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En temps de crisi com els actuals es 
comprova que algunes empreses 
aprofiten per fer retallades dels drets 
dels/les treballadors/es i un augment de 
la precarietat en les noves 
contractacions laborals. Són temps 
doncs, en què els sindicats 
desenvolupen una tasca molt important 
per tal de mantenir i/o reclamar unes 
condicions de treball òptimes. És per 
aquest motiu que en aquest número de 
l’Info-SAL us volem parlar de la 
representació sindical. 

Què representa tenir representants 
sindicals en el treball? Representa  
fonamentalment tenir uns/es companys/
es que defensaran els teus drets com a 
treballador/a, encapçalaran les 
reivindicacions del col·lectiu, i 
negociaran les condicions de treball 
amb l’empresari. 

Tipus de representants:  

Els delegats/ades de personal (votats 
pels treballadors de l’empresa).  

Els delegats o delegades sindicals 
(nomenats per la secció sindical).  

I també, hi ha delegats/ades de 
prevenció, que s'ocupen de la seguretat 
i la salut en el lloc de treball. 

Alhora aquestes persones comptaran 
amb el suport del sindicat al que 
pertanyin, que els proporcionarà 
assessorament laboral, jurídic i tècnic 
per orientar-los en la seva tasca 
sindical i per resoldre tots els seus 
dubtes. 

Qui pot ser representant sindical? 

Tots els treballadors/es, independent-
ment del tipus de contracte, majors de 
18 anys i amb 6 mesos d'antiguitat, 
excepte en empreses en què es pacti 
per conveni un termini inferior. 

Alguns dels drets i garanties dels 
representants recollides al 'Estatut 

dels treballadors són:  

Estabilitat en l'ocupació: Protecció 
contra acomiadaments i sancions de 
l'empresari, prioritat de permanència en 
l'empresa en cas d'extinció o suspensió 
de contracte.  

Inamovibilitat relativa: Prioritat de 
permanència en cas de trasllats o 
desplaçaments.  

Llibertat d'expressió i opinió: expres-
sar amb llibertat les opinions sobre 
representació, publicar o distribuir 
informacions d'interès laboral o social, 
comunicant-ho a l'empresa. Dret a 
confeccionar pamflets, revistes, webs, 
etc., i la seva difusió en els locals de 
l’empresa, i tenir dret a un taulell 
d’anuncis i a un espai adequat.  

Dret a crèdit horari: "hauran de gaudir 
del temps lliure necessari per assistir a 
reunions, cursos de formació, 
seminaris, congressos i conferències 
sindicals, i aquest temps lliure haurà de 
ser atorgat sense pèrdua de salari"  
El nombre d'hores reconegudes a cada 
delegat/ada de personal o membre del 
comitè d'empresa és variable en funció 
del nombre de treballadors/es que 
representen.  

L'Estatut dels treballadors/es preveu la 
pos s i b i l i t a t  d ' acum u l a r  ho r es 
corresponents al crèdit d'un o diversos 
delegats en benefici d'algun d'ells per 
que un o més quedessin "alliberats" de 
l'obligació de treballar a l'empresa, 
mantenint el dret al salari. Aquesta 
situació s’ha de pactar en conveni 
col·lectiu. Però sempre exclusivament 
per tal de desenvolupar correctament 
les funcions de representació sindical.  
Competències de comitès d'empresa 
i delegats de personal 

Drets de vigilància i control laboral: 
compliment de normes vigents en 
matèria laboral, de seguretat social i 

ocupació, així com la resta dels pactes, 
condicions i usos d'empresa.  

Drets d'informació: La Direcció de 
l'empresa està obligada a informar els 
representants dels treballadors sobre 
determinades matèries: contractació 
laboral, accidents i malaltia, mobilitat 
funcional, hores extraordinàries, 
cotitzacions a la Seguretat Social, 
evolució econòmica del sector i 
l'empresa, balanç, compte de resultats i 
memòria econòmica anual, salaris, 
contractes d'empreses de treball 
temporal, programa de producció, etc. 
En el sindicat es poden fer cursos de 
formació sindical, jurídics, de salut 
laboral, etc.  

Drets d'opinió: els/les representants 
dels treballadors/es poden ser 
consultats per l'empresari abans 
d'executar certes decisions: canvi 
d'estatus jurídics de l'empresa, 
reduccions de plantilla, trasllat 
d'instal·lacions, sistemes d'organització 
de treball, sistemes de control i de 
treball mesurat i formació professional i 
ascensos.  

Dret d'intervenció en les decisions 
empresarials: Quan les modificacions 
substancials de les condicions de 
treball es refereixen a horari, règim de 
treball a torns, sistema de remuneració, 
sistema de treball i rendiment, 
suspensió del contracte o 
acomiadaments, ambdós de caràcter 
col·lectiu. En cas de desacord, serà 
necessària l'autorització de l'autoritat 
laboral.  

Drets de negociació col·lectiva i 
conflicte col·lectiu: Negociar els 
convenis col·lectius, convocar 
assemblees de treballadors/es, 
interposar conflicte col·lectiu per 
resoldre problemes que afecten els 
interessos generals dels treballadors/
es, a l’empresa, entre altres● 

REPRESENTACIÓ SINDICALREPRESENTACIÓ SINDICAL  
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DIA DELS TREBALLADORS/ES 
L’ 1 de maig ens remet a la 
història del moviment obrer als 
EUA, al segle XIX, quan aquest 
país estava en procés de creació i 
expansió. 

Les crisis econòmiques entre 1882 
i 1886 i els acomiadaments van 
portar als obrers americans a unir-
se al moviment sindical. La situació 
econòmica era crítica (sous baixos, 
una jornada laboral extensa d’entre 
10 i 14 hores, amb treball infantil 
inclòs). Mentrestant els immigrants 
no paraven d’arribar. L’empresariat 
aprofitava aquest fet per baixar 
salaris, maximitzar els beneficis i 
acomiadar a obrers a la primera 
queixa; perquè hi havia un grup 
nombrós d’immigrants disposats a 
treballar com a mà d’obra barata 

sense protestar.  

La reivindicació prioritària del 
moviment obrer era la reducció de 
la jornada laboral de 14 fins a les 
8h, i al 1845 en el Congrés 
Americà a Nova York s’acordà la 
jornada laboral de 10 hores.  

L'1 de maig de 1886 es declarava a 
Xicago, una vaga d’obrers per 
reivindicar la jornada de 8h. A partir 
d’aquí, hi ha dues versions: La 1ª, 
que la policia va carregar contra la 
marxa i va matar 9 treballadors. 
L’altra versió diu que dos dies 
després van haver més vagues 
dels manifestants que van ser 
acomiadats. Aquests van atacar els 
“esquirols” i van trencar vidres de 
la fàbrica. La direcció va avisar a la 
policia i els efectius van disparar i 
un obrer va resultar mort i diversos 
ferits de bala.  

El fet va dur a que el 4 de maig es 

convoqués a Xicago, una 
concentració en homenatge a les 
víctimes. En acabar va aparèixer la 
policia, un manifestant va llençar 
una bomba i va matar un policia. 
Llavors, va obrir foc, va ferir 
manifestants i va detenir els líders 
sindicals i els va condemnar a 
mort: Els Màrtirs de Xicago. 

La Federació Americana del 
Treball, en un congrés a San Louis, 
va adoptar la data del 1r de Maig 
com la jornada de record i 
homenatge als companys/es 
caiguts i reivindicant la jornada de 
8 hores. Un any més tard, al 1889, 
durant el Primer Congrés de la 
Nova Internacional  Obrera 
Socialista celebrat a París, 
s’universalitzava el 1r de Maig com 
a data en què s’uneixen els 
treballadors de tots els països del 
món● 

Un ensinistrador d’animals ensenya respostes a de-
terminats estímuls. Als animals se’ls ensenya amb 
propòsit d’estudi, companyia, protecció, en-
treteniment, etc. S’utilitzen tant premis com 
el càstig per condicionar les seves respos-
tes.  

La preparació dels entrenadors  depèn del 
tipus d’entrenament a fer. Per exemple, per 
entrenar animals per al circ no es necessita 
preparació universitària. En la llei 22/2003, 
de 4 de juliol, de protecció dels animals, 
s’especifica que “ els centres de recollida 
d'animals de companyia i tota la resta de 
nuclis zoològics han d'haver donat compli-
ment a l'obligació de l'execució del curs de 
cuidador o cuidadora d'animals”. 

Per entrenar animals en un aquari, alguns 
llocs no es demana personal professionalit-
zat, però en altres són biòlegs marins i tam-
bé  fan estudis de fisiologia, conservació i el 
comportament dels animals.  

Les persones que entrenen animals d’ajuda 
a persones, és a dir els gossos pigall i 
d’assistència per ajudar a persones amb 
discapacitats físiques, auditives, etc. han de 
realitzar formació. Quan es treballa amb 

animals a nivell mèdic o científic, les persones solen 
ser científics o els seus assistents● 

ACTUALITATACTUALITAT  

Diccionari de les ocupacions:  ENSINISTRADOR/A D’ANIMALS 
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IDEA és un centre de formació que realitza cursos a distància, on-line i  
presencials, la durada és d’un any, es realitzen pràctiques i disposen 
de borsa pròpia: 

Tel. 93 476 25 20 
Fax. 93 415 79 20 
Rambla Catalunya 117, Principal 2º 
08008 Barcelona 
idea@idea.lu 

Per a més informació: http://www.idea.lu/idea.php o 902 100 121  
Exemples de cursos que realitzen: ensinistrament caní; assistent tèc-
nic veterinari (eqüestre, d’animals de zoològic, d’animals de granja, 
etc.), psicologia canina i felina,  cuidador de cavalls, monitor 
d’equitació, psicologia i terapèutica equina, exòtics, cuidador d’animals 
de zoològic, especialista en aquariofília, en aus exòtiques, expert medi 
ambiental, tècnic forestal, ramaderia bobina, etologia, etc. 
L’Associació Catalana de Gossos d’Assistència (ACGA) es va 
crear per ajudar les persones amb discapacitat i a gossos abandonats. 
Utilitzen sempre gossos abandonats, de raça o no, per ensinistrar-los 
com a gossos d'assistència. Realitzen diferents cursos sobre el mèto-
de Clicker. 

 
C/ Rosselló, 6, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana  
Barcelona (El Vallès Oriental) 
Tel. 93 844 6931 
Mov. 646 876 237 
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Actualment s’ha posat en marxa la 
5a edició del concurs de projectes 
empresarials a les comarques del 
Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre “Emprèn en 
femení” impulsat per la Diputació 
de Tarragona. La intenció 
d’aquesta convocatoria és seguir 
fomentant l’esperit emprenedor i 
incentivar l’aparició de noves 
iniciatives empresarials, donant 
suport a les dones emprenedores 
de les comarques esmentades 
com a generadores de progrés 
social al territori. 

Es tracta de reconèixer i valorar 
una idea o projecte d’empresa 
innovador i estructurat que pugui 
esdevenir una realitat empresarial 
d’èxit.  

Va adreçat a dones amb esperit 
emprenedor i les participants han 
de complir els següents requisits: 

a. Àmbit territorial: el concurs està 
limitat a plans d’empresa  
elaborats per activitats que tinguin 
seu socia l  i  s ’hagin de  
desenvolupar a les comarques del 
Camp de Tarragona i de les 
Terres de l’Ebre. 

b. Destinatàries: Dones, ja sigui 
de manera individual o col·lectiva. 
Si es presenta el projecte de 
manera col·lectiva es requereix 
que la majoria de persones 
emprenedores siguin dones.  

c. Projecte empresarial: cal haver 
desenvolupat un pla d’empresa 
dins del període comprès en la 
convocatòria. 

d. Inici de l’activitat: es poden 
presentar els plans d’empresa 
sobre qualsevol àmbit sectorial 
iniciats o que tinguin la intenció 
d’iniciar-se entre el 12 de maig de 
2009 (data de l’endemà de la fi 
nal i tzació del  termini  de 
presentació de l’Emprèn en 
Femení 2009) fins al 31 de 
desembre de 2010. 

e. És incompatible participar en el 
concurs persones relacionades de 
forma institucional i/o contractual 
amb les institucions convocants i/
o amb el jurat. 

Premis i accèssits: 
Premi “Emprèn en Femení 2010”: 
8.500 €.  

Accèssit per a la creativitat i 
innovació: 2.500 € 

Accèssit per a dones fins a 30 
anys: 2.500 € 

Accèssit per a activitats en 
municipis d’àmbit rural: 2.500 € 

Termini i presentacions 
La data límit serà el divendres 7 
de maig de 2010. 

La documentació s’ha de   
presentar: 

A Tarragona: 

Carretera de Valls, 45 

Tel. 977 24 94 88 

(Sandra Suàrez) 

O bé a Tortosa: 

Carrer Montcada, 32 

Tel. 977 44 24 99 

(Noemí Monzó) 

Per a més informació consultar el 

BOP nº51, de 3 de març de 2010 
o anar a  

http://
www.diputaciodetarragona.cat/
houdipu/web-dipu/per_tu/
premis_beques/oadl.php ● 

 
HORARI PIJ I AULA D’ORDINADORS: 

DE 9:30 A 19:30H DE DILLUNS A DIJOUS  
I DE 9:30 A 14H ELS DIVENDRES 

HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL: 
DE DILLUNS A DIJOUS DE 16 A 19:30H   

(CAL DEMANAR HORA) 
 

Si teniu algun dubte o suggeriment contacteu amb nosaltres al tel. 977244500 o bé 
a joventut@tarragones.org o sal@tarragones.org 

RECURSOS LABORALS: PREMI EMPRÈN EN FEMENÍ  
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SERVEI COMARCAL DE  

JOVENTUT  


