa una
prestació que ha de contribuir a millorar la situació dels col·lectius més afectats per la crisi. Per altra banda,
cal dir que allò que es nega al Sindicat en la Mesa Social es concedeix en el Parlament; és a dir, el Govern
demostra menystenir el diàleg social i el converteix en un mer instrument al seu servei.
En definitiva: el Govern menysté els treballadors i les treballadores i els seus representants i la patronal CEOE
ens ignora i intenta dinamitar el diàleg social: anul·lant de facto la Mesa Social, bloquejant la negociació
col·lectiva, qüestionant allò signat, trencant amb el model de política salarial, negant l'existència d'un IPC
previst i obviant el deure i l'obligació legal de negociar de bona fe. Tot amb un únic objectiu: torpedinar la
línia de flotació de la classe treballadora organitzada per tal d'aconseguir la individualització de les relacions
laborals.
A més, les organitzacions empresarials pretenen prendre'ns una de les nostres armes més preuades i efectives:
la mobilització. De sobte ens han convertit, com deia “aquell” de forma despectiva, en “pancarters”. Fins
on pot arribar el cinisme de la patronal?
Companyes i companys, no podem permetre que Govern i patronal ens menystinguin i, a més, pretenguin
que paguem la factura d'una crisi que no hem creat nosaltres. Així doncs, quan calgui i on calgui, només
ens queda una sortida: la MOBILITZACIÓ!
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E Entrevista
Josep Cabrera
El Josep Cabrera va néixer a Granada, a la dècada dels 50, i es va criar a
Tàrrega, on encara viu i hi treballa i on ha format una família amb la
Rosario i els seus dos fills, el Carlos i l'Anna. En plena transició va acabar
el batxillerat i s'incorporà a la feina que l'ha ocupat durant tota la seva
vida laboral a l'empresa tèxtil Vall-Benaiges, feina que ara compagina
amb la nova responsabilitat sindical a FITEQA. El temps lliure, el dedica
a cuinar i a estar i a sortir amb la família i els amics i, per descomptat, al
Sindicat.

1. Com comença la teva vinculació a CCOO?
La meva vinculació a CCOO va començar molt aviat. Poc després d'incorporar-me al
món laboral, vaig veure clara la necessitat de formar part d'aquesta organització sindical
i vaig afiliar-m'hi i començar a implicar-me en tota aquesta moguda l'any 1980. Durant
aquests primers anys no teníem local oficial a Tàrrega i ens reuníem al domicili particular
del responsable de CCOO que era el company Antoni Pellicer. A partir de 1992, amb
el local de Tàrrega va créixer la meva vinculació al Sindicat gràcies a l'assessorament i
l'ajuda del company Josep López que aleshores era el responsable del Sindicat a les
comarques de l'Urgell i la Segarra.

3. FITEQA és una federació molt diversa, quines problemàtiques específiques de
sector tenim a Lleida?
El gruix de les empreses de la federació FITEQA de les comarques de Lleida són empreses
del sector tèxtil i de confecció, sector que ja fa anys, i per diverses circumstàncies, ha
viscut una davallada. Quan semblava que per a aquest sector els problemes podien
acabar, perquè les empreses de més baix valor afegit, que no havien invertit per ser
competitives o bé que treballaven per a tercers, ja havien tancat, obligades per l'obertura
dels mercats mundials (Xina, països de l'Est...), li cau a sobre la gran davallada del consum
produïda per la crisi econòmica global i actual.

2. De l'últim congrés de la federació de FITEQA (Filatures, tèxtil, químiques i
afins), en va sortir un nou equip de treball del qual tu ets coordinador. Com
valores els inicis en aquesta nova responsabilitat sindical?
En el IV Congrés de FITEQA-CCOO de les Terres de Lleida, celebrat el 28 d'abril, es va
prendre l'acord de crear un àmbit funcional format per un equip de treball estable.
Aquest equip, que encapçalo, ja que en vaig ser escollit coordinador, està format per
cinc delegats i delegades dels diferents sectors (tèxtil, gasolineres, vidre, química): Josep
Lluís Cambray, Said Satour, Jordi Casas i compta també amb l'assessorament i llarga
experiència de la Miracle Nadal que ha aconseguit que CCOO i Fiteqa-Lleida tingui
presència i sigui el referent a la gran majoria d'empreses del sector.

Tot això fa que actualment, i en un curt termini, proliferin les presentacions d'ERO a
moltes empreses (Ponsfil de Ponts, Fytisa, Textil Olius, Tableros Tradema de Solsona,
Menisa, Zero de Tàrrega...).

El temps que portem treballant és poc, però la meva valoració d'aquesta nova
responsabilitat, segurament per la gran il·lusió que hi estem posant, és molt positiva;
encara que feina no ens en falta, ja que a més a més del dia a dia, la crisi no està ni
molt menys resolta.

Les treballadores i els treballadors no tenim la culpa de
la crisi i, en canvi, l'estem pagant amb la pèrdua del lloc
de treball, amb sort, parcialment, però encara massa
vegades, totalment.
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4. Quines iniciatives sindicals portarà a terme el nou equip de FITEQA durant
els propers quatre anys per millorar les condicions dels treballadors i treballadores
del vostre ram?
Continuarem treballant per tal d'afrontar els reptes de la crisi actual defensant cada lloc
de feina, anant a cada empresa que ens cridi i visitant aquelles que encara no saben qui
som; així augmentarem la nostra representativitat a les empreses on encara no tenim
presència. No cal dir que seguirem donant la millor cobertura i l'assessorament a tota
l'afiliació de CCOO tant personalment com a través dels nostres locals sindicals repartits
per tota la província de Lleida (Tàrrega, Balaguer, Solsona, Vielha i Lleida).
5. De quina manera afecta la crisi als treballadors de FITEQA?
Hem de ser conscients que les treballadores i treballadors no tenim la culpa de la situació
actual i, en canvi, l'estem pagant amb la pèrdua del lloc de treball, amb sort, parcialment,
però encara massa vegades, totalment. Encara que el volum de persones que pateixen
aquesta situació és poc elevat, no hem d'oblidar el drama que suposa la incertesa de
perdre el lloc de treball, en un territori com el nostre on el teixit industrial és molt feble,
a tot això, s'hi afegeix el fet que no coneixem encara ni la dimensió ni durada real de
la crisi.
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Serveis S
Servei Lingüístic
LexCat. Normativa en català

En els últims anys la regulació de l'ús dels espais públics ha esdevingut
una preocupació per als municipis. En aquest context, ordenances
municipals diverses han començat a funcionar en pobles i ciutats del
nostre país alhora que saltaven als mitjans de comunicació imatges de
fets que segurament ja es produïen, però que han tornat a posar sobre
la taula un vell debat: la regulació/prohibició/abolició de la prostitució.
És evident que aquestes activitats són hereves de la societat patriarcal
que existeix des que el món és món, almenys de la manera en què
nosaltres el coneixem; i que segurament esdevenen una forma més de
violència contra les dones i d'esclavatge d'aquestes en relació als mascles.
Però el que és clar és que la prohibició/abolició d'aquesta activitat no
l'eradicarà, ja que caldria un canvi en la societat tan important que
n'hauria de remoure les bases des de les seves arrels més profundes. La
nostra societat ha de deixar de ser una societat patriarcal per convertirse en una altra cosa totalment diferent que elimini la servitud ancestral
de les dones respecte dels homes, eliminant l'accés dels homes al sexe
a través d'un simple intercanvi comercial. És clar que en una societat en
què les dones continuen portant el pes de la família i la cura de fills i
avis malgrat haver-se incorporat al món laboral; on perceben sous més
baixos pel fet de ser dones; on les tasques professionals desenvolupades
tradicionalment per dones són menystingudes i retribuïdes desigualment
respecte dels oficis o tasques desenvolupades per homes; i on les dones
continuen patint la violència masclista a les seves llars exercida pels seus
marits, pares i fills, plantejar l'eradicació de la prostitució a través de la
prohibició és una utopia difícilment realitzable.
Tornant a la realitat, el que sembla haver quedat demostrat, en aquest
període d'aplicació de les diferents ordenances municipals, és que no
solucionen el problema, sinó que el desplacen; bé, potser li solucionen
al municipi en qüestió, que traspassa als veïns una realitat que els
incomoda, però que és tan evident que no es pot escombrar sota la
taula. El tancament de locals i la prohibició de l'exercici, tant de la
negociació econòmica com del fet en si, al carrer no fa desaparèixer el
fenomen, sinó que, fins i tot, el fa molt més visible que és el que, en
principi, aquestes ordenances volien evitar.

Al web de l'Administració de justícia de Catalunya, hi trobareu el LexCat que ofereix,
en llengua catalana, la legislació estatal més rellevant, aquest web s'actualitza
permanentment.
El LexCat conté lleis i decrets de dret administratiu, dret civil, dret constitucional,
dret mercantil, dret penal, dret processal, dret tributari i, el que ens interessa més
a nosaltres, dret laboral i legislació social.
Tot seguit us faig una llista de les lleis i decrets de dret laboral que hi podeu trobar:
- Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical.
- Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
- Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació.
- Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència.
- Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'estatut del treball autònom.
- Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei general de la Seguretat Social.
- Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de l'estatut dels treballadors.
- Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció
Pel que fa a l'Estatut dels treballadors, la publicació del LexCat està actualitzada
fins a la darrera modificació normativa, feta per la Llei 40/2007, de 4 de desembre,
de mesures en matèria de seguretat social, aquesta edició recull literalment el text
en català publicat en els suplements en llengua catalana del BOE.
Si en voleu més informació adreceu-vos a www.gencat.cat.
Servei Lingüístic

Els plans per a la inserció laboral de les dones i homes que exerceixen
la prostitució sovint no suposen tampoc una solució viable per a les
prostitutes, ja que moltes d'elles es troben en situació irregular i no
poden accedir a l'educació ocupacional, perquè no disposen de permís
de residència. En aquest sentit la Llei d'estrangeria és molt restrictiva, i
sense la possibilitat d'entrar en el circuit formatiu, aquest col·lectiu
difícilment tindrà la possibilitat d'optar a una altra feina que sigui prou
motivadora econòmicament per sortir de la situació en què es troba.
Des de CCOO, tradicionalment, hem defensat que és necessari que es
reconegui el treball sexual com a activitat professional amb els drets i
els deures que comporta. Aquesta regulació suposaria d'entrada que
l'explotació i la violència a què es veuen sotmeses moltes de les dones
que exerceixen la prostitució deixaria de produir-se. No podem oblidar
que es tracta d'una activitat que genera enormes beneficis econòmics
i que resguarda proxenetes i explotadors gràcies a l'alegalitat que l'envolta.
Alhora no deixarem, però, de lluitar per aconseguir una nova societat
en la qual aquestes relacions de submissió entre gèneres ja no tinguin
sentit.
Secretaria de Polítiques d'Igualtat
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I Informació
Bústia sindical
Més coses sobre les
vacances, la IT i el
Tribunal Suprem
La Sala Social del Tribunal Suprem (TS) ha revocat la seva anterior doctrina, en
matèria de no disposició d'un nou període de vacances, quan aquest, inicialment,
ha estat fixat vàlidament i al treballador li sobrevé una situació d'incapacitat
temporal (IT) abans de l'inici de les vacances que li impedeix gaudir-ne. Doctrina
fins ara establerta a la Sala General en les sentències de 3 d'octubre del 2007 i
20 de desembre del 2007.
Vagi per endavant que, feliçment, la sentència del Tribunal Suprem del 24 de
juny del 2009, de la qual ha estat ponent el magistrat Luis Fernando de Castro
Fernández, fixa un nou criteri per efecte de la sentència del Tribunal de Justícia
de les Comunitats Europees (TJCE) del 20 de gener del 2009 (assumpte ShultzHoff) en interpretació de l'article 7.1 de la Directiva 2003/88 CE (d'idèntic text
de la Directiva 93/104 CE), per virtut de la qual quan a la data d'inici del període
de vacances, el treballador es trobi en situació d'IT tindrà dret a disposar d'un
període substitutiu d'aquell que no ha pogut disposar a causa de la IT sobrevinguda.
La sentència que comento es refereix a un sol element dels que conté
l'argumentació jurídica de la sentència del TJCE que interpreta el dret comunitari
en matèria de vacances. No obstant això, tant l'una com l'altra sentència deixen
a l'aire múltiples qüestions que la successiva jurisprudència anirà resolent.
El problema, en la meva modesta opinió, és que aquest canvi doctrinal es fa:
primer, per acatament de la doctrina comunitària; segon, sobre la base del mateix
marc normatiu preexistent en la doctrina anterior; tercer amb un ampli vot
particular de cinc membres de la sala cosa que posa en qüestió el pronunciament
majoritari (la qual cosa no augura res de bo); quart, sens dubte se succeiran
pronunciaments jurisprudencials nous i contradictoris (també del TS) respecte
de les qüestions no resoltes; i cinquè, en matèria jurisprudencial, sobre el tema,
solament el TJCE hi tindrà l'última paraula.
Sembla que (tret d'aquest cas i en acatament d'un pronunciament superior) al
Ple de la Sala Social del Tribunal Suprem no li és suficient el caràcter constitucional
del dret al gaudi de les vacances fixat a l'article 40.2 de la Constitució Espanyola,
a més d'element integrant del dret a la salut, en interpretació del Tribunal
Constitucional, de les obligacions contretes per l'Estat espanyol, mitjançant els
acords subscrits amb la OIT, i dels derivats de la seva pertinença a la Unió Europea
o de la Declaració Universal dels Drets Humans, per determinar-ne la prevalença
sobre uns altres com el pacte prèviament subscrit segons ho exigeix la llei o el
conveni col·lectiu. Doncs, com la pròpia sentència diu: “... el ple gaudi del dret
a les vacances únicament pot aconseguir-se quan el treballador es trobi en
condicions físiques i mentals de fer-ne ús, de manera que no s'ha d'entendre
que un treballador en situació d'IT pugui gaudir adequadament de la finalitats
atribuïdes a les vacances.”
En conseqüència, en la negociació col·lectiva, marc en què fins a ara el TS no
qüestiona aquesta matèria, i atès que la llei hi remet (art. 38 de l'Estatut dels
treballadors) la major part del desenvolupament del seu contingut, hauria
d'abordar-se la regulació d'aquesta qüestió tan important en vista de la doctrina
de la Sentència TJCE 20 de gener del 2009 (assumpte Shultz-Hoff), el contingut
de la qual és fàcilment accessible des de dins del sindicat. I per a qui pugui estarhi interessat resto a la seva disposició.
Pepe Vázquez
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Necessitem la teva
firma per arribar a les
500.000!!
Televisió sense fronteres,
l'espai de comunicació de les
llengües catalana, èuscara
i gallega
CCOO de Catalunya ha resolt donar suport a la Proposició de llei presentada
mitjançant la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) d'àmbit estatal “Televisió sense
Fronteres: l'espai de comunicació de les llengües catalana, èuscara i gallega”.
L'objectiu és garantir legalment i de manera definitiva la recepció dels
programes autonòmics de ràdio i televisió emesos en algunes d'aquestes
llengües en el conjunt dels territoris que conformen les respectives comunitats
lingüístiques.
Aquesta ILP pretén donar una solució global al problema en tot l'àmbit
espanyol, ja que afecta, per exemple, la presència de TV3 al País Valencià, la
televisió basca a Navarra i la televisió gallega a la zona d'El Bierzo.
Aquesta campanya, que ha estat promoguda per Acció Cultural del País
Valencià, està avalada per una comissió promotora formada per personalitats
del món polític, social i cultural dels àmbits català, gallec, basc i espanyol. A
més, compta també amb el suport de diverses entitats, organitzacions, sindicats
i partits polítics que s'hi han adherit.
La base jurídica de la proposició de llei és la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries, aprovada pel Govern espanyol l'any 1992 i ratificada
el 2001, per la qual l'Estat està obligat a facilitar la comunicació i les relacions
en l'àmbit dels mitjans de comunicació audiovisuals entre els territoris que
comparteixen un mateix sistema lingüístic. També es té en compte les
normatives europees que fan referència a la unitat del mercat cultural.
Des de CCOO de Catalunya participem en la recollida de signatures per fer
possible l'objectiu de 500.000 signatures necessàries perquè prosperi aquesta
ILP!
Si vols firmar, pots adreçar-te a CCOO de les Terres de Lleida (Av. Catalunya,
2), a les delegacions de Balaguer (C. Girona, 8), la Seu d'Urgell (C. Major,
41), Solsona (Ctra. Manresa, 75), Tàrrega (C. Segle XX, 1, 3r, 2a) i Vielha (C.
Montcorbison, 17) o posar-te en contacte amb la teva federació.
Pots trobar més informació a la pàgina web de Televisió sense Fronteres:
www.televisiosensefronteres.cat.
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l'acció preventiva als
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Informació I
13ª Escola d'Estiu
de CCOO de les Terres
de Lleida

Fa uns quants mesos, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va
declarar que la grip A H1N1 està en fase de pandèmia. Sense
alarmismes, ja que es tracta d'una malaltia lleu, però amb atenció a
una nova necessitat de salut pública i salut laboral, la primera vacuna:
la informació veraç.

El passats 2, 3 i 4 de setembre va tenir lloc a Benasc la 13ª Escola d'Estiu de CCOO
de les Terres de Lleida. El tema d'aquesta edició ha estat, com no podia ser d'altra
manera, la crisi econòmica i financera que està assolant l'economia mundial i que
estem patint de manera més intensa els treballadors i les treballadores.

La grip A s'etiqueta de lleu, fonamentalment, per dos motius, en
primer lloc perquè moltes persones la patiran sense tenir cap mena
de símptoma i, en segon lloc, perquè el nombre de morts que preveuen
les autoritats sanitàries pot ser menor al de la grip ordinària o
estacional.

El títol genèric de l'escola ha estat “Estratègies per sortir de la crisi” i el contingut
ha englobat quatre ponències diferenciades: la primera, sobre les característiques
de la crisi actual: les arrels de la crisi, els canals de transmissió a l'economia real i
les perspectives de la crisi; la segona ha estat una anàlisi de la situació econòmica
i financera de les principals empreses de les terres de Lleida; la tercera ponència
parlava dels dèficits del nostre model productiu i de les propostes sindicals per
canviar-lo; i l'última va tractar de la situació econòmica de la Catalunya actual. Les
ponències van ser presentades per tres formadors de CCOO: Joan Coscubiela,
Alfons Labrador i Antoni Puig, i es va comptar amb la participació de 32 persones
entre delegats i delegades i membres de les estructures del Sindicat.

Des de CCOO apostem per la importància de la participació sindical
en l'elaboració i desenvolupament de plans d'actuació a les empreses
davant la grip o de qualsevol altra eventualitat que pugui produirse (abans de la grip, les empreses ja coneixien l'obligació preventiva
de tenir plans d'emergència) per identificar les mesures que permetin
protegir la salut i la seguretat dels treballadors i les treballadores en
general, controlar o reduir les possibilitats de contagi en el medi
laboral i garantir la continuïtat de l'activitat laboral.

Ramona Criado Cerro
Secretària de Formació i Ocupació

Els treballadors i treballadores i els seus representants tenim dret a
participar i a negociar l'adopció d'aquestes mesures que afectaran
l'organització del treball. Des del punt de vista normatiu, aquests
drets es preveuen tant a la normativa de prevenció de riscos laborals
com a l'Estatut dels treballadors.
Hem d'exigir que les mesures previstes al pla d'actuació del nostre
centre de treball siguin realitzables, tinguin recursos i es duguin a
terme. En el cas que la prevenció als centres de treball no resulti eficaç
i els treballadors i treballadores emmalalteixen per aquesta grip, des
del Sindicat vetllarem perquè els drets d'assistència i de protecció
social no es vulnerin i, en el cas que s'hagi produït un contagi al lloc
de treball, la nostra demanda serà clara: contingència professional.
Totes aquestes qüestions les trobareu ben desenvolupades al document
Orientacions per a la intervenció sindical a l'empresa davant la
pandèmia de grip A, elaborat pel Departament de Salut Laboral de
CCOO de Catalunya. Podeu consultar-lo a: www.ccoo.cat/salutlaboral.
Igualment, perquè pugueu informar als centres de treball, al Sindicat
trobareu cartells i fulls informatius.
Gabinet Higia - Salut i Treball
CCOO de les Terres de Lleida

15%
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 Actes
11 de setembre:
Diada Nacional
de Catalunya
El dia 11 de setembre a mig matí, CCOO de les
Terres de Lleida va fer la tradicional ofrena floral
al Roser per commemorar la Diada Nacional de
Catalunya.
Aquest any la celebració prenia una especial
rellevància, ja que ens trobem davant d'una
imminent sentència del Tribunal Constitucional
que, segons filtracions, probablement
interessades, no ofereix un futur gaire
engrescador per al jove Estatut de Catalunya.
Així doncs, el dia 11 esdevingué un bon moment
per fer visible el sentiment de la classe
treballadora que, en aquest context de dura crisi
econòmica, no pot renunciar a rebre un tracte
més just i igualitari del Govern de l'Estat.

8 lo Sindicat

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Actes A
La diada a ca l'obrer de Lleida!
A la fi ens tornem a reconèixer com el que som: obrers, o més ben dit proletaris
(etimològicament de prole -canalla-) o si m'apures assalariats, tant és, la qüestió és
que depenem d'un tercer i de les seves misèries i del seu destí. Ja era hora que algú
ens fes baixar de la figuera on ens havíem instal·lat i fixeu-vos que dic “havíem”.
Ens van fer creure que la nostra llar tenia un valor que ens ubicava en un grau
superior en l'escalafó social i que, a més a més, ens calia un cotxe ben gran que
ho fes evident i si això era poc havíem d'anar de vacances ben lluny, etc.
Enguany ens trobem, amb la nostra estimada Diada Nacional de Catalunya, ben
ubicats socialment, però uns sense feina, altres amb prou feines per arribar a finals
de mes i la resta dient “virgencita, virgencita…”
Seria molt fàcil, fins i tot avorrit, començar a criticar a tort i a dret la classe política,
tot i que tenim moltes raons per fer-ho, així podríem parlar de l'esperada sentència
sobre l'Estatut que, quan es produeixi, farà que s'acabi de “parlar” de la crisi, i dic
parlar, no la crisi! I així podríem continuar. Sembla ser que els catalans i les catalanes
som com Sísif i estem condemnats a repetir les nostres quimeres identitàries de per
vida. Mentrestant, a la classe política, aquestes cortines de fum li permeten anar
fent la viu-viu. La situació greu de crisi tant li fa!
La crua realitat és que a les nostres contrades tenim, hores d'ara, més de 22.661
persones aturades (quan ho llegiu segur que seran 200 persones més); una sèrie
d'empreses lleidatanes que passaran a dependre de multinacionals a les seus de les
quals no saben com es diu el nostre patró, ni quina és la nostra festa nacional, ni
la del caragol... tot això seria irrellevant si tinguéssim clar que les seves futures
decisions seran en clau de Lleida, cosa que, si em permeteu, dubto fermament (feu
sinó la lectura: Joyco, Lear, Cubigel, Remco, Fico Itm, Cinerplast, etc.). Totes elles,
ara, tancades o en procés de tancament immediat, resultat del dúmping laboral
territorial a resultes, en part, de les nostres febleses com a territori descohesionat
socialment i políticament.
Si a aquest panorama li sumem que tenim empantanat, és a dir, tot el contrari, el
tema del canal Segarra-Garrigues i li posem una mica de suflé d'alguns milers de
pisos sense vendre, fruit de les ganes de jugar al monopoli d'alguns que ha fet
desaparèixer les possibilitats de fer inversions per millorar les nostres empreses
petites i mitjanes, ens trobem en una situació que, finalment, ens dóna un escenari

que només té una sortida, que molts de nosaltres ja l'hem posada de manifest, i
que s'anomena Compromís per Lleida. Aquesta és, al meu modest entendre, l'única
sortida que ens queda a la terra ferma. Si no s'uneixen tots els fils del nostre potencial
sogall lleidatà, estarem hipotecant la nostra generació i la futura. Això sí, amb la
senyera ben alta i la barretina ben plena de bufetades.
Visc-a (Lleida) Catalunya !!
Josep M. Baiget i Marquès
Secretari general CCOO Terres de Lleida

CONDICIONS ESPECIALS PER ALS AFILIATS I AFILIADES A CCOO
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I Informació
2n Seminari sobre Gestió Energètica a Catalunya
“Un nou model productiu amb una altra energia per a Lleida”
L'energia és un factor fonamental per a l'activitat social i productiva. A Catalunya encara
no s'ha desenvolupat amb profunditat el debat sobre el model energètic. Com atenem
l'esgotament i el cost creixent dels recursos, els impactes sobre el medi ambient i la salut
de les persones, la qualitat del subministrament o la construcció de noves infraestructures?
Les terres de Lleida, com la resta del nostre país, són tremendament dependents de
l'aportació externa d'energia, fonamentalment del petroli, fet que implica problemes en
relació a l'evolució dels preus, a les pèrdues durant el transport, a la contribució al canvi
climàtic, a les emissions i als residus contaminants, als conflictes internacionals...
Davant d'aquesta situació, l'impuls de les energies renovables, alternatives a les fonts
que parteixen de combustibles fòssils o de la fissió nuclear, es presenta com una oportunitat
responsable per al progrés i el benestar social, objectius sindicals de CCOO.
L'evolució cap a la sostenibilitat afecta les condicions laborals de molts treballadors i
treballadores, per la qual cosa les organitzacions sindicals hem de participar activament
en el seu estudi (debat ciutadà i projectes normatius) i la seva pràctica (als centres de
treball i en la negociació col·lectiva). Al mateix temps, la producció i la gestió d'energia
neta són generadores d'ocupació i, sens dubte, han d'irrompre en positiu en el context
de crisi econòmica.
Aquestes són les reflexions a les quals CCOO de les Terres de Lleida vol donar continuïtat
amb el debat sobre la gestió energètica que el nostre Sindicat ha començat a plantejar
amb rigor, a diferents nivells, amb el 2n Seminari sobre Gestió Energètica que es va
organitzar a Lleida, el passat divendres 18 de setembre (al juny se'n va fer un altre a
Barcelona d'àmbit català), amb l'objectiu de proporcionar referències clau per orientar
el treball de la representació sindical i afavorir així un canvi de model més just i sostenible.
En aquest seminari que duia el títol: “Un nou model productiu amb una altra energia
per a Lleida” es va voler aprofundir en les mancances, les deficiències i la problemàtica
que genera l'actual model de gestió energètica i es van donar referències per al canvi
de model energètic, amb exemples empresarials del sector renovable i l'impacte en
generació d'ocupació del sector de les energies renovables.
El seminari va estructurar-se en dos taules rodones, en la primera van intervenir Daniel
Gómez, membre de l'Associació per a l'Estudi dels Recursos Energètics, que va parlar de
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la dependència dels combustibles fòssils; Manel Ibáñez, director de l'Agència de l'Energia
de Lleida, que ens va fer una prospectiva de les energies renovables i va guiar-nos durant
la visita a la instal·lació solar tèrmica del Centre de Recerca d'Energia Aplicada (CREA)
de la UdL; i el company Jaume Vernet, responsable de Mobilitat de CCOO de Catalunya,
que va parlar-nos sobre el transport i el consum d'energia.
En la segona taula rodona van intervenir empreses catalanes del sector de les energies
renovables i el company Salva Clarós, tècnic del Departament de Medi Ambient de CCOO
de Catalunya, va presentar les dades relatives a les terres de Lleida de l'estudi sobre
ocupació i energies renovables a Catalunya que ha realitzat CCOO.
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Notícies N
Manifestació del sector
de la neteja

Conveni de col·laboració
amb el restaurant Mannelli

El passat 1 d'octubre va tenir lloc a Barcelona una important manifestació del
sector de la neteja, amb la participació de gairebé 1.000 persones. Des de
Lleida s'hi van desplaçar una cinquantena de companys i companyes per fer
sentir la seva veu.
Aquesta manifestació s'emmarca en la campanya que ha iniciat la Federació
d'Activitats Diverses de CCOO de Catalunya per dignificar les condicions de
treball del sector de la neteja amb el lema 'Netegem els salaris baixos i la
precarietat del nostre sector. 1.000 euros ja!”
El proper desembre s'acaba la vigència de l'actual conveni, que ha suposat una
diferent aplicació, sobretot salarial, per a les diferents províncies de Catalunya.
Per aquesta raó es reivindica per a la propera negociació un mateix text i una
mateixa aplicació per a tot Catalunya. En el cas de Lleida, es demana l'equiparació
salarial amb la resta de les províncies en els dos primers anys d'aplicació del
nou conveni fins acabar aconseguint un mateix salari per a tot Catalunya.
Un altre objectiu en el moment de la negociació del nou conveni és netejar del
sector els salaris baixos i reivindicar un augment salarial de 3 euros diaris (dia
natural) per aconseguir ser com a mínim mileuristes. També es vol garantir per
conveni que en cas d'acomiadament improcedent d'un treballador, sigui el
treballador o treballadora qui decideixi si acceptar l'acomiadament o incorporarse al seu lloc de treball. Finalment, cal destacar una altra demanda la de la
reducció de jornada de treball.
Des de la Federació d'Activitats Diverses de CCOO de les Terres de Lleida
demanem el suport de totes les treballadores i treballadors del sector per encarar
amb força la propera negociació que serà especialment dura en aquest context
de crisi.
Emília Gutiérrez
Membre de la gestora de la Federació d'Activitats Diverses de Lleida

El restaurant Mannelli i CCOO de les Terres de Lleida han signat un conveni de
col·laboració pel qual els afiliats i afiliades de CCOO gaudiran d'un 10% de descompte
en els seus productes de restauració, que s'aplicarà al preu final de la factura.
Aquestes condicions seran aplicables també als parents de primer grau de
consanguinitat i afinitat de les persones afiliades. Per poder gaudir d'aquest avantatge
només cal presentar el carnet d'afiliat o afiliada en el moment de pagar. Aquest
descompte no s'aplicarà quan el producte que s'ofereix tingui la condició de promoció.
El restaurant Mannelli es troba situat al carrer Acadèmia, 19, de Lleida i compta
amb un llarga trajectòria a la ciutat i amb diverses distincions que acrediten la qualitat
de la seva cuina.
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N Notícies
Èxit de participació a la concentració de Lleida

La Confederació Sindical Internacional (CSI) ha convocat per segona vegada una
jornada pel treball digne, per aquest motiu el 7 d'octubre, a Lleida, prop de 200
delegats i delegades de CCOO de les Terres de Lleida i de la UGT s'han concentrat,
a la plaça de la Paeria, per fer sentir la seva veu i llegir el manifest de la jornada.
El manifest, el van llegir el nostre secretari general, Josep M. Baiget, i la representant
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de la UGT, l'acte comptà també amb la presència i la participació dels responsables
de l'Ajuntament de Lleida. Enguany la jornada s'emmarca en un moment en què
la crisi pot suposar una pèrdua de 50 milions de llocs de treball i condemnar a la
pobresa 200 milions de persones a tot el món, la lluita per la universalització del
treball digne passa per l'exigència de polítiques que permetin enfrontar-se a la crisi
i mantenir i crear ocupació.
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Formació F
Formació Contínua
Pla Intersectorial 2009
Manifestació a Puleva
de Mollerussa
El passat dia 27 d'agost, els treballadors i les treballadores de Puleva Mollerussa
van fer una concentració d'una hora de durada davant de les portes de la fàbrica
i van tallar un carril de l'antiga N-2. En acabar van mantenir una reunió amb
l'alcaldessa de Mollerussa per parlar dels problemes que tenen a l'empresa.
La concentració es va fer com a mesura de protesta davant la intenció de l'empresa
d'externalitzar els serveis d'emmagatzematge i preparació de comandes de tots
els productes fabricats i/o distribuïts des de la planta de Mollerussa, tot i que, i
penseu que estem en any de crisi, el grup Ebro-Puleva ha declarat durant el primer
semestre de l'any 2009 molts més beneficis que en el primer semestre de l'any
anterior. Aquest procés d'externalitzar provoca la pèrdua de llocs de treball, sobretot,
de persones que tenen contractes eventuals i de relleu que en condicions normals
s'haurien convertit en contractes indefinits.
Si a aquesta externalització, hi afegim que l'empresa no nega que se'n puguin
produir més, que la producció baixa dràsticament des del mes de febrer (les altres
fàbriques del grup treballen a ritme normal) i que es té coneixença de contactes
amb alts directius de Clesa (empresa propietat de Nueva Rumasa), els treballadors
ja donen per fet un tancament o una venda de la planta. És per tot això que es
convocà una vaga que finalment no es va dur a terme gràcies a un preacord entre
el comitè i l'empresa que fou ratificat en una assemblea de treballadors.
Malgrat tot continuem pensant que és una llàstima que s'hagi apostat per
subcontractar els serveis de logística i que s'hagi fet amb una empresa que té els
treballadors en unes condicions precàries i els paga un sou “escombraria”. Aquestes
empreses que neixen dins de les mateixes d'ETT, com és el cas, són la lacra de la
societat treballadora del segle XXI. Però, què hi farem! Ara, malauradament, estan
de moda i l'únic que aconsegueixen, a part de minvar els drets dels treballadors i
treballadores, és desprofessionalitzar la feina. Fem una petita reflexió: l'esclavitud
no havia estat abolida?
Carlos Siles Gabarrella
Delegat sindical CCOO a Puleva Food de Mollerussa

Cursos subvencionats i inclosos en el Contracte Programa de Formació Contínua sol·licitat
per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya corresponent a la programació de l'any
2009.
Cursos adreçats a treballadors i treballadores per compte d'altri, fixos discontinus,
autònoms, treballadors i treballadores del règim agrari o especial de la llar i treballadors
i treballadores en atur fins a un 40% de places.
Tot seguit trobareu la llista de cursos i les poblacions on es faran, si en voleu més
informació us podeu adreçar a la Fundació Paco Puerto (avinguda de Catalunya,
2, 5a planta de Lleida. Telèfon 973 279 507) o consultar el web www.ceprom.org.
Informàtica
Processador de textos
Fulls de càlcul
Navegació i comunicació per Internet
Disseny gràfic, nivell inicial
Disseny gràfic, nivell avançat
Ofimàtica i Internet nivell inicial
Ofimàtica i Internet nivell avançat
Disseny de pàgines web avançat
Manteniment d'equips informàtics
Integració d'aplicacions ofimàtiques

Bellpuig
Bellpuig
Lleida
Almenar
Almenar i Lleida
Mollerussa, Almenar i Lleida
Mollerussa
Mollerussa
Lleida
Mollerussa

Idiomes
Anglès: conversa
Anglès nivells 1, 2, 3 i 4
Anglès nivells 1 i 2
Anglès nivell 1
Anglès nivell 2

Lleida
Mollerussa
Bellpuig
Lleida
Lleida

Seguretat Privada
Escorta privat
Vigilant d'explosius
Vigilant de seguretat
Radioscòpia

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

Altres
Instal·lador de gas nivell A
Instal·lador de gas nivell B
Soldadura (elèctrode revestit)
Soldadura (elèctrode consumible)
Cuina creativa
CAD 3d
CAD 2d
Accés professional al transport
Tècniques de relaxació
Autodefensa professional

Mollerussa
Mollerussa
Mollerussa
Lleida
Almenar
Lleida
Mollerussa i Lleida
Mollerussa
Almenar
Lleida
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O Opinió
La ploma
convidada
Olga Cantó Sánchez
Professora del Departament d'Economia Aplicada
Universitat de Vigo

Polítiques econòmiques i pobresa infantil
Un dels objectius principals de les polítiques socials és tractar d'augmentar la igualtat
d'oportunitats de la població per evitar situacions de pobresa i exclusió durant la
infància. L'objectiu és evitar les conseqüències que aquestes situacions demostren
tenir sobre la societat del futur, en tant que limiten la mobilitat econòmica i social
entre generacions. Durant les últimes dècades s'han registrat importants canvis
demogràfics i socioeconòmics en els països industrialitzats que han afectat
notablement la vulnerabilitat social de la infància. Els recents estudis realitzats per
UNICEF han posat de manifest la persistència de borses de pobresa infantil en molts
països rics. En general els informes han subratllat que la pobresa infantil està
fortament relacionada amb la precarietat laboral, els baixos salaris i la inestabilitat
en l'ocupació dels adults i conclouen que el procés de deterioració de les condicions
laborals dels pares sense polítiques socials correctores implica, per a molts països
industrialitzats, una baixa taxa de natalitat de forma sostinguda i un progressiu
augment de les taxes de pobresa infantil.
En el cas espanyol, alguns estudis assenyalen que els alts nivells de creixement
econòmic registrats fins al 2007 no han estat suficients per reduir substancialment
el risc social de la infància en els últims anys. Malgrat que, sens dubte, els canvis
polítics i socioeconòmics ocorreguts en el nostre país des dels anys setanta han
afavorit l'augment del benestar de la infància en molts aspectes, aquestes grans
millores no han suposat, ni llavors ni ara, una millor situació econòmica dels infants
respecte a altres grups demogràfics. Recordem que el repte social bàsic dels països
desenvolupats consisteix a aconseguir que tota la població comparteixi els beneficis
de l'elevada prosperitat mitjana, més que no pas arribar a un nivell de vida mínim,
que resulta un objectiu més natural en els països més pobres.
L'evidència empírica per a diversos països industrialitzats, i Espanya no n'és
una excepció, mostra que els determinants de la pobresa infantil guarden una
estreta relació amb el mercat de treball, les polítiques fiscals i la protecció
social a les famílies. En concret, la major part de la població infantil depèn
de rendes procedents del mercat de treball, i són l'accés dels seus pares a
l'ocupació i a l'estabilitat d'aquesta ocupació els factors clarament diferenciadors
del risc de pobresa. Així, es pot inferir fàcilment que el principal risc de pobresa
per als infants ve donat per la insuficiència i les fluctuacions dels salaris dels
adults dels quals depenen. La singularitat del mercat de treball espanyol, amb
una taxa de temporalitat substancialment més gran que la d'altres països en
un segment de treballadors joves i molta ocupació de baixos salaris, fa previsible
una alta vulnerabilitat en la població infantil. Així, malgrat l'evolució favorable
d'indicadors com la taxa de pobresa dels sustentadors principals i el nombre
de nens en llars sense ocupació durant els últims quinze anys, la taxa de
pobresa infantil s'ha mantingut invariablement per sobre del 20 per cent fins
al 2007, pel que, durant tot el període de fort creixement econòmic fins a

14 lo Sindicat

l'arribada de la crisi el 2008, el benestar econòmic relatiu dels infants a Espanya
no ha millorat.
En segon lloc, i a pesar que els determinants de la pobresa infantil en els països
rics guardin una estreta relació amb el mercat de treball, tant les polítiques fiscals
com les de protecció social a les famílies contribueixen també de manera decisiva
a reduir aquestes desigualtats. A Espanya, les recents reformes del sistema impositiu
han jugat un paper poc favorable en la reducció de les diferències de renda de les
llars més pobres, ja que, d'una banda, les han desfavorit a través de la reducció
de la recaptació total sense que, d'altra banda, aquesta pèrdua de capacitat
redistributiva hagi estat compensada per majors guanys de progressivitat de l'impost
personal sobre la renda. Aquestes polítiques han cedit el protagonisme, en la
transformació activa de la distribució de la renda, en els últims anys, a l'àmbit de
les despeses públiques. La despesa social espanyola, mentre, està clarament per
sota de la mitjana dels països de la UE i, durant la dècada dels anys noranta, s'hi
va mantenir a més de cinc punts percentuals. A més, la part d'aquesta despesa
social dedicada a família i fills ha estat, des de l'arribada de la democràcia, una part
gairebé insignificant del total, va arribar el 2007 al voltant del cinc per cent de la
despesa social, també més de dos punts percentuals per sota de la mitjana europea.
En aquest context, l'impacte de les polítiques públiques sobre la pobresa infantil
no fa sinó confirmar el paper limitat que aquestes han tingut. De fet, s'observa
una clara pèrdua d'efectivitat d'aquestes polítiques en la reducció de la pobresa
infantil des del 1994 fins al 1999 i una certa estabilitat des de llavors fins a l'actualitat.
Alguns estudis econòmics recents proposen mesures per a la reducció de la pobresa
i assenyalen, en particular per al nostre país, que una decidida intervenció pública
encaminada a reduir les diferències de participació i ocupació entre sexes, incidint
especialment en la major incorporació a l'ocupació de les dones que pertanyen a
llars amb menys recursos, tindria no només un impacte positiu en termes de la
consecució de majors cotes d'igualtat de gènere, sinó un major èxit dels programes
de lluita contra la pobresa i, especialment, contra la pobresa infantil. A més, i encara
que hem de ser conscients que no és possible identificar una combinació de mesures
que sigui igualment efectiva a tots els països, el disseny de polítiques efectives
contra la pobresa infantil hauria de considerar aquells instruments de política
econòmica i social que s'han utilitzat amb èxit en altres països del nostre entorn.
Tot això hauria d'estar integrat en una estratègia global per a la reducció de la
pobresa infantil que situï aquest objectiu com a políticament prioritari de manera
que les diferents polítiques amb aquest objectiu s'integrin en un marc d'actuació
general i la seva efectivitat es pugui mesurar a mitjà termini una vegada que es
marquin objectius concrets. D'aquesta manera, recentment, el Regne Unit ha
aconseguit reduir la seva taxa de pobresa infantil diversos punts percentuals en
pocs anys.
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Breus B
Que lo sepas!
Una empresa que es trobava en crisi va arribar a un acord amb un grup empresarial
per transferir-li una part de la seva activitat i dels elements productius. Concretament
va signar un contracte denominat “de compra-venda d'actius i negoci”, pel qual
una societat va adquirir els mitjans de producció bàsics i la cartera de clients i
proveïdors, va acceptar una part de la plantilla i, a més a més, la societat matriu de
l'empresa compradora va adquirir els drets sobre els principals productes i tecnologies.
Després de la cessió es van realitzar importants canvis en l'estructura organitzativa,
ja que alguns treballadors foren incorporats, però integrats a diferents departaments
i a més les tasques transferides es realitzaven en el marc d'una altra estructura
organitzativa. Un dels treballadors, encarregat del centre de treball, no va ser incorporat
a la nova empresa, per la qual cosa va exercir una demanda davant dels tribunals
alemanys, en la qual sol·licitava la readmissió com a director de departament en les
condicions del contracte de treball fet a l'empara de l'Estatut dels treballadors. La
jurisprudència alemanya considera que no hi ha transmissió d'empresa si la unitat
productiva autònoma no conserva la seva identitat, davant d'aquest fet, un òrgan
judicial planteja la qüestió al Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea (TJCE) amb
la finalitat de determinar si aquesta exigència és compatible amb la Directiva comunitària
2001/23/CE.
El TJCE parteix de la finalitat a la qual respon la directiva europea, que és la de garantir
la continuïtat de les relacions laborals existents en el marc d'una unitat econòmica,
amb independència d'un canvi de propietari i, d'aquesta forma, protegeix els
treballadors en el cas que es produeixi el canvi. És per això que considera que els
obstacles o límits perquè es doni per feta l'esmentada successió han de ser objecte
d'interpretació restrictiva. Per aquest motiu no accepta un enteniment estricte de la
concepció “identitat” de l'entitat econòmica basat únicament en el factor relatiu a
l'autonomia organitzativa, ja que implicaria, en paraules del tribunal, “que no
s'apliqués la directiva europea a la part de l'empresa o del centre d'activitat adquirit
i integrat en la seva pròpia estructura i es privaria, d'aquesta manera, els treballadors
afectats de la protecció que concedeix la directiva”.
Això no vol dir que la conservació de la “identitat” no sigui un requisit perquè operi
la successió, sinó que ha de ser entès, simplement, prenent en consideració els
elements organitzatius que han estat transmesos i la continuïtat de l'activitat, encara
que el nou titular hagi realitzat una profunda reorganització. Així cal atendre no
solament l'element organitzatiu de l'entitat transmesa, sinó també la continuïtat de
la seva activitat econòmica, de manera que mantingui el vincle funcional entre els
diferents factors de la producció transmesos i que aquest permeti al cessionari utilitzarlos per desenvolupar una activitat econòmica idèntica o anàloga.

El comptador de la sinistralitat
laboral a Lleida
Accidents de treball amb baixa de gener a juliol

ANY
2008

al centre de treball

lleus

greus

mortals

DONES
HOMES
FIX/A
EVENTUAL
SENSE ESPECIFICAR
in itinere

893
3.941
2.824
1.910
100
lleus

8
62
33
33
4
greus

0
10
8
2
0
mortals

383
5.217

11
81

2
12

al centre de treball

lleus

greus

mortals

DONES
HOMES
FIX/A
EVENTUAL
SENSE ESPECIFICAR
in itinere

827
2.916
2.489
1.169
85
lleus

7
45
33
15
4
greus

0
10
6
3
1
mortals

323
4.066

4
56

1
11

-20%

-30,8%

-8,3%

TOTALS

ANY
2009

TOTALS

EVOLUCIÓ

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

D'altra banda, la sentència considera que, en cas de transmissió, si sorgeix una
eventual impossibilitat d'assignar, a un treballador, un lloc de treball equivalent al
que aquest treballador ocupava al servei del cedent, provoca una modificació
substancial de les condicions de treball en perjudici de l'interessat que podria assimilarse a la resolució d'un contracte de treball imputable a l'empresari.
La rellevància no és tant que l'empresa, el centre de treball o la unitat productiva
conservin l'organització que tenien, sinó que en el moment de la transmissió tenien
la capacitat per portar a terme una activitat econòmica, susceptible d'explotació
independent; i que la nova empresa assumeix aquesta unitat productiva susceptible
d'explotació, si existeix la possibilitat de continuïtat de l'activitat econòmica que
realitzava.
Per tant, els canvis organitzatius o productius decidits pel nou titular no exclouen els
drets dels treballadors al manteniment dels seus contractes de treball.
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