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CCOO PV presenta les seues propostes davant les cites electorals del 28A

El 70 % de les cambreres de pis consumeix fàrmacs per 
pal·liar el dolor muscular

El sector hoteler 
del País Valencià 

ha de complir amb 
l’efec  va implantació 

de les avaluacions 
ergonòmiques, i 

actualitzar la manera 
de treballar.

L’estudi conclou que 
les actuacions lliga-

des al com es treballa 
són un factor deter-

minant.

Estudi presentat per la 
Federació de Serveis i 

CCOO PV.

L’estudi es pot descarregar fent clic ací.

La inacció polí  ca de l’úl  ma 
legislatura estatal ha portat al 
sindicat a redoblar els seus es-
forços per rever  r el marc nor-
ma  u creat l’any 2012. Un marc 
que ha provocat desigualtat, 
precarietat en el treball i un 
increment de la sinistralitat la-
boral. Això exigeix una respos-
ta contundent, a través del vot 
massiu i crí  c en les pròximes 
eleccions generals i autonòmi-
ques.

Els respec  us governs resul-
tants han d’atendre les deman-
des manifestades massivament 
en la jornada de vaga del 8 de març i del moviment #Fridays-
ForFuture, del qual CCOO PV forma part, perquè les polí  ques 
s’alineen amb els objec  us de desenvolupament sostenible en 
la triple dimensió social, econòmica i mediambiental.

No queda més temps per a abordar mesures concretes en 
la lluita contra el canvi climà  c i la transició justa cap a ac  vi-
tats descarbonitzades, baixes en emissió de CO2 i saludables, 

tal com va resoldre la Confede-
ració Europea de Sindicats (CES) 
en la conferència de Katowice 
(Polònia). Es pot descarregar en 
l’enllaç: h  ps://goo.gl/ZbH6td 

CCOO PV insta al Govern va-
lencià a atallar la sinistralitat la-
boral i aplicar polí  ques econò-
miques que combaten els danys 
en la salut de les persones i en 
la destrucció del medi ambient. 
No hi ha temps per a retrocedir 
a polí  ques passades, tant en 
drets civils com en drets socials 
i mediambientals. Fem per tant 
una crida a la ciutadania perquè 

el 28 d’abril prioritze el nostre futur sostenible i recorde les víc-
 mes d’accidents de treball i malal  es professionals.

En aquest sen  t, CCOO PV va obrir una consulta a l’afi liació 
per elaborar el document de mesures que presentarà als par  ts 
polí  cs davant els comicis electorals. Amb aquesta enquesta, 
el sindicat ha volgut així construir de manera col·labora  va les 
seues propostes.

Exigim al Govern la vigilància i el compliment dels acords aconseguits en la Mesa de Qualitat 
de l’Ocupació de l’Hostaleria en el reconeixement de malal  es professionals. També instem a 
l’INVASSAT que supervise i corregisca les defi ciències manifestades en la campanya ‘Cambre-
res de pisos 2017-2018’.

`

https://www.ccoo.es/4c01d65ba9b67c1533cebd9ce3faa9ac000001.pdf
http://www.pv.ccoo.es//814be2a375b8aa913a7cdbc8cd1de3cd000053.pdf


Medi ambient

Cultura preven  va
Sabies que...?

Vols saber com intervenir en 
qües  ons ambientals en el teu 
centre de treball? En CCOO PV ofe-
rim un curs sobre par  cipació dels 
treballadors i de les treballadores 
en la ges  ó ambiental de l’empresa. 
A través d’aquesta formació desco-
briràs les vies per a fer propostes de 
reducció de l’impacte ambiental 
dels centres de treball. Conéixer 
les eines per a fer una vigilància del 
compliment de la legislació ambien-
tal i fomentar una millora con  nua 
que aporte valor afegit a l’empresa i 
garan  sca la seua viabilitat.  

Aquest curs es fa a demanda de 
les delegats i dels delegats de CCOO 
PV. Per aquest mo  u, has de diri-
gir-te a la persona responsable de 
formació de la teua federació o de 
la teua unió intercomarcal per indi-
car-li el teu interés a formar-te en 
aquesta matèria. Una vegada for-
mat el grup, fi xarem la data i lloc de 
celebració del curs. No te la perdes!

Els dies 27 i 28 de 
març es durà a terme 
una nova edició de 
LABORALIA 2019, el 
certamen integral de 
prevenció i benestar 
laboral, que  ndrà 
lloc a Fira València.  

CCOO PV  ndrà 
un estand propi per 
a informar a totes 
les persones que 
hi desitgen assis  r. 
A més, en aquesta 
edició, en l’espai del Consell Tripar  t de 
Relacions Laborals, el sindicat impar  rà 
un taller el dia 27, sota el lema #Cultu-
raPreven  va, amb l’objec  u d’explicar els 
con  nguts de la Guia sobre el risc laboral 
que comporten els medicaments perillo-
sos. Hi intervindran ponents de llarga tra-
jectòria i experiència prevencionista i sin-

dical. El dia 28 par  ciparem en el panel 
sobre Risc Químic des d’una perspec  va 
tècnica i sindical.

Les persones interessades a assis  r 
poden obtenir una entrada per a accedir 
al certamen Laboralia 2019 fent clic en 
l’enllaç següent: h  ps://goo.gl/lvhnwx. 
És necessari omplir el formulari.

CCOO PV registra el càlcul de 
la petjada de carboni de la seua 
seu de València, en el programa 
“Educació Ambiental en Ruta” 
del Centre d’Educació Ambien-
tal de la Comunitat Valenciana 
(CEACV).

La mesura té com a objec  u 
la transparència i el compromís a 

adoptar mesures tendents 
a la reducció de la petjada 
de carboni.

Com a exemple d’això, 
un pla de sensibilització 
per a les persones treballa-
dores, a més d’una aposta 
per l’estalvi i l’efi ciència 
energè  ca).
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• Prestació per risc durant l’embaràs 
després de fecundació in vitro. (RCUD 
2654/2016 de 10 de desembre). Amb 
ponència de la magistrada María Mi-
lagros Calvo Ibarlucea, es deses  ma 
recurs de la mútua en considerar que 
l’empresa no ha oferit un canvi de lloc 
no exposat a riscos com la bipedes-
tació con  nuada. I ha comportat “la 
presència d’un risc cert encara que al 
llarg de la gestació les difi cultats inicials 
d’adaptació després de la implantació 

ar  fi cial hagueren sigut superades”. La 
sentència completa, en aquest enllaç.

• Nova versió revisada de la Guia 
SEGO de 2008. Pel febrer passat es 
va presentar la nova versió de la guia 
orienta  va per al risc d’embaràs que 
ha elaborat la Societat Espanyola de 
Ginecologia i Obstetrícia. En molts su-
pòsits és u  litzada pels  serveis de pre-
venció i mútues per es  mar la setmana 
d’embaràs òp  ma per a la suspensió 
del contracte davant la impossibilitat 

de canvi de lloc de treball.
En opinió de CCOO PV, s’endureixen 

els criteris d’accés a la prestació i no té 
en compte elements fonamentals del 
lloc de treball. Per això, manifestem la 
nostra crí  ca i defensarem a les dones 
treballadores dels riscos del lloc de tre-
ball i per protegir la seua salut i la del 
fetus. La Guia completa de la Societat 
Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia 
(SEGO)es pot descarregar en el següent 
enllaç. 

La salut laboral al dia

CCOO PV participa en la fira de prevenció Laboralia 2019

Càlcul de la petjada de carboni

https://www.laboralia.es/laboralia-celebrara-su-proxima-edicion-el-28-y-29-de-marzo-de-2019/
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&CVID
http://www.poderjudicial.es/search_old/?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641368&statsQueryId=103989544&calledfrom=searchresults&links=%222654/2016%22&optimize=20190201&publicinterface=true

