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Bons resultats gràcies a la constància 
de la mobilització
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El PP assoleix la majoria absoluta a 
Andalusia, cauen el PSOE i les esquer-
res, mor el C’s, i hi ha una abstenció 
del 41 %. Aquest és el resum de les 
eleccions d’Andalusia, un resultat que 
cal analitzar amb cura.

El conflicte dels treballadors i les treballadores d’Autobusos de Lleida amb la seva empresa ha durat 
més de dos mesos en els quals s’han fet dos jornades de vaga i vuit concentracions. El motiu de la 
mobilització és l’incompliment del Grup Moventis a aplicar l’increment salarial del 7 % pactat al con-
veni per a l’any 2022. 

Finalment, el 31 de maig, al Consell de Relacions Laborals de Catalunya, els representants de la plan-
tilla i els de l’empresa van arribar a un acord davant de l’àrbitre que havia designat el mateix consell.

L’acord, que després va ser ratificat per l’assemblea de treballadors i treballadores, preveu:

• La pròrroga del conveni fins al 31 de desembre del 2023, amb un augment salarial del 4,5 % per 
a l’any 2022 amb els endarreriments des de l’1 de gener del 2022, i del 3,5 % per a l’any 2023. 

• La supressió de la tercera baixa de les taules d’incapacitat temporal (IT), que penalitzava econòmi-
cament les persones treballadores que tenien la mala sort d’encadenar tres baixes en un mateix any.

• L’obligació d’acceptar totes les jubilacions parcials que se sol·licitin fins al 2024. A partir del 2025 
en les jubilacions parcials es tindrà en compte quina és l’antiguitat del treballador o treballadora 
a l’empresa.  

• La reorganització dels quadrants de feina i descans. 

Tot aquest procés de mobilització no hauria estat possible sense el suport de la plantilla i la constància 
del comitè d’empresa, que vol destacar “la poca implicació de l’Ajuntament de Lleida en el seu paper 
de mediador”. 

En els darrers temps estem vivim una crisi 
econòmica en la qual els que menys tenen, 
els treballadors i les treballadores i la ciutada-
nia, ens estem empobrint. La previsió és que 
la forta inflació ha vingut per quedar-se amb 
nosaltres durant algun temps.

El descontrol i l’encariment dels preus dels 
productes de consum, l’encariment del preu 
del diner que farà pujar les hipoteques… pro-
voquen que ens vegem afectats doblement per 
la pèrdua de poder adquisitiu.

En aquesta situació l’increment salarial en els 
convenis col·lectius s’instal·la en una mitjana 
del 2 %. Els treballadors i treballadores hau-
rem de reivindicar, a través de la negociació 
col·lectiva, un increment salarial que ens hau-
ria de garantir no perdre poder adquisitiu. El 
80 % dels convenis col·lectius en els darrers 
anys han perdut la clàusula de revisió salarial. 
Hem de recuperar-la, fer-ho serà prioritari per 
al nostre sindicat per no empobrir la classe 
treballadora i que siguin sempre els mateixos 
els que paguen la crisi.

La inflació no pot ser la justificació de la pèr-
dua de poder adquisitiu de la classe treballa-
dora, i l’excusa per no apujar els salaris no pot 
ser que sigui per evitar una escalada impara-
ble de la inflació.

Les eleccions d’Andalusia ens posen de ma-
nifest que la classe treballadora ha votat els 
partits de dretes. Els barris més desafavo-
rits on l’atur i l’exclusió social predominen i 
les zones rurals han votat partits de dreta o 
d’ultradreta. L’esquerra no ha sabut aglutinar 
el vot de la classe treballadora com tampoc ha 
sabut mobilitzar-la per anar a votar. El vot a la 
dreta i l’ultradreta és un vot populista, és un 
vot carregat de frases que enganyoses, però 
no de respostes per a la gran majoria de la 
ciutadania.

Lluitar contra aquest populisme és de justícia 
social, però els fets són els que han de marcar 
la diferència. 

HORARI D’ESTIU:
De l’1 de juliol al 2 de 
setembre, de les 8 del 
matí a les 3 de la tarda.

Acord a Autobusos de Lleida

http://www.ccoo.cat/lleida


Des de CCOO defensem la centralitat del tre-
ball per vertebrar la societat des de la igual-
tat, i per això l’eina ha de ser incorporar a la 
negociació col·lectiva condicions de treball 
en què es gaudeixin i s’exerceixin amb total 
plenitud els drets fonamentals.

Poc a poc s’avança en drets democràtics 
per a les persones lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI+) en els àm-
bits polític, social, educatiu, sanitari, etc. Per 
aquest motiu resulta imprescindible trobar 
entorns segurs dins dels centres de treball, 
en què actituds LGTBI-fòbiques quedin des-
terrades, i la intervenció del nostre actiu 
sindical és clau per detectar discriminacions 
directes o indirectes que busquen acovardir 
socialment.

La negociació col·lectiva resulta la millor 
eina per afrontar les dificultats que les per-
sones del col·lectiu LGTBI+ troben a l’entorn 
laboral, perquè, entre altres, els convenis in-
corporen mesures i drets que converteixen 
en col·lectius drets que, a priori, sembla que 
no poden transcendir de l’esfera individual 
de la persona, com són l’ús de lavabos i zo-
nes comunes, ser anomenat d’acord amb el 
nom amb què et sents identificat o facilitar 
l’opció d’uniforme…

Des de CCOO hem fomentat la necessitat 
de fer referència en la negociació col·lectiva 
de qualsevol àmbit al principi de no discri-
minació per l’orientació sexual, identitat i/o 
expressió de gènere. Ha arribat el moment de 
consensuar accions positives que facilitin la 
vida i el desenvolupament personal i profes-
sional de les persones del col·lectiu LGTBI+ 
sense renunciar a la seva identitat, sense 
amagar-se per accedir a la feina, formar-se 
o promocionar.

A CCOO es va celebrar una jornada per pre-
sentar les mesures i actuacions sindicals en 
matèria LGTBI+ que contribueixin a trobar en-
torns segurs dins dels centres de treball, on les 
actituds LGTBI-fòbiques quedin desterrades.

Per damunt de tot, les persones treballadores 
ens hem de comprometre amb l’erradicació i 
la denúncia, a les empreses, de l’assetjament 
laboral, l’LGTBI-fòbia o les discriminacions i 
comportaments que causen patiment i hau-
rien de ser fortament sancionats perquè pro-
voquen un important dany a les persones.

El respecte a la diversitat ha de ser present 
a les condicions de treball i de vida de totes 
les persones! 

La negociació col·lectiva 
millora les condicions de 
les persones LGTBI+ a la 
feina
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Els projectes ferroviaris elaborats pel 
sindicat van obrint-se camí a les institucions 
per ser implementats
A la reunió celebrada al Parlament de Ca-
talunya, el dia 9 de juny, els responsables 
del sindicat van explicar detalladament als 
grups polítics la situació actual en què es 
troba Lleida amb referència als serveis 
que presta Rodalies de Catalunya que so-
lament suposen el 2 % de la totalitat dels 
que es realitzen diàriament a tot Catalunya 
i que és l’única capital de Catalunya que 
no té nucli de rodalies malgrat que entre la 
Generalitat i el Ministeri de Foment se’n va 
acordar la implantació l’any 2013.

Així mateix van exposar el projecte del sindicat “Rodalies de Lleida, un tren per a la classe treballadora” 
que inclou detalladament les quatre línies de rodalies, les actuacions que cal realitzar, els tipus de trens, 
el nombre de circulacions i els horaris dels trens, tots coordinats amb els serveis d’alta velocitat. 

Des de CCOO de Lleida valorem positivament l’increment de serveis ferroviaris a la línia Lleida-Manresa 
previst per al 2024, projecte que es pot endarrerir i exigeix que transitòriament sigui Renfe qui realitzi 
els 12 serveis, ja que actualment és l’únic operador que disposa de personal i material adequat. El 
sindicat, però, considera totalment insuficient que només es prevegi l’increment d’un únic servei a la 
línia de Lleida-Montblanc, inconcebible que a la línia de Lleida-Montsó únicament hi hagi 2 circulacions 
i que cap tingui parada a Almacelles i Raimat, i que s’estigui fent prevaldre la utilització de l’autobús en 
aquestes línies, quan en l’actualitat el temps de viatge amb tren és notablement inferior al de l’autobús.

La Diputació de Lleida aprova el projecte ferroviari “CATAV 2023” 
La Diputació de Lleida ha aprovat per unanimitat i com a declaració institucional, el projecte ferroviari 
de CCOO “CATAV 2023, de creació de la xarxa catalana d’alta velocitat d’obligació de servei públic”, 
en els termes establerts a l’informe elaborat pel sindicat.

El projecte donaria cobertura al 47,5 % de la població total de Catalunya, preveu línies, horaris, en-
llaços, freqüències i preus, i es podria posar en funcionament a principis del 2023, ja que optimitza 
l’ús de les infraestructures i trens que hi ha en la actualitat.

A Lleida preveu 15 trens per sentit que unirien la capital del Segrià directament amb la resta de ca-
pitals de Catalunya. Pel que fa als preus, l’abonament de 10 viatges passaria a costar 122,20 euros i 
l’abonament mensual 285,60.

Considerem que si realment volem contribuir a un desenvolupament sostenible en matèria de mobi-
litat a l’àrea d’influència de Lleida, vertebrant tot Catalunya, hem de proporcionar, al major volum de 
població possible, una alternativa real a la utilització del vehicle privat. 

Així mateix entenem que, com que les inversions en les línies ferroviàries d’alta velocitat s’han re-
alitzat gairebé íntegrament amb diners públics, aquests serveis s’han de posar a l’abast del major 
nombre de població possible, ja que són considerats d’obligació de servei públic. A l’informe “CATAV 
2023”, s’explica detalladament el projecte i tots els aspectes tècnics necessaris per a la implantació 
de les dues línies proposades, les fases, les freqüències, els horaris, els enllaços i preus, i els fona-
ments per a la seva aplicació. 

https://www.ccoo.es/noticia:629776--La_negociacion_colectiva_es_la_mejor_herramienta_para_acabar_con_las_dificultades_de_las_personas_LGTBIy#43_&opc_id=8c53f4de8f8f09d2e54f19daf8d8ed95
https://www.ccoo.cat/lleida9/wp-content/uploads/sites/113/2021/06/rodalies-lleida-tren-classe-treballadora-propostes-ccoo-lleida.pdf
https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/06/informe-xarxa-catalana-alta-velocitat.pdf
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Les delegades i delegats de CCOO d’Educació de Lleida continuen 
mobilitzant-se juntament amb els altres sindicats d’aquest sector per 
d’aconseguir millores per a tota l’educació. El dia 2 de juny hi va haver 
una aturada parcial de dos hores a les escoles i instituts i una concen-
tració que va tallar el trànsit entre el pont de la Universitat i l’avinguda de 
Madrid de Lleida, a primera hora del matí.
Aquests últims mesos, el personal docent ha protagonitzat mobilitzacions i 
vagues, les més importants des de fa trenta anys i, finalment, s’ha aconse-
guit asseure’s amb els responsables del Departament d’Educació per intentar 
arribar a acords que solucionin les mancances del món educatiu al nostre 
país. De moment, CCOO considera insuficients les propostes del departament 
i continua reclamant una negociació real que reverteixi les retallades patides 
els darrers deu anys i que baixin les ràtios dels centres educatius. 

Els treballadors i treballadores de Correos continuen la lluita encetada 
ja fa uns mesos contra el desmantellament de la seva empresa, és per 
aquest motiu que delegades i delegats de Correos de Lleida es van con-
centrar, el 3 de juny, al davant de la Subdelegació del Govern central per 
denunciar la nefasta gestió realitzada pel president de la companyia amb 
l’aval del Govern que s’ha desentès del servei postal públic i del seu 
finançament i viabilitat.
Per a CCOO cal discutir el model postal públic des d’una perspectiva 
de país, tenint en compte la innegable aportació de Correos i del servei 
postal públic a la vertebració territorial i a la cohesió social del territori. 
Aquesta concentració que va tenir lloc en un gran nombre de ciutats 
d’Espanya es va fer després de l’èxit del seguiment de la vaga que hi 
va haver durant tres dies i de la gran manifestació de més de vint mil 
treballadors i treballadores a Madrid l’1 de juny. 

Continua la mobilització a l’Educació

Concentració de delegats i 
delegades de Correos per 
denunciar el desmantellament 
de l’empresa
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CCOO guanya àmpliament les 
eleccions sindicals a Clarel
El 13 de juny, es van celebrar les eleccions sindi-
cals a l’empresa Clarel (BEAUTY BY DIA) en les 
quals es triaven 9 delegades. CCOO va obtenir 
la majoria amb 7 delegades (el 2018, n’havia 
tret 6) i Fetico, 2; UGT que l’any 2018 havia 
obtingut 1 representant, aquesta vegada no 
en té cap.
El resultat tan positiu d’aquestes eleccions 
és degut a la feina que les delegades han 
estat fent durant els passats quatre anys, que 
s’ha vist recompensada amb el reconeixement 
de la plantilla i amb l’alta participació, ha votat el 
76 % de la plantilla. 

Els dies 9 i 16 d’aquest mes de juny, delegades i delegats de Lleida del 
Sector Serveis: hostaleria, restauració col·lectiva, TIC, banca, supermer-
cats i comerç, van viatjar a Tarragona i Barcelona, respectivament, per 
unir-se a les manifestacions del sector i mostrar tot el suport a una reivin-
dicació que afecta moltes persones.
Els delegats i delegades es van manifestar per denunciar la situació de 
bloqueig de la negociació col·lectiva a causa del posicionament negatiu de 
les patronals per garantir el poder adquisitiu de les persones treballadores 
i negociar altres condicions de treball que es fa imprescindible millorar.
La patronal catalana Foment té responsabilitat directa en el bloqueig de 
les negociacions de més de dinou convenis del sector serveis, cosa que 
implica que més de 900.000 persones treballadores d’aquest sector a Ca-
talunya estiguin sense els drets i les condicions laborals actualitzades. És 
per aquest motiu que CCOO Serveis està realitzant vagues, manifestacions i 
concentracions per desbloquejar les negociacions i exigir convenis justos. 

Mobilització de les treballadores 
i treballadors del Sector Serveis 
per aconseguir convenis justos

Des de CCOO valorem molt positivament aquestes eleccions sindicals i 
tant el sindicat com les delegades es comprometen a treballar els propers 
quatre anys per millorar les condicions laborals de tota la plantilla. 
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L’Educació, en peu 
de guerra
A la Federació d’Educació de CCOO vam començar 
al setembre assenyalats per l’acord d’estabilitat 
del personal interí i substitut, que CCOO va signar 
el juliol del 2021. Un acord que altres sindicats 
de l’Educació van batejar com a “Icetazo”, que, 
a més, va estar amanit de mentides que creaven 
falses expectatives, dubtes i neguits innecessaris 
al personal docent interí i substitut.

Personalment, i molts companys i companyes 
ho compartiran, no ha estat fàcil a l’inici de curs 
defensar aquest acord amb aquest punt de par-
tida. A mesura, però, que han anat transcorrent 
el mesos, els fantasmes dels dubtes s’han anat 
esvaint i l’“Icetazo”, com molts l’anomenaven 
despectivament, s’anomena pel que és: el pac-
te d’estabilitat del personal interí i substitut. Un 
pacte que, primerament, afecta els interins i 
substituts, ja que permetrà que la gran majoria 
puguin estabilitzar un lloc de treball mitjançant 
un concurs de mèrits o un concurs oposició amb 
proves no eliminatòries. També, en segon terme, 
afecta els funcionaris de carrera que durant anys 
no han obtingut una plaça definitiva, els que por-
ten anys amb la plaça suprimida o simplement 
aquells que desitgen canviar de plaça i estar més 
a prop de casa.

Han estat moltes visites als centres i xerrades, 
explicant com serà tot aquest procés a les com-
panyes i companys, desmentint les pors que 
altres sindicats han estat escampant, com la de 
perdre la feina o l’antiguitat, i desmuntant, sobre-
tot, falses expectatives que mai seran possibles: 
assolir una plaça definitiva pel fet d’ocupar-la 
durant anys. Continuarem, doncs, informant, 
acompanyant i guiant el nostre personal docent 
educatiu fins al final de tot aquest procés amb el 
rigor que caracteritza CCOO.

Una altra de les lluites importants que des de la 
Federació d’Educació s’està duent a terme és la 
impugnació contra els decrets de direcció i el sis-
tema de provisió dels llocs de treball docents. Un 
sistema pervers i assimilat a l’empresa privada 
que dota les direccions dels centres educatius 
públics d’un poder gairebé absolut per decidir 
quin personal temporal es queda i quin marxa del 

Valoració del curs escolar 2021-2022

centre amb l’excusa de dur a terme determinats 
projectes educatius, i una falsa qualitat educativa 
mai demostrada. Aquests decrets han eliminat 
un dels acords importants aconseguits per CCOO 
l’any 1995: el funcionament de la borsa de treball 
docent a Catalunya. Una borsa de treball en la 
qual els llocs vacants s’adjudicaven tot respec-
tant el número d’ordre que es generava pels 
serveis prestats. Esperem, doncs, amb ganes, el 
resultat de la impugnació al jutjat contenciós ad-
ministratiu, el proper 20 de març del 2023. Serà 
el moment en què ens veurem les cares amb el 
departament, i desitgem que es retirin aquests 
decrets emparats per la derogada LOMCE i la LEC 
que han permès aquesta situació insostenible, i 
que es retornin, als centres educatius, els claus-
tres participatius i democràtics on tothom pugui 
expressar la seva opinió, lliure de l’ombra de la 
proposta de continuïtat de les direccions.

Però si aquest curs va començar marcat per la 
gradual tornada a la normalitat després de dos 
cursos, en els quals la comunitat educativa ho ha 
donat tot fins al punt de l’escanyament per man-
tenir els centres educatius oberts, tampoc se’ns 
oblidarà durant temps les vagues educatives que 
hem protagonitzat aquests darrers mesos de ma-
nera unitària amb la resta dels sindicats educa-
tius per revertir, d’una vegada, les retallades que 
des de fa més de deu anys estem patint, amb fal-
ta de recursos humans i materials. Unes vagues 
històriques que des de fa més de trenta anys no 
s’esdevenien. Continuem, però, buscant aquest 
acord que permeti una possible entesa entre els 
qui pensem que l’educació és una inversió de fu-
tur per al nostre país i els qui pensen que l’escola 
és una despesa que cal estalviar al màxim.

Parlant d’inversió, no voldria descuidar-me 
d’esmentar les condicions de treball que hem 
hagut de partir aquest darrers dos mesos amb 
l’onada de calor, sobretot a les nostres contra-
des lleidatanes. Termòmetres que han superat 
els 30 ºC dins els centres educatius arribant fins 
i tot als 40 ºC. I tot i que el departament és cons-
cient de la greu situació no hi ha posat cap mesu-
ra i s’ha limitat a enviar recomanacions per “fer 
passar la calor” el millor possible. Hem denun-
ciat la inacció del departament davant d’aquesta 
situació que sabem del cert que s’anirà repetint 
cada any. Cal un estudi de la situació, cal invertir 
en l’aïllament tèrmic d’alguns centres i ens calen 
mesures alternatives sostenibles per poder tre-
ballar en les condicions de confort climàtic que 
marca la llei: 17 ºC i 27 ºC.

Acabem un curs escolar intens i ple de reivindi-
cacions que continuaran sens dubte en el pro-
per curs. Primerament amb la imposició d’un 
avançament d’inici de curs, que ha fet parlar molt 
i unes dubtoses activitats extraescolars o temps 
de lleure educatiu de qualitat, que ja parteixen 
de la manca de personal per poder-les desen-
volupar. Sembla ser que fer marxa enrere en 
l’avançament imposat del calendari escolar, com 
hem demanat CCOO, altres sindicats i el mateix 
Consell Escolar Catalunya, fereix l’orgull del nos-
tre conseller, que tot i ser conscient de l’error ens 
aboca a un setembre caòtic com tothom preveu. 

Continuem, doncs, a CCOO d’Educació en peu 
de guerra! 

Laura Domínguez Piñol
Delegada de Prevenció

CCOO d’Educació de les Terres de Lleida


