
 

 

PER QUÈ  VOTAR  A  CCOO ? 

Comissions Obreres som un sindicat de CLASSE, i com a tal, la nostra funció és 
defensar els drets de tots els treballadors sanitaris i no sanitaris, de totes les 
categories professionals que  treballen en els nostres centres. 

CCOO, gràcies al suport majoritari dels treballadors i treballadores en els diversos 
processos electorals, som el sindicat més representatiu tant en l’àmbit estatal com 
en l’autonòmic; això ens permet ostentar representació institucional davant les 
administracions públiques en tots els nivells territorials i funcionals i participar com 
a interlocutors en la determinació de les condicions laborals del personal al servei 
de les administracions públiques, la qual cosa significa poder incidir des de tots els 
àmbits (estatal, autonòmic i sectorial) 

CCOO és un sindicat de dones i homes de totes les categories professionals. Tots 
som treballadors i treballadores. CCOO som persones lluitadores i negociadores. 
Tenim propostes per millorar les nostres condicions laborals i el nostre sistema 
sanitari  públic. CCOO som el sindicalisme útil. Només hi faltes tu. 

CCOO VOLEM el teu vot per poder garantir la nostra presència als centres de treball 
i així continuar defensant els drets de tothom, com sempre hem fet. 

EL NOSTRE OBJECTIU PRIORITARI ÉS RECUPERAR TOT ALLÒ QUE ENS HA 
ESTAT ARRABASSAT. Com ja sabeu, CCOO en un acte de 
RESPONSABILITAT, SERIETAT I RIGOROSITAT vers els  treballadors i 
treballadores de la sanitat concertada, va decidir denunciar el conveni. 

 Us fem saber que el nostre sindicat  de CCOO  després d’haver fet la 
denuncia, ha sol·licitat que  es faci la convocatòria de la Mesa negociadora. 

 És necessari negociar un nou conveni per solucionar tots els problemes que ens 
està causant l’actual, per conquerir tots els drets que hem perdut i recuperar la 
sanitat en tota la seva plenitud. 

Per defensar el dret a la salut, cal preservar i millorar el sistema sanitari públic 

amenaçat per les retallades i les privatitzacions 

CCOO Volem lluitar per recuperar tot el que ens han ROBAT, 
(horari,solapament de torns, DPO’S, ratis de personal ....) 

NO ENS CONFORMEM AMB LA FRASE  

“ ÉS LA CRISI “ 

 

 

 

 

 



FEINA FETA de CCOO 

per millorar  l’Hospital Santa Maria 

Els delegats de CCOO hem presentat els següents escrits.... 

entre altres. 

• Seguiment de la borsa de treball i processos de selecció amb més 

transparència. 

• Sol·licitat el reconeixement al SIPDP de les tasques de monitor/a 

de formació en horari de treball. (Grup 2). 

• Fer efectiva la promoció interna , mitjançant convocatòria. 

• Hem demanat Protocol de canvi de lloc de treball per motius de 

salut/edat/antiguitat i/o exoneració de caps de setmana de manera 

voluntària quan es donin certs requisits. 

• Que el gaudiment del període de vacances de Nadal, Cap d’Any i Reis 

coincideixi amb el període lectiu de les escoles. 

• Sol·licitat a l’empresa que NO es fixin períodes de treball  en les plantes 

hospitalàries, de més de 7 dies. 

• El personal acomiadat per causes econòmiques tingui prioritat, en cas de 

vacant, a la borsa de treball.  

• Reconeixement de la categoria professional d’administratius. 

•  CCOO ha demanat establir en els permisos de formació uns terminis de 

resposta obligatoris per l’empresa vers el treballador. 

• CCOO a GSS varem demanar a la Direcció de l’empresa que faci les gestions 

oportunes per abonar la part de la paga extra que ens deuen de l’any 2012. 

• CCOO defensa que l’Àrea de psiquiatria de l’Hospital de Santa Maria 

necessita una reestructuració per millorar l’aspecte assistencial cap als 

usuaris i per millorar les condicions de treball dels treballadors 

i treballadores. 

• Hem informat puntualment de les reunions fetes amb l’empresa. 

• CCOO va presentar al·legacions al projecte de Consorci Sistema Integral de 

Salut de Lleida. Defensem una Sanitat Pública 100 %. 

• Vàrem ser l’únic sindicat que vàrem fer ASSEMBLEA a tots els treballadors 

explicant les millores del primer conveni col·lectiu de treball dels hospitals 

d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut 

mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. 

• Organització d’una jornada tècnica jurídica per informar de tots els aspectes 

legals sobre el real decret de la prescripció d’infermeria per part del Gabinet 

Tècnic Jurídic de CCOO. 

• Hem denunciat a la inspecció de treball la revisió de protocol de contenció mecànica 

en l’àrea d’urgències, demanant més ratis de personal. 

•  Hem demanat la recuperació del solapament de torns en hospitalització 

 



QUÈ PROPOSA CCOO 

Proposem comprometre`ns per assolir els  següents Objectius: 

• Que el Comitè d’Empresa funcioni com a òrgan únic davant la Direcció. 

• Seguir-te informant puntualment de totes les reunions amb l’empresa, del 

cursos, jornades formatives..etc en la nostra pagina web i per correu 

electrònic. 

• En la negociació del nou Conveni, aconseguir reducció de jornada per a tots 

els treballadors. 

• Recuperar el solapament de torn en hospitalització. 

• Millorar dels ratis de personal d’Infermeria, TCAI’S 

• Aconseguir que les rodes de treball en hospitalització no superin els 7 dies. 

• Ens preocupa tan el personal interí com el personal a temps parcial, en el 

sentit que l’empresa, sobretot a les unitats d’hospitalització, flexibilitza la 

seva jornada a demanda de manera més que excessiva. Aquests fet el 

defensarem a la Direcció, com ja ho hem fet fins ara. 

• Canvi de lloc de treball per raons de salut i/o edat i antiguitat. 

• Establir els criteris per una promoció interna transparent, real i efectiva. 

• Continuar treballant per la salut laboral de tots els treballad@rs. 

• Que a hospitalització es doni la possibilitat de compactar l’hora de lactància 

 

 

 

 

 

 

 

 

La feina feta està molt bé, però si els qui ens volen retallar els drets no 

descansen, nosaltres tampoc no podem descansar..- 

 

 

 

 

 

 



CCOO T’HA INFORMAT ... ENTRE ALTRES TEMES... 

 
• De la preinscripció als cursos de formació del Centre de Formació de 

Persones Adultes Manuel Sacristán. 

• Sobre el valor acadèmic i laboral que té la teva experiència a la 

feina. ACREDITA’T.  

• Convocatòria del curs per a l’obtenció del títol de diplomat en Salut Pública. 

• Cursos de formació a LLEIDA de la Fundació Paco Puerto.  

• Cursos subvencionats dirigits a professionals dels sectors, concertat XHUP 

i dependència (Residència Lleida Balàfia). 

• Convocatòria dels certificats de català nivell C i D. 

• L’equivalència del grau o la diplomatura en Infermeria per exercir 

professionalment ja està recollida en un RD 967/2014. 

• Hem estat en totes les manifestacions en la defensa dels drets laborals i 

socials dels treballadors i les treballadores. 

• Cicle de conferències. Salut-Malaltia, Una altra visió és possible. 

•  Varem organitzar varies jornades  sobre la sanitat a Lleida per explicar els 

reptes que plantejava pels treballadors el” ens sanitari a Lleida “ 

• Procediment d’accés excepcional al títol d’infermer especialista. 

• Informació sobre el 1r Diploma de postgrau: TEORIA I PRÀCTICA DE LA 

INTEGRACIÓ SENSORIAL EN TERÀPIA OCUPACIONAL. 

• Informació sobre el 1r Diploma de postgrau: TEORIA I PRÀCTICA DE LA 

INTEGRACIÓ SENSORIAL EN TERÀPIA OCUPACIONAL. 

•  Informació de Cursos a Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs. 

•  Les avantatges econòmiques del títol de família monoparental. 

• Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi, nivell avançat i 

nivell C-1 de diversos idiomes.  

• Divulgació i gestió per participar al Congrés Virtual per als Tècnics en Cures 

Auxiliar d’Infermeria (TCAI).Organitzat per FSS-CCOO 

•  Passos per l’homologació títols antics d’especialitats d’infermeria. 

• Tríptic de tots els permisos del I Conveni d’hospitals d’aguts més millores a 

GSS. 

• Campanya activa: CCOO diu SÍ a la prescripció infermera, però NO amb 

aquest decret. 

• Les diplomatures de Fisioteràpia, Podologia i Treball Social s’igualen al grau. 

• Informació sobre la : V JORNADA D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA. 

 

 

 

 



QUE HEM FET EN...  SALUT LABORAL 

Els Delegats de prevenció de CCOO a GSS han presentat a l’empresa els següents 
escrits: 

• Protocol assistencial per l’atenció dels usuaris del mòdul penitenciari. 

• Formar i informar als treballadors dels riscos del lloc de treball del mòdul 
penitenciari. Protocol assistencial per l’atenció dels usuaris del mòdul 
penitenciari. 

• Esborrany de Protocol de canvi de lloc de treball per raons de salut i/o edat 
i antiguitat. 

• La inspecció de treball va resoldre favorablement la petició de CCOO, en 
relació a la posada en funcionament de les càmeres de vigilància en una 
àrea de psiquiatria, les quals estaven instal·lades però no operatives des de 
2011. 

• Pauta d’hemostàsia.  Es va parlar amb la direcció de tota la problemàtica 
sobre la pauta d’hemostàsia arribant a l’acord de fixar un horari 
d’administració igual a tots els serveis de l’hospital. 

• Denúncia a la Inspecció de Treball del protocol de contenció mecànica i 
resposta favorable requerint a l’empresa la formació adequada als 
treballad@rs 

• Estem pendents de resposta sobre ratis de personal d’urgències 
psiquiàtriques. 

• Es va fer un estudi de les temperatures durant els mesos d’abril i maig de 
2014 en el mòdul de les Unitats d’Aguts de Psiquiatria  i Unitat del Són. 

• Seguiment de les mesures correctores derivades dels resultats de l’avaluació 
dels riscos psicosocials 

• Varem demanar reforç de personal en l’àrea d’urgències i l’avaluació de 
riscos d’aquesta àrea.  

• Hem demanat, i fet nosaltres també, l’avaluació de riscos de diversos llocs 
de treball administratius. 

• Revisar avisadors  psiquiatra. 

• Propostes de mesura per la Conciliació vida laboral i  familiar en Festes de 
Nadal. 

• Incrementar el personal els caps de setmana en torn de matí i tarda a la 
USS. 

• Millores al nou Hospital de Dia. L’existència d’un únic bany, butaques que no 
permet la tècnica del trendelemburg..etc..  

•  A la unitat de curta estada Serveis de Psiquiatria, vam demanar el 
compliment del Pla funcional pel que fa a l’assignació d’un auxiliar 
d’infermeria en tots els torns. 

• Defensar que  el punt administratiu del CASD continués efectiu amb una 
treballadora de presència. 

• Hem demanat la recuperació del solapament de torns en hospitalització 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NOSTRE OBJECTIU PRIORITARI ÉS RECUPERAR 

TOT ALLÒ QUE ENS HA ESTAT ARRABASSAT 

COM  EM  REPRESENTA  CCOO? 

COM A TREBALLAD@R:  Les seccions sindicals es constitueixen als centres de 
treball amb la finalitat de representar i defensar els drets dels treballadors i 
treballadores, sempre des dels valors del sindicat. 

COM A AFILI@T:   Les  seccions  sindicals  de Comissions Obreres  són   l’eina 
que tenen els afili@ts per rebre tots els serveis del sindicat a l'empresa, com la 
informació i l’assessorament, tractant sempre amb agilitat i expertesa tots els 
assumptes importants que afecten les teves condicions laborals , així com un 
Gabinet Jurídic, un servei de Formació, un servei de Salut Laboral, un servei de 
la Dona i la confiança d'estar recolzat sempre que ho necessitis. 

 

 

 

 

 

 

SOM NECESSARIS PER MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL,,, 
RECORDA,,,VOTA  CCOO 


