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Sembla que tots els indicadors macroeconò-
mics asseguren que recuperarem el PIB ante-
rior a la pandèmia cap a finals del 2022. Per 
acompanyar aquest creixement econòmic i 
millorar el poder adquisitiu dels treballadors i 
treballadores es fa necessari, ara, incrementar 
l’SMI (salari mínim interprofessional). El com-
promís del Govern de coalició era establir un 
salari mínim al final de la legislatura del 60 % 
del salari mitjà, tal com recomana la Carta so-
cial europea. 

Aquest creixement, però, cal acompanyar-lo 
d’una ocupació de qualitat, que deixi endarre-
re la temporalitat, la parcialitat i l’alta rotació, 
els salaris baixos, i la discriminació de dones, 
joves, emigrants i persones aturades de llarga 
durada, en el món del treball. La reforma labo-
ral s’ha de derogar, si realment volem canviar 
l’orientació actual del mercat de treball.

El diàleg social ha de marcar en els propers 
dies aquest full de ruta igual que ho ha fet amb 
l’Acord de les pensions. Un acord que ens 
garanteix la sostenibilitat del sistema per als 
propers anys. La derogació de la reforma del 
PP del 2013, la consolidació de la separació de 
fonts de finançament amb el compromís d’una 
aportació anual des dels pressupostos gene-
rals de l’Estat del 2 % del PIB, incentius per a 
l’apropament de l’edat efectiva de jubilació a 
l’edat legal i millores addicionals al sistema són 
eixos fonamentals que marquen aquest acord.

Així doncs, la negociació i la concertació social 
seran claus en els propers dies per poder con-
solidar amb garanties el creixement econòmic i 
el repartiment de la riquesa per a tots i totes. 

Xerrada sobre l’acord de les pensions: “des 
del punt de vista sindical és un bon acord”

El 15 de juliol, el sindicat va organitzar una xer-
rada sobre l’Acord de les pensions adreçada als 
delegats i les delegades del sindicat per explicar-
los-en els detalls. La xerrada va anar a càrrec 
de  Saida Ehliluch, responsable d’Ocupació i 
Protecció Social de CCOO de Catalunya, i Miquel 
Lluch, secretari general de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO de Catalunya, i ha de servir perquè 
aquests delegats i delegades transmetin als seus 
companys i companyes de feina les característi-
ques de l’acord, la tasca feta per CCOO i el que 
s’ha aconseguit.
Els dos ponents van destacar de l’acord, signat 
l’1 de juliol, que assegurava el futur del sistema 
públic de pensions i generava certeses sobre la 
suficiència, la sostenibilitat i el reforçament de les 
pensions públiques al nostre país.
La negociació d’aquest acord en matèria de pen-
sions, que encara no ha acabat, segueix la línia 
que es va iniciar en el marc del Pacte de Toledo i 
es va concretar en els acords del 1996, el 2001, el 
2006 i el 2011. El PP va trencar unilateralment la 
línia de negociació i acord l’any 2013 amb una llei 
que representava un horitzó de devaluació de les 
pensions actuals i de debilitat del sistema públic. 
En el marc del Pacte de Toledo, els sindicats més 
representatius participen en la definició del siste-
ma de pensions perquè els correspon, ja que les 
pensions constitueixen una forma de salari diferit i 
solidari, que s’obté amb un sistema de repartiment 
de les cotitzacions del món del treball.

Els quatre eixos més destacats d’aquest nou 
acord són: 
— La revaloració de les pensions amb l’IPC per 
assegurar el poder adquisitiu. A més, les pensions 
no baixaran si la inflació és negativa i hi ha una 
clàusula de salvaguarda per a les persones que 
no han trobat feina des de la crisi del 2008.

— La derogació del factor de sostenibilitat, tot ga-
rantint pensions suficients i justes també per a les 
persones que accediran al sistema d’aquí vint o 
trenta anys.

— Les millores en cas de jubilació anticipada, for-
çosa i demorada. No es canvia l’edat legal de jubi-
lació i l’acostament de l’edat real a l’edat legal de 
jubilació es promou amb incentius i desincentius. 

— Els nous drets per a determinats col·lectius: 
persones becàries, viduïtat de parelles de fet, jubi-
lació anticipada per penositat en el treball, conve-
nis especials de cuidadors i cuidadores familiars 
de persones dependents; el caràcter normatiu de 
la clàusula de salvaguarda, i l’aportació del 2 % 
del PIB des dels pressupostos generals de l’Estat 
a la despesa en pensions complint el criteri de se-
paració de fonts de finançament.

Un cop exposats els eixos fonamentals, es va establir 
un interessant diàleg amb els assistents que acabà 
de clarificar diversos punts i amplià les explicacions.

HORARI D’ESTIU: 
del 23 de juny al 10 de setembre, de les 8 del matí a les 3 de la tarda.
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Gràcies a l’acció sindical i a la pressió de 
la plantilla s’aconsegueix un bon acord en 
l’ERO de CaixaBank
Després de mesos de negociacions molt com-
plicades, la representació legal dels treballadors 
i treballadores ha aconseguit transformar l’ERO 
més agressiu de la història del sector financer 
espanyol en el millor del moment. L’eix clau 
de la negociació ha estat aconseguir eliminar 
l’obligatorietat de les extincions de contracte. Les 
8.291 sortides plantejades inicialment per la di-
recció s’han acabat reduint a un màxim de 6.452 
extincions voluntàries. 
A la província de Lleida no sabem encara quines 
seran les oficines afectades, perquè l’acord no es-
pecifica oficines. El que sí que sabem és que són 
15 les persones que hauran d’acollir-se a l’ERO, 
però no hi haurà problema per cobrir de manera 
voluntària aquestes sortides, en conseqüència, no 
hi haurà baixes traumàtiques.
L’acord incorpora sortides voluntàries per edats 
per a diferents col·lectius: 
— 63 anys o més, amb una indemnització de 20 
dies per any treballat.
— 54 anys o més, indemnitzats amb un 57 % del 
salari fix brut anual fins als 63 anys. 
— 52-53 anys, rebran 7 anualitats del 57 % del 
salari fix brut anual repartides fins als 63 anys. 
— La resta de persones treballadores, rebran 40 
dies de salari fix brut per any treballat, amb un lí-
mit de 36 mensualitats. 

S’han acordat diverses fases d’aplicació de les me-
sures com ara l’adhesió a extincions voluntàries, 
l’excedència en empreses del grup i la mobilitat fun-
cional.  S’adopten també mesures que modifiquen 
el model de distribució de l’empresa, com l’augment 
d’oficines stores, d’oficines de la xarxa rural, de per-
sones en els centres in touch d’assistència telemàti-
ca o de gestors, que veuen, entre d’altres, millorada 
la seva carrera professional. 
L’esforç i la tenacitat dels sindicats ha rebut el su-
port en tot moment d’una plantilla cohesionada i 
motivada per aconseguir salvaguardar l’ocupació 
i les condicions de treball; una plantilla que no ha 
dubtat a seguir massivament les accions proposa-
des pels seus representants. 

L’estiu, temps de 
Voluntariat per la 

llengua!
CCOO de Catalunya, 
a través del seu Ser-
vei Lingüístic, està 
adherit al Voluntariat 
per la llengua (VxL), 
impulsat per la Gene-
ralitat de Catalunya.

El funcionament del 
programa és senzill: 
la parella, formada 
per una persona que 
parla català habi-
tualment (voluntari 
o voluntària) i una 

persona que vol practicar-lo 
(aprenent o aprenenta), queda una hora per 
setmana (durant un mínim de deu setma-
nes) per conversar. La idea és que ho facin 
en entorns distesos, com si fossin amics. 

Les parelles s’han fet tradicionalment 
de manera presencial, però les circums-
tàncies actuals han potenciat una altra 
fórmula que, de fet, el programa ja tenia 
en marxa: el Voluntariat per la llengua vir-
tual (https://www.vxl.cat/virtual). Aquesta 
modalitat permet la pràctica del català a 
través de la videotrucada entre dos mem-
bres d’una parella lingüística.

Per apuntar-t’hi, has d’anar al web se-
güent: https://www.vxl.cat/participa-hi. Un 
cop allí només cal que emplenis la fitxa 
d’inscripció amb les teves dades, que triïs 
la modalitat virtual i que, quan et demani 
si pertanys a una organització o entitat, 
especifiquis que ets de CCOO. L’equip de 
professionals del VxL t’assignarà la pa-
rella lingüística i et donarà el suport que 
necessitis durant les trobades.

El programa va néixer l’any 2003 i ja hi 
han passat més de 150.000 parelles. És un 
programa reconegut per la Unió Europea 
i adoptat a l’Aran, Perpinyà, Andorra, el 
País Valencià, les Illes Balears i, també, a 
Bolzano (Itàlia), Flandes (Bèlgica).

Per a qualsevol consulta, no dubtis a 
escriure’ns a: sl@ccoo.cat. 

El 29 de juny va tenir lloc a la seu de CCOO de 
Lleida la xerrada titulada: “El relleu cooperatiu: 
una oportunitat per a la classe treballadora”, 
xerrada organitzada pel sindicat i en la qual els 
membres de Ponent Coopera van fer una intro-
ducció a l’economia social i solidària i al model 
cooperatiu.
Els ponents de Ponent Coopera van explicar als 
delegats i delegades assistents, en primer lloc, 
què és l’economia social i el cooperativisme i 
com detectar la possibilitat de donar continuïtat 
a un projecte empresarial ja existent a través de 

Xerrada de Ponent Coopera sobre 
el relleu cooperatiu

la fórmula de la cooperativa. En segon lloc, van 
exposar les oportunitats que ofereix aquest relleu 
a les persones treballadores a través del seu apo-
derament i com analitzar l’estat d’una empresa a 
través d’un pla de viabilitats, un pla de finança-
ment i la valoració de l’empresa. Finalment, van 
enumerar i explicar tots els passos des del punt 
de vista legal i organitzatiu que cal dur a terme per 
posar en marxa un projecte d’aquest tipus.
La xerrada va ser molt interessant i va oferir als 
sindicalistes la visió i les claus d’un altre tipus de 
realitat empresarial.

https://www.vxl.cat/virtual
https://www.vxl.cat/participa-hi
mailto:sl%40ccoo.cat?subject=
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Un acord que defensa les persones treballadores del sistema públic
El passat 5 de juliol, es va signar un nou Acuerdo 
sobre el plan de choque para reducir la tempo-
ralidad en las administraciones públicas. Aquest 
acord ha estat signat pels sindicats més represen-
tatius de la funció pública (CCOO, CSIF i UGT), i 
està bé fer l’aclariment, ja que ho són perquè han 
estat escollits democràticament per les seves tre-
balladores i treballadors. 
Faig l’aclariment perquè han estat els sindicats 
que no tenen la consideració de més represen-
tatius els que, durant molt de temps han insistit a 
proposar un model d’accés que vulnera el principi 
d’igualtat que regeix l’accés a la funció pública. A 
CCOO no tenim per costum dir allò que la gent vol 
sentir i ho podem fer gràcies a la nostra indepen-
dència. Som conscients que això sovint es paga, 
però sempre ens regim per plantejar allò que és 
millor per a les persones que representem, per a 
la classe obrera en general. Qualsevol altra pro-
posta no seria digna del nostre sindicat, o és que 
podem defensar un procediment d’accés que no 
respecti els principis d’igualtat, capacitat i mèrit?
Fa més d’una dècada que CCOO denunciem 
els incompliments reiterats de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP) i tot i no ser l’única, la si-
tuació més preocupant és la precarietat expressa-
da amb l’alta taxa de provisionalitat, temporalitat 
o situacions de discriminació entre els col·lectius 
que conviuen a la funció pública. Tot això s’ha 
agreujat amb l’aplicació de polítiques de retalla-
des que CCOO reiteradament ha denunciat i que 
han provocat una reducció dels serveis a la ciuta-
dania i de la seva qualitat.

Tampoc no podem oblidar que tot té un origen i 
que l’hem de situar en l’Acord marc sobre el treball 
de durada determinada, que és fruit de la negocia-
ció entre la Confederació Europea de Sindicats (a 
la qual pertany CCOO) i que origina la directiva 
1999/70/CE i la posterior intervenció del Tribunal 
de Justícia Europeu (TJUE). Per si algú no ho té 
clar, sempre cal situar on i qui comença les coses. 
I amb aquestes sentències del 2016, aconseguim 
els acords, el 2017 i el 2018, per reduir la tem-
poralitat al 8 % en tres anys, fet no assolit, prin-
cipalment per les dificultats que posen les admi-
nistracions públiques i la pressió (legítima) de les 
persones treballadores que pateixen aquest abús 
de temporalitat incitats per sindicats minoritaris 
i bufets d’advocats amb clars interessos econò-
mics. CCOO tenim a la disposició de tothom que 
ho vulgui comprovar un ampli resum de la jurispru-
dència que hi ha sobre això. 
Aquesta temporalitat, a Catalunya, afecta molt 
més les dones que els homes i cal posar-hi xifres. 
A la Generalitat la temporalitat supera el 50 % a 
l’Administració de justícia, a Administració i Ser-
veis i a Sanitat, i el 41 % a l’àmbit docent. A les 
entitats de dret públic (FGC, Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals…), la temporalitat és del 
43,7 %. A les administracions locals: un 24 %, als 
ajuntaments, i un 22 %, als consells comarcals, 
i  és d’un 38 % a les diputacions. Un 19,8 % és 
la temporalitat a les universitats catalanes, sense 
tenir en compte el 61 % del professorat associat. 
Amb aquestes dades CCOO ha calculat la neces-
sitat de crear 94.153 places d’oferta pública, que 

amb la signatura d’aquest acord, poden convertir 
places temporals en places cobertes per funcio-
naris. Aquestes gairebé 100.000 places, i d’acord 
amb els nivells en què s’han situat les darreres 
convocatòries, faran que un mínim de 80.000 
persones adquireixen la condició de funcionàries, 
mitjançant l’única via d’accés amb garanties a 
la funció pública: un concurs oposició. Si tenim 
en compte que el percentatge de l’experiència 
s’augmenta fins al límit permès del 40 % (aquell 
que, segons la jurisprudència, permet a les perso-
nes sense experiència que també hi puguin acce-
dir i on radica el principi d’igualtat), hi haurà més 
persones que veuran millorades les seves condi-
cions laborals. I mai, insisteixo, mai, les persones 
que no superin un procés quedaran al carrer. Po-
dran seguir formant part de les borses de treball, 
o se’n faran d’específiques en aquells sectors on 
no n’hi ha, i a més seran indemnitzades quan ha-
gin estat en una de les situacions en què sigui 
preceptiva aquesta indemnització. A més CCOO 
seguirem negociant una estabilitat específica per 
a determinats col·lectius com les persones majors 
de 55 anys. I un afegit important: aquest acord 
inclou el terme celeritat! 
A CCOO, el que volem és defensar les persones, 
a totes, no a unes quantes. I aquest acord que, 
com diu la cançó “no es perfecto, mas se acerca 
a lo que yo simplemente soñé...” ho fa. No us dei-
xeu enredar! 

CCOO de Lleida commemora el dia de l’orgull LGTBI
El 28 de juny és el Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI, i CCOO de Lleida ho va commemorar 
amb una petita concentració en la qual es va fer 
un repàs de quina és la situació dels drets de les 
persones LGTBI arreu del món, i es van destacar 
les agressions que ha sofert aquest col·lectiu a 
Catalunya, a més es llegí el manifest que el sindi-
cat havia preparat per a aquest dia, les reivindica-
cions principals del qual són:

— CCOO vol incidir en l’àmbit de l’ocupació 
amb propostes que solucionin les problemàti-
ques d’emancipació i autonomia de les persones 
LGTBI+ en general i de les persones trans en 
particular.

— CCOO aposta, en l’àmbit de la cooperació 
internacional, per la promoció de projectes amb 
organitzacions LGTBI+ a les diferents regions del 
món per afavorir la defensa i el respecte dels drets 
humans de la població LGTBI+ a escala global.
— CCOO demana la posada en marxa, a totes les 
administracions, d’un servei d’atenció a víctimes 
de la violència LGTBI-fòbica.
— CCOO defensa la despatologització de les per-
sones trans i aposta pel camí de la llibertat, la vida 
plena i amb drets integrals, els drets humans i la 
salut en tota la seva extensió.
— CCOO reclama l’eliminació i la prohibició de 
qualsevol possibilitat de teràpies de reconversió 
en els àmbits estatal i autonòmic.

— CCOO proposa, en l’àmbit educatiu, mesu-
res de prevenció, actuació i intervenció per a 
l’eliminació de l’LGTBI-fòbia en tots els entorns 
educatius i continguts curriculars concrets per al 
coneixement de les diversitats en totes les etapes.

En definitiva, CCOO de Lleida insta el conjunt 
de la societat a respectar les diferències i la di-
versitat! 

Pere Sánchez 
Coordinador de l’Àrea Pública de la Unió 

Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida 

Signat a les administracions públiques


