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8 de Març, Dia Internacional de les Dones 
Treballadores, a CCOO de Lleida

Bretxa salarial 
per ser dona
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El lema del 8 de Març d’aquest 2023 és “La igualtat és un 
pla que funciona” que vol posar l’èmfasi en el treball fet 
amb els plans d’igualtat a les empreses, que està servint 
molts cops per esperonar les treballadores i treballadors 
a posar en marxa la representació sindical a l’empresa 
amb tots els avantatges que això suposa.
Per commemorar aquest dia, CCOO de Lleida ha organitzat 
un seguit d’accions que començaran a primera hora del matí. 

• A les 9 h, esmorzar i benvinguda al sindicat.

• A les 10 h, jornada d’acció sindical titulada: “La igual-
tat és un pla que funciona. Feminitzem el món labo-
ral”. La jornada consistirà en una dinàmica de grup 
sobre negociació col·lectiva i acció sindical amb pers-
pectiva de gènere, a càrrec de membres del Grup de 

Com cada any, CCOO de Catalunya 
elabora un informe sobre la bretxa 
salarial. Un informe en el qual queda 
constatat que any darrere any la bret-   

CCOO de Lleida participa en el saló FormaOcupa 
CCOO de les Terres de Lleida ha participat, el 23 
i 24 de febrer, al saló de la Formació i l’Ocupació, 
que s’ha fet a la Fira de Lleida. Durant els dos 
dies que el saló ha tingut lloc, l’estand del sin-
dicat, compartit per la Fundació Paco Puerto i la 
Federació d’Educació, ha rebut nombroses visi-
tes i consultes. 
FormaOcupa s’articula en tres eixos bàsics: la for-
mació, l’ocupació i l’emprenedoria i és de les tas-
ques que es desenvolupen al sindicat relacionades 
amb l’ocupació, així com dels cursos que ofereix 
la Fundació Paco Puerto que es va informar els vi-
sitants, en gran part joves que cerquen orientació 
per al seu futur professional i acadèmic. 
En el marc del saló, CCOO de Lleida va participar 
en tres activitats. La primera, el dia 21, Cristina 
Rodríguez, secretària general de CCOO de Lleida, 
va intervenir en la taula rodona titulada “La rea-
litat de les pimes i dels autònoms. Bones pràcti-

ques de la Llei de contractes dels serveis públics 
des del món local”. A la taula rodona hi van parti-
cipar representants de les organitzacions empre-
sarials de Lleida i dels sindicats i va ser modera-
da per un representant de l’Ajuntament de Lleida. 
En segon lloc, el dia 23 va tenir lloc la xerrada 
“FP, pràctiques a les empreses i estatut del be-
cari” a càrrec de Rosa M. Villaró, responsable de 
Polítiques Educatives i Formació Professional de 
CCOO d’Educació.
I, finalment, el dia 24, va tenir lloc la II Jornada 
de Responsabilitat Social de la qual CCOO de 
Lleida, com a membre del Pacte Social, participa 
en la taula de treball del grup de persones amb 
discapacitats que organitza la jornada. La finali-
tat d’aquesta jornada és promoure un mercat de 
treball obert a totes les persones, amb la igualtat 
d’oportunitats i la perspectiva de gènere com a 
premisses més importants. 

xa salarial acompanya les dones en tota la 
seva vida laboral.

Podem parlar de dos tipus de bretxa: la bretxa 1 
o allò que cobren les dones de menys respecte 
dels homes i que se situa en el 20,64 %, i la 
bretxa 2, o el que hauria d’augmentar el salari 
de les dones per posar fi a aquesta diferència 
salarial i que se situa en el 26 %. Així el salari 
mitjà anual d’un home és de 28.965 euros i el 
d’una dona de 22.988 euros.

Clarament, hi ha molta feina a fer!

Les dones entren al mercat laboral en una si-
tuació clara de desavantatge respecte dels 
homes i la bretxa salarial es va ampliant en-
cara més amb l’arribada de la maternitat. Els 
sectors on majoritàriament treballen les dones, 
els més precaris; la falta de conscienciació dels 
homes respecte de les cures, que recauen en 
les dones; les jornades parcials… tot això fa 
que el món laboral de les dones sigui desigual, 
estigui menys valorat i representi una cursa 
d’obstacles per assolir el que les dones hau-
ríem de tenir, que és la plena igualtat.

Cal un salari mínim de referència català del 
60 % del salari mitjà, segons la Carta social 
europea, que hauria de situar-se al voltant 
dels 1.320 euros.

Cal seguir desenvolupant els plans d’igualtat a 
les empreses, que, més enllà de la seva obli-
gatorietat, són l’eina que tenim per fer efectiva 
la igualtat laboral als centres de treball.

Cal corresponsabilitat en les cures, no han de 
ser tasca exclusiva de les dones.

Cal polítiques actives per a l’orientació pro-
fessional, s’ha de facilitar l’accés de les do-
nes a sectors laborals poc feminitzats.

Això ens implica a tots i totes, i tots i totes 
tenim la responsabilitat de lluitar per una so-
cietat més igual. 

treball de dones de CCOO de les Terres de Lleida. 

• A les 12 h, performance i lectura del manifest de CCOO de Catalunya a la plaça de Ricard Viñes de Lleida.

A la tarda, CCOO de Lleida participarà en la manifestació que convoca el moviment feminista Marea 
Lila a Lleida.

Us hi esperem! 

http://www.ccoo.cat/lleida
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Dossier
 d’eleccions 

sindicals
Les eleccions sindicals són un dels mo-
ments clau de l’activitat del sindicat. Amb 
la finalitat de facilitar els recursos de tot 
aquest procés en català i, d’aquesta ma-
nera, incidir en l’augment de l’ús de la 
llengua catalana en el marc de les em-
preses, el Servei Lingüístic de CCOO ha 
elaborat el Dossier d’eleccions sindicals.

El dossier consta de dues parts. El primer 
bloc és introductori i s’hi explica què són 
les eleccions sindicals i les fases de què 
consta un procés d’eleccions sindicals, i 
s’esmenten els motius per participar-hi i 
quins són els plusos que ofereix ser re-
presentant de CCOO. El segon bloc aple-
ga els documents que necessitaran els 
representants sindicals durant el procés 
d’eleccions: registre de candidatures, 
preavís, reclamacions, renúncia, calen-
dari, actes…

L’objectiu del dossier és incrementar 
l’ús del català en el marc de les empre-
ses posant la documentació en català a 
disposició dels delegats i delegades, que 
són les persones que han de dur a terme 
el procés d’eleccions, i, per extensió, de 
tots els treballadors i treballadores de 
l’empresa on es facin les eleccions.

El dossier s’ha elaborat amb la 
col·laboració de la Secretaria d’Organit-
zació del sindicat, que és la competent en 
aquesta matèria, i la supervisió legal del 
Gabinet Tècnic Jurídic. 

CCOO de Lleida demana la implantació dels 
projectes ferroviaris elaborats pel sindicat
La secretària general de CCOO de Lleida, 
Cristina Rodríguez, i el secretari de Mo-
bilitat de CCOO de Lleida, Alberto Puive-
cino, es van reunir el dia 1 de febrer amb 
el secretari de Mobilitat i Infraestructures 
de la Generalitat, Marc Sanglas, i la dele-
gada del Govern a Lleida, Montse Bergés, 
per tractar la implantació dels projectes 
de Rodalies de Lleida, Avant Lleida-Bar-
celona, CATAV 2023 Xarxa catalana d’alta 
velocitat, i la integració tarifària del trans-
port públic de tota la província, segons els 
estudis elaborats pel sindicat.

CCOO va exposar que l’oferta de serveis de rodalies operada per Renfe a l’àrea d’influència de Lleida 
és paupèrrima, que únicament 22 trens dels més de 1.000 que circulen diàriament a Rodalies de Ca-
talunya presten servei a la província de Lleida, i que a diferència 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. 
Així mateix el van instar a la implantació completa del projecte de Rodalies de Lleida a les quatre línies 
proposades; que en la línia Lleida-Cervera, l’increment de serveis establert sigui operat per Renfe de 
manera immediata i transitòria fins que FGC disposi de personal i material propi, i que no es torni a 
condemnar el territori a comptar únicament amb els serveis insuficients que es presten en l’actualitat 
que no s’han incrementat des del segle passat.
També li van transmetre que consideraven incomprensible que a la línia Lleida - les Borges Blanques 
- Montblanc només s’hagués planificat l’increment d’un únic servei, en l’actualitat només n’hi ha 5, i 
era inconcebible que a la línia Lleida - Almacelles - Montsó no es preveiés cap servei nou, malgrat que 
en l’actualitat només hi ha 2 circulacions i cap d’elles té parada ni a Almacelles ni Raimat, tenint en 
compte que aquestes dos línies tenen una població beneficiària directa molt superior a la línia Lleida-
Balaguer, en la qual hi ha actualment 10 circulacions per sentit.
En referència al projecte CATAV 2023 Xarxa catalana d’alta velocitat d’obligació de servei públic i 
Avant Lleida-Barcelona li van explicar detalladament l’estudi i la necessitat de la seva implantació 
completa, ja que és l’única alternativa real a la utilització del vehicle privat que hi ha a Lleida, a més de 
vertebrar el territori i lluitar contra la despoblació amb un transport sostenible i segur, i que el sindicat 
va presentar a la ministra de Transports de l’Estat.
En allò que respecta a la integració tarifària de la totalitat de la província de Lleida, li van exposar que 
la meitat de la província paga molt més pel transport públic que la resta, perquè no està integrada al 
consorci de l’ATM, i van instar-lo al compliment del compromís adquirit per la seva Conselleria sobre 
la integració de tot el territori al 2022, en els termes establerts a l’estudi de CCOO, generador d’aquest 
compromís.

Si cliqueu aquí 
podreu trobar-hi 
tots els models de 
documents relatius 
al procés electoral 
i les eleccions sin-
dicals. Descarre-
gueu-los i feu-los 
servir! 

https://www.ccoo.cat/noticies/servei-linguistic/dossier-deleccions-sindicals-del-manual-de-papers-sindicals


3

Vaga a l’Educació a causa 
de la manca d’acords amb el 
departament
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CCOO denuncia que els treballadors i treballadores de l’Agència 
Tributària passen fred a la feina

Les empleades i empleats públics de l’AEAT (Agència Tributària) a Lleida es 
van concentrar el 6 de febrer per protestar contra les condicions de tempera-
tura que pateixen a l’interior de l’edifici.

Concentració del personal de 
les residències Balàfia I i II

Mig centenar de treballadores i treballadors de les residències Balàfia I i 
II de Lleida es van concentrar el 13 de febrer per reclamar millores labo-
rals i salarials. El comitè d’empresa d’aquestes residències denuncia que 
l’empresa que les gestiona, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), ignora les se-
ves reivindicacions des de fa anys i els tracta com a treballadors de segona.
CCOO de Lleida alerta que les condicions laborals fan que hi hagi molta 
rotació de plantilla i que això perjudica els treballadors i treballadores per-
què han d’ensenyar les persones noves, i els residents, perquè perden el 
seu referent.
A més, adverteix que hi ha treballadors que fan la mateixa feina i que tenen 
condicions diferents segons el conveni pel qual estiguin regits. El problema ra-
dica en les diferències salarials i laborals que existeixen entre els professionals 
que treballen a les residències, ja que en aquests centres conflueixen aplica-
cions de dos convenis diferents: per una part el conveni del SISCAT (Sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya), que és el que correspon a 
l’Hospital Santa Maria i altres hospitals concertats; i per altra part, el conveni 
del Gercat (Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran), 
que és el que s’aplica a les residències que concerten més d’un 60 % de les 
seves places amb la Generalitat de Catalunya.
Les principals queixes, entre altres, dels treballadors i treballadores són les 
ràtios massa elevades de residents, el 70 % dels quals són grans dependents, 
per treballadora o treballador; el poc personal gerocultor que hi ha a la nit, i els 
sous tan baixos del personal, que no arriben en molts casos als mil euros. 

Els dies 25 i 26 de gener, CCOO d’Educació i la resta dels sindicats del sec-
tor van tornar a fer dos jornades de vaga. La vaga es va convocar després 
del fracàs de la negociació entre els sindicats i el Departament d’Educació, 
ja que l’acord que es va signar al setembre incloïa la negociació de la 
reversió de les retallades, i no ha estat així.
La primera jornada, va estar centralitzada a Barcelona amb una manifesta-
ció, la segona jornada va ser descentralitzada per territoris. A Lleida es va 
tallar de bon matí el trànsit al Pont de la Universitat, i després hi va haver 
una concentració davant dels Serveis Territorials que es van empaperar 
amb cartells de les reivindicacions.
CCOO d’Educació havia fet una consulta prèvia a tota la plantilla docent, 
sobre l’última proposta del Departament d’Educació, proposta que no va 
ser acceptada. D’aquesta manera es va donar veu al col·lectiu docent per-
què decidís si CCOO se sumava o no a la vaga.
Entre les principals reivindicacions que van portar a les mobilitzacions, hi 
ha l’exigència de revertir totes les retallades patides aquests últims anys, 
disminuir les ràtios, desplegar el decret de l’escola inclusiva, reduir la so-
brecàrrega burocràtica, pactar el calendari escolar i una inversió del 6 % 
del PIB per a l’educació. 

Segons la regulació actual, que es regeix pel Reial decret 14/2022 
d’estalvi energètic, la temperatura ha de ser de 19 graus, però aquesta 
temperatura no s’aconsegueix a causa de les condicions climatològiques 
fins gairebé la finalització de l’horari de treball. Aquest reial decret no pre-
veu diferències segons les condicions climatològiques de cada territori. És 
fàcil entendre la diferència existent entre les condicions climatològiques 
de Lleida, si les comparem amb les de les províncies de Barcelona o Ta-
rragona, per exemple.
En el seu moment la Junta de Personal de la qual CCOO de Lleida forma 
part va sol·licitar que aquest fet es tingués en compte, però l’AEAT va 
respondre que el que havia de fer el personal era adaptar la roba que 
portava a les condicions tèrmiques. 
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Prou agressions al personal de la xarxa 
pública de transport ferroviari 

El secretari general del Sector Ferroviari de CCOO, 
Alberto Puivecino, es va reunir, l’1 de febrer, a 
Lleida, amb el secretari de Mobilitat i Infraestruc-
tures de la Generalitat de Catalunya, Marc San-
glas, per tractar la greu situació d’increment de 
les agressions a les treballadores i treballadors 
ferroviaris i els actes incívics a Catalunya.
Des de CCOO li vam explicar que les agressions 
i els actes incívics contra les treballadores i tre-
balladors dels serveis d’atenció al client, venda 
de bitllets, serveis d’atenció al client, personal 
interventor, maquinistes, personal de seguretat i 
neteja… s’estan fent insuportables i agreugen la 
inseguretat i els problemes de salut del personal 
de Renfe, FGC, Metro, Logirail, serveis a bord, i 
de las seves contractes ferroviàries.
Aquests nombrosos episodis d’agressions no 
només causen danys al personal que presta el 
servei i a les instal·lacions, sinó també a les per-
sones usuàries que pateixen la supressió de ser-
veis, aturades, retards i anomalies. 

CCOO impulsa 
una ILP per 
aconseguir el 6 % 
de finançament per 
a l’educació
A partir de les dades de l’estudi “L’evolució del 
finançament al sistema educatiu català del 2009 
al 2020. Incompliment de la Llei d’educació de 
Catalunya i retrocés educatiu”, elaborat per Juan 
B. Martínez, i d’altres dades relacionades amb 
la situació actual de l’educació, CCOO ha vist la 
necessitat d’activar un canvi de tendència de la 
inversió educativa al nostre país i per això impul-
sa una iniciativa legislativa popular (ILP) com un 
revulsiu a aquesta situació.
Aquesta ILP pretén involucrar tota la comunitat 
educativa i per extensió tota la societat, per-
què el sindicat està convençut que l’educació 
és l’eina més potent per aconseguir el progrés 
individual i col·lectiu de la societat. Cal reduir 
l’abandonament escolar prematur, erradicar la 
segregació escolar, implementar realment el de-
cret d’educació inclusiva… i tants i tants altres 
temes que la proposta de llei recull. 
Les companyes i companys d’Educació de 
CCOO de Lleida faran una roda de visites als 
centres educatius per recollir les signatures 
que fan falta per impulsar la ILP. Si teniu in-
terès per signar, us oferim la possibilitat de 
poder-ho fer a la seu del sindicat. Animeu-
vos-hi, és un tema cabdal i necessita de la 
força de tots i totes! 

CCOO de Lleida guanya les eleccions als 
supermercats Spar amb una àmplia majoria
El 9 de febrer es van celebrar les eleccions sindicals a l’empresa Fragadís (supermercats Spar) on 
fins aleshores no hi havia representació sindical. 
El resultat va ser de 62 vots que representen 7 delegats i delegades per a CCOO, i 24 vots per a la 
UGT, que representen 2 delegats i delegades.
CCOO de Lleida agraeix l’alta participació i el suport dipositat en el sindicat, 
no només en el moment de la votació, sinó durant tota la campanya electo-
ral. Les delegades i delegats escollits continuaran fent la seva tasca sindical 
amb molta il·lusió per poder millorar les condicions laborals de les persones 
que formem la plantilla de Fragadís a Lleida. 

CCOO demana implementar les següents mesu-
res per intentar solucionar aquest problema:
• La recuperació de la condició d’agent de 

l’autoritat del personal ferroviari en l’exercici 
de les seves funcions.

• Més presència policial a estacions, andanes 
i a l’interior dels vagons.

• La creació d’una comissió de seguretat amb 
administracions, sindicats i empreses ope-
radores de tots el serveis de transport públic 
de viatgers.

• L’augment de plantilles d’interventors, 
informadors, maquinistes, supervisors, 
agents d’atenció al client, motoristes, 
d’agents CIAC o punts TMB, agents de con-
trol i intervenció, tècnics operatius de línies 
automàtiques…

• Més mitjans i inversions per garantir la se-
guretat de les persones treballadores encar-   
regades (maquinistes, conductores, inter-
ventores, neteja, atenció al client, servei a 
bord, etc.).

• Formació en matèria de seguretat i salut 
laboral del personal propi, inclosa la forma-
ció específica sobre el risc davant d’actes 
vandàlics contra les persones treballadores 
a estacions, andanes, combois i autobusos.

• Col·laboració i coordinació eficaç entre ad-
ministracions i empreses prestadores.

• Plecs de licitació amb el requisit de la for-
mació i prevenció en matèria de seguretat 
de tot el personal per poder ser prestador 
del servei públic de transport de viatgers. 


