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Reobertura i dinamització del local de CCOO 
de Lleida a Vielha

CCOO a tot 
el territori
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ito
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al

Després d’un període en què el local que CCOO 
de Lleida té a Vielha ha estat tancat —l’atenció a 
l’afiliació es feia des de Lleida—, el dia 11 de ge-
ner es va reobrir i així s’inicia un nou període de di-
namització i d’atenció a l’afiliació de la Val d’Aran.
La reobertura es va oficialitzar amb una assem-
blea de delegats i delegades i de tota l’afiliació, 
presidida per Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya, i Cristina Rodríguez, se-
cretària general de CCOO de les Terres de Lleida. 
Pacheco va destacar que “obrim local sindical 
per atendre la realitat d’un territori amb proble-
mes molt singulars com és el de la Val d’Aran”. 
Ambdós secretaris generals van fer també una 
visita institucional a l’Ajuntament de Vielha i al 
Conselh Generau d’Aran on s’entrevistaren amb 
la síndica d’Aran, Maria Vergés, i l’alcalde de 
Vielha, Juan Antonio Serrano. Aquesta trobada 

Lleida ha experimentat en els dar- 
rers anys una important transfor-

mació econòmica i social, però a diferència 
d’altres territoris tenim reptes de present i de 
futur molt importants. El despoblament rural 
per falta d’oportunitats, serveis i atractiu per 
als joves; el reequilibri territorial; la reindus-
trialització, i les infraestructures són reptes 
que tenim per davant com a territori.

CCOO com a organització sociopolítica con-
tribuïm en les polítiques que han de propiciar 
millores tant en l’àmbit laboral com en el so-
cial a tot el nostre territori. Però per poder fer-
ho hem d’estar presents a Lleida, al Pirineu i 
a l’Aran. Es fa necessari organitzar i sindicar 
tot el territori, arribar a tots els treballadors i 
treballadores, a tots els centres de treball i 
estar presents en tots els espais de concer-
tació territorial, i és per aquest motiu que el 
passat 11 de gener vam reobrir el local de 
Vielha, començant, així, un nou període de di-
namització i atenció als treballadors i treba-
lladores de la Val d’Aran i comarques veïnes.

El sindicalisme de proximitat és necessari 
per afrontar i poder donar respostes espe-
cífiques a les necessitats de cada territori. 
Hem de construir una solidaritat col·lectiva, 
un sindicalisme útil sense perdre el contacte 
amb la nostra afiliació i els nostres delegats 
i delegades. La participació i el protagonis-
me dels treballadors i treballadores en cada 

institucional va servir per intercanviar opinions 
sobre els principals problemes  que té la Val i per 
reforçar els compromisos entre el sindicat i les 
institucions.

Assolit un principi d’acord en el conveni del 
metall de Lleida que garanteix el poder adquisitiu
Gràcies a la pressió de la vaga feta al sector del 
metall de la província de Lleida els dies 22 i 23 
de novembre, CCOO, UGT i la patronal FEMELL 
van arribar finalment a un principi d’acord sobre 
el Conveni per a la indústria siderometal·lúrgica 
de la província de Lleida a finals de desembre. 
CCOO d’Indústria valora positivament el preacord 
assolit, amb el qual s’ha trobat l’equilibri per ga-
rantir el poder adquisitiu de les persones que tre-
ballen al sector, es redueix la jornada laboral i es 
posa fi a les pretensions de la patronal de retallar 
els drets laborals. Aquest principi d’acord s’està 
valorant aquests dies en diferents assemblees de 
delegades i delegats del sector per a la seva ra-
tificació definitiva.
Les parts van pactar una vigència de 2 anys 
(2022-2023) i van acordar uns increments 

salarials d’un 3 % per a aquest any, amb una 
clàusula de retroactivitat des de l’1 de gener, 
i un 3,5 % per al 2023. També s’estableix una 
clàusula de revisió salarial d’aplicació automàti-
ca al final de la vigència que garanteix el 85 % 
de la diferència de la suma dels IPC reals que 
s’aplicarà al 50 % de cada una de les pagues 
extraordinàries. 
Un altre aspecte destacat del preacord és que 
durant la vigència d’aquest conveni no hi haurà 
compensació ni absorció dels increments sala-
rials acordats en aquells salaris que no superin 
el 30 % del salari de conveni. A més, també s’ha 
acordat una reducció de la jornada laboral, que a 
partir del 2023 serà de 1.763 hores. 
Amb aquest acord es tanca el conflicte obert al 
sector del metall de la província de Lleida. 

A partir d’ara el local s’obrirà cada dimarts 
a partir de les 11 del matí i fins a les 5 de la 
tarda per fer l’atenció sindical que necessiti 
l’afiliació i els delegats i delegades. 

àmbit i en cada espai 
territorial, amb les 
seves peculiaritats 
socials i econòmi-
ques legitimarà les 
responsabilitats com-
partides. 
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Des de CCOO, en el marc de l’Estratègia Catalana de 
Seguretat i Salut Laboral 2021-2026 reclamem el valor 
de la salut i la seguretat de les persones en el seu 
entorn laboral, per millorar la qualitat de vida sense 
deixar-s’hi ni la salut ni la vida. 

En la jornada que va tenir lloc a CCOO de Lleida el 
passat 20 de desembre, es va treballar l’acció sindi-
cal que delegades i delegats de prevenció de CCOO, 
a través dels comitès de seguretat i salut, han de dur 
a terme a les empreses per investigar els accidents 
de treball i el canvi de contingències. 

La investigació dels accidents esdevé una de les pe-
ces clau perquè delegats i delegades de prevenció 
puguin fer acció sindical en salut laboral i controlar 
i modificar la gestió preventiva a les empreses, tal 
com estableix l’article 36 de la Llei de prevenció de 
riscos laborals. Això permet la planificació i la imple-
mentació de mesures preventives que comporten el 
compliment del dret de treballadors i treballadores a 
la protecció davant dels riscos laborals.

La jornada també va treballar el procediment que cal 
seguir en cas de patir un accident de treball i la mútua 
no vulgui reconèixer l’origen laboral del dany, i es de-
riva la persona accidentada al sistema públic de salut. 

A les terres de Lleida, durant el 2022, hi van haver 7 
accidents laborals mortals, ha estat un dels pitjors 
anys des de fa temps.

Hem de tenir en compte que la darrera enquesta de 
qualitat i condicions de treball de la Generalitat de Ca-
talunya, publicada el 2021, mostra que poc més del 25 
% de les empreses investiga les causes i els danys a la 
salut i que solament un 5,6 % de les persones treballa-
dores de Catalunya tenen avaluades les quatre tipolo-
gies de risc del seu lloc de treball de manera específica.

Els accidents i els incidents produïts en el treball són 
conseqüència, directa o indirecta, d’unes condicions 
de treball inadequades.

Seria possible reduir i evitar els riscos que danyen la 
salut mitjançant els avenços tecnològics i una orga-
nització adequada de la feina. Però moltes empreses 
opten per un model organitzatiu que prima la preca-
rietat mitjançant:

• L’eventualitat en la contractació.

• Les prolongacions de jornada, sistemàtiques, per 
resoldre la demanda.

• L’externalització de les activitats de manera indis-
criminada.

• La manca, sobretot, d’inversió en prevenció de 
riscos laborals. 

El Fòrum Secore organitza un seminari sobre 
els projectes ferroviaris 
El dia 12 de gener, el Fòrum Secore, del qual CCOO de Lleida forma part, va organitzar un 
seminari per informar, analitzar i fer propostes sobre les Rodalies de Lleida i els serveis 
Avant Lleida-Barcelona, basats en els dos estudis fets per CCOO de Lleida: “Rodalies de 
Lleida: un tren per a la classe treballadora. Anàlisi i propostes de CCOO” i “Avant Lleida-
Barcelona, un tren per a la classe treballadora. Anàlisi i propostes de CCOO”.
Durant el seminari Alberto Puivecino, secretari de Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat 
de CCOO de Lleida, va presentar també l’estudi sobre la xarxa catalana d’alta velocitat 
d’obligació de servei públic “CATAV 2023, un tren per a la classe treballadora. Anàlisi i 
propostes de CCOO”.
El seminari va tenir lloc a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Lleida i va comptar 
amb la presència dels representants de les institucions, dels partits polítics i agents so-
cials de Lleida i comarques. 

Durant l’any 2023 les festes laborals a Catalunya són les següents: 

  6 de gener, dia de Reis
  7 d’abril, Divendres Sant

10 d’abril, Dilluns de Pasqua
  1 de maig, Festa del Treball
24 de juny, dia de Sant Joan

15 d’agost, dia de l’Assumpció
11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya

12 d’octubre, Festa Nacional d’Espanya
  1 de novembre, dia de Tots Sants

  6 de desembre, dia de la Constitució
  8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció

25 de desembre, dia de Nadal
26 de desembre, dia de Sant Esteve

— Al territori d’Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per 
la del 17 de juny (Festa d’Aran).

— De les tretze festes esmentades n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 
10 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre 
(Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter 
retribuït i no recuperable.

— A més de les festes esmentades, se’n fixaran dues de locals, retribuïdes i no recupe-
rables, a proposta dels ajuntaments. 

Calendari laboral 2023

L’acció sindical en la 
investigació dels accidents 
de treball 

TARGETA VERMELLA
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Principi d’acord en el conveni del sector de la 
neteja d’edificis i locals 
Al mes de desembre es va assolir un principi d’acord en la negociació del Conveni de neteja d’edificis 
i locals de Catalunya que fou ratificat en les assemblees de delegades i delegats pel 99,8 % dels 
representants. Amb aquest principi d’acord va quedar desconvocada la vaga que CCOO i UGT havien 
convocat per als dies 15 i 16 de desembre.

Des de l’inici de la negociació, CCOO de Catalunya sempre havia defensat que el conveni havia 
de descansar sobre tres potes: per una banda el sector necessitava uns increments salarials que 
permetessin a les treballadores i treballadors guanyar-se la vida amb salaris dignes; per altra 
banda, el conveni havia de garantir que la reforma laboral pactada l’any 2021 tenia efectes en 
la lluita contra la precarietat, la temporalitat i la parcialitat involuntària, i, en tercer lloc, havia de 
garantir les millores socials. 

Amb aquestes premisses es va acordar:

Taller sobre el canvi 
de contingències i 
la investigació dels 
accidents de treball
El 20 de desembre, va tenir lloc al sindicat un ta-
ller de prevenció sobre el canvi de contingències 
i la investigació dels accidents de treball. Aques-
ta activitat va servir per donar eines i criteris 
d’actuació als nostres delegats i delegades per 
poder intervenir sindicalment en la qualitat de les 
activitats preventives que es realitzen a les em-
preses, incidint en les causes que provoquen els 
accidents de treball i les malalties professionals.

Al taller hi van assistir 25 delegades i delegats 
que a través de didàctiques de participació activa 
i simulació van aprofundir en aquests temes tan 
importants per a la salut i la seguretat a la feina. 
D’aquesta manera es vol contribuir al compli-
ment dels objectius acordats en l’Estratègia Ca-
talana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, 
i, en concret, ha de permetre impulsar l’objectiu 
estratègic de reduir la sinistralitat i fomentar 
la qualitat de la prevenció de riscos laborals, a 
través de l’impuls de la participació de la repre-
sentació sindical, ja que el fet que la nostra es-
tructura sindical adquireixi nous coneixements i 
capacitats és fonamental per a una participació 
sindical activa en la millora de les condicions de 
treball i de les mesures preventives davant dels 
riscos laborals. 

INCREMENTS SALARIALS
• 2022, 1,5 %, a partir de desembre
• 2023, 3 %
• 2024, 2,5 %
• 2025, 3,25 %
• Es manté la mateixa antiguitat que es 

cobrava a la província de Lleida, cada 3 
anys, però ara s’inclourà a les taules sa-
larials cosa que farà que la cobrin tots els 
treballadors i treballadores.

CONTRACTACIÓ
• Regulació del contracte fix discontinu, si-

tuant un redactat que n’eviti la utilització 
fraudulenta per part de les empreses.

• Ultraactivitat indefinida del conveni.

MILLORES SOCIALS
• Reducció de la jornada màxima anual, a 

partir del 2025 passa a 1.792 hores.
• Canvi de redactat de la jornada màxi-

ma anual fixant com a jornada màxima 
anual efectiva per al 2023 en 1.800 hores 
anuals.

• Llicència 3 dies per acompanyar els familiars de primer grau a tractaments de quimioteràpia 
i  radioteràpia.

• Es manté l’articulat sobre la jubilació parcial. 
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A CCOO volem pensions dignes… encara!
Segons dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a principis del 
mes de desembre del 2022, a la província de Lleida hi havia 89.193 perso-
nes pensionistes, de les quals, 44.594 eren dones i 44.599, homes. Parlem 
de pensions contributives del règim de la Seguretat Social, sense comptar 
les de les classes passives. Les pensions contributives són aquelles gene-
rades amb les cotitzacions al llarg de la vida laboral.

Totes les persones de Lleida que cobren pensions contributives, incloses 
les de les classes passives, veuran incrementades les seves pensions, des 
del mes de gener del 2023 en un 8,5 %. L’augment de les pensions contri-
butives és conseqüència directa de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de 
garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç 
de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions que 
modifica l’article 58 de la Llei general de la Seguretat Social: “[…] les pen-
sions […] es revaloraran al començament de cada any en el percentatge 
equivalent al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades 
en tant per cent de l’índex de preus de consum dels dotze mesos previs al 
desembre de l’any anterior”.

Des del mes de desembre del 2021 fins al novembre del 2022, el valor mitjà 
de la inflació va ser del 8,4583 % i la pujada de les pensions de l’any 2023 és 
del 8,5 %. El conjunt de la inflació es va situar el mes de desembre del 2022 
en el 5,7 %. El del 2022 va ser el pitjor tancament d’any de la inflació des del 
1990, quan al desembre es va anotar una inflació del 6,5 %. En tot cas, l’any 
2022 va acabar amb una clara tendència a la baixa de la taxa d’inflació, que 
va retallar una mica més de cinc punts respecte del màxim de juliol (10,8 %).

Assemblea del Sector del 
Comerç per encarar la 
negociació del conveni

El 20 de desembre es va fer una assemblea d’afiliats i afiliades del 
Sector del Comerç de CCOO de Lleida. Els motius de l’assemblea eren 
fonamentalment dos, d’una banda, l’elaboració de la plataforma rei-
vindicativa per a la negociació del conveni, i, de l’altra, l’elecció dels 
criteris per constituir la Comissió Negociadora.
A l’assemblea hi van assistir una quinzena de delegades i delegats que 
van encarar els dos temes principals i van començar a elaborar els 
punts més importants de la plataforma que ha de servir de base per 
negociar el proper conveni del sector. 

L’esmentat article 58 també afirma que “Les pensions contributives […] man-
tindran el seu poder adquisitiu...” i aquest és el primer aspecte que cal remar-
car: aquesta pujada històrica de l’any 2023 és el reflex d’un sistema públic de 
pensions que garanteix el poder adquisitiu cada any d’una manera estable.

També s’han sentit veus que interpreten que l’acord de pensions del juliol 
del 2021 i la seva plasmació legal a finals de desembre d’aquell any fa que 
es perdi, diuen, poder adquisitiu i reclamen l’aplicació d’un l’IPC diferent. 
Clar que, al gener del 2023, amb la pujada del 8,5 % no han dit que la 
inflació de desembre era del 5,7 % i que hi ha hagut una pujada més alta 
que allò que es reclamava.

Les reivindicacions demagògiques, les queixes infundades o la manca de 
representativitat d’algunes associacions xoquen frontalment amb la realitat: 
CCOO plasma en el BOE la seva lluita, el seu treball i el futur de les pensions. 

Bretxa de gènere
Un segon aspecte que no s’ha d’oblidar és el de la bretxa de gènere. A efec-
tes estadístics, la bretxa de gènere és la diferència entre l’import mitjà de 
les pensions que reben els homes i les dones, expressada en termes per-
centuals sobre l’import mitjà de les dels homes. Les dones pensionistes de 
Lleida cobren 982,31 euros de pensió mitjana i els homes 1.233,33 euros.

A Lleida, al desembre, es van pagar 101.063 pensions contributives amb 
una pensió mitjana de 977,42 euros, que és el resultat intermedi entre els 
1.116,09 euros de la pensió per jubilació ordinària i els 680,20 euros de 
la de viduïtat.

Per acabar, cal tornar a dir que la Federació de Pensionistes i Jubilats de 
CCOO segueix lluitant per unes pensions dignes i defensant les pensions 
d’avui i demà. “Volem pensions dignes” ha estat el crit reivindicatiu de 
CCOO des de fa anys, i avui, a principis de l’any 2023, encara tornem a dir 
el mateix, perquè sabem que el sistema públic de pensions és sostenible i 
seguirem treballant per unes pensions dignes i suficients. 
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Rodalies de Lleida i trens Avant, projectes vitals per al 
desenvolupament de Lleida

Des del setembre de l’any passat s’ha produït 
una reducció substancial del preu dels abo-
naments del transport ferroviari, els principals 
beneficiaris n’han estat els territoris que tenen 
nucli de rodalies. Aquesta reducció, que en el cas 
dels trens de rodalies ha suposat la gratuïtat del 
servei i als trens Avant, una rebaixa del 50 %, ha 
comportat un increment substancial del nombre 
d’usuaris, fins i tot, a Lleida tot i comptar amb 
molt pocs serveis.

Lleida sense nucli de rodalies
L’oferta de serveis de rodalies, operada per 
Renfe, a l’àrea d’influència de Lleida, és pau-
pèrrima. Únicament 22 trens dels més de 1.000 
que circulen diàriament a Rodalies de Catalunya 
presten servei a la província de Lleida. A diferèn-
cia de la resta de capitals de Catalunya, Lleida és 
l’única província que actualment no disposa de 
nucli de rodalies, i l’hauria de tenir des de l’abril 
del 2014. 

Aquesta situació és la que va dur el Sector Fer-
roviari de CCOO de Lleida a elaborar, el 2017, 
l’estudi complet per a la creació de les Rodalies 
de Lleida, tenint en compte aspectes tècnics i 
horaris concrets per a cadascuna de les 4 línies 
proposades, estudi que s’ha convertit en el pro-
jecte de referència de totes les institucions i en-
titats del territori, i del qual s’han derivat sengles 
mocions al Parlament de Catalunya que insten la 
Generalitat a implantar-los. 

El 2020 el Govern de la Generalitat va presen-
tar el Pla de Rodalies de Lleida, que preveia el 
que reflecteix l’estudi de CCOO per a la línia de 
Lleida-Cervera, i n’establia com a operador FGC 
(Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) quan 
disposés del personal i el material, el 2024. 

Aquest pla només fixava l’increment d’un sol 
tren a la línia Lleida-Montblanc i no preveia cap 
servei a la línia Lleida-Montsó, cosa que resulta-
va incomprensible tenint en compte els vincles 
socioeconòmics que hi ha. Tampoc no s’entenia 
que la posada en servei prevista per a la línia 
Lleida-Cervera no es realitzés immediatament 
operada per Renfe de manera transitòria fins que 
FGC pogués. Si la posada en marxa es dilata en 
el temps, es condemna novament el territori a no 
disposar d’uns serveis ferroviaris que hauria de 
tenir des del 2014. 

Recentment el conseller de Territori va manifestar 
que hi havia una partida pressupostària perquè 
Renfe pogués realitzar aquests serveis de ma-
nera immediata i transitòriament, i el president 
de Renfe va dir estar en disposició de realitzar 
aquests serveis en 2 o 3 mesos, si així li ho en-
carregava la Generalitat de Catalunya, per la qual 
cosa si no s’assolís un acord en aquests termes 
significaria un notable menyspreu cap al nostre 
territori en serveis ferroviaris. 

Calen més places amb tarifa Avant
Pel que fa als trens Avant Lleida-Barcelona, el 
sindicat va elaborar el 2018 l’estudi per incre-
mentar els trens Avant, considerats d’obligació 

de servei públic i, per tant, susceptibles de re-
bre subvenció. Actualment, i fruit de la presen-
tació conjunta de totes les institucions i entitats 
d’aquest estudi de CCOO al Ministeri de Trans-
ports a Madrid, hi ha, almenys, 8 serveis per sen-
tit (4 trens purs Avant i 4 trens AVE amb places 
Avant), però que resulten clarament insuficients 
per atendre les necessitats de mobilitat obligada 
del nostre territori.
L’estudi remarca la possibilitat que en 6 circula-
cions més per sentit de trens AVE que ja tenen 
parada a Lleida es puguin establir places amb 
tarifa Avant, ja que circulen diàriament amb un 
important nombre de places buides, de manera 
que es passaria a tenir una oferta diària de 14 
trens per sentit que constituirien una alternativa 
real a la utilització del vehicle privat, vertebrarien 
el territori i contribuirien a la lluita contra la des-
població. Aquesta és una mesura que el Ministeri 
de Transports, que és qui en té la competència 
exclusiva, podria implantar en qüestió de dies, ja 
que no comporta cap increment de serveis ni de 
recursos humans.

En resum Rodalies de Lleida i Avant Lleida-Bar-
celona, dos projectes de mobilitat per al ferrocar-
ril que són vitals, necessaris i de fàcil implantació 
al nostre territori. 

Alberto Puivecino Lobera, secretari de Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat de CCOO de Lleida
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