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Acció de conscienciació per respectar els 
horaris de compra i lluitar contra l’excessiva 
obertura en diumenges i festius  
El 20 de desembre, CCOO de 
Serveis de Lleida va fer una acció 
de conscienciació a la clientela 
de les botigues del centre comer-
cial de la ciutat per demanar-li 
que agafi uns hàbits de compra 
i consum responsables davant la 
gran quantitat de dies festius en 
què les botigues estan obertes, 
que va inaugurar el Black Friday 
i que continua amb la majoria de 
diumenges i festius de desembre.
L’acció es va fer al bell mig del centre comercial 
de Lleida ciutat, a la plaça de Sant Joan.
CCOO de Lleida vol conscienciar els compra-
dors i compradores perquè els seus hàbits de 
compra permetin la conciliació de la vida labo-
ral i familiar de les persones treballadores del 
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Al gener del 2020 és quan el Govern del 
PSOE-UP reprèn el diàleg social. Malaura-
dament l’aparició de la COVID-19, al març 
del 2021, ho sacseja tot i el diàleg social se 
centra a atendre la situació social i laboral 
provocada per la pandèmia, d’aquesta si-
tuació, en sorgeix la figura de l’ERTO i el 

reconeixement i la importància del diàleg social com 
a eina per trobar solucions a la crisi.
Per tant, la precarietat i la temporalitat del mercat 
de treball i els compromisos amb els fons europeus 
expliquen que al març del 2021 s’abordés a través 
del diàleg social tripartit la negociació de la reforma 
laboral que va culminar amb un acord històric al de-
sembre del 2021, i ara toca el seu tràmit parlamentari.
L’acord, el podem resumir en quatre grans pilars:
— Reequilibri de la negociació col·lectiva.
— Regulació de la contractació.
— Revisió dels contractes formatius.
— Millora dels mecanismes de flexibilitat interna per 

evitar l’abús dels acomiadaments.
La reforma del 2012 va alterar radicalment l’equilibri 
i el poder entre subjectes de la negociació, atorgant 
tot el poder a l’empresa. A través de la prioritat sa-
larial en el conveni d’empresa s’ha incentivat i s’ha 
abusat de l’externalització i la descentralització de 
productes i serveis. S’han abaixat els salaris de 
contractes i subcontractes, i s’ha deixat d’aplicar el 
conveni del sector a tots aquests treballadors i treba-
lladores. Això ha produït dúmping empresarial, molts 
conflictes laborals i precarietat en el món del treball.
Així doncs, que el conveni de sector en matèria sa-
larial torni a prevaldre sobre el d’empresa, la recupe-
ració de la ultraactivitat, que el contracte de treball 
sigui indefinit com a norma, i no com a excepció, que 
desaparegui el contracte d’obra i servei i es reforci el 
de fix-discontinu ens dotarà de la força necessària 
per lluitar i posar fi a la precarietat en el món del 
treball.
Cal continuar en el marc del diàleg social i acordar 
aspectes importants que en aquest acord tripartit 
no hi són, no han estat possibles: indemnitzacions, 
autorització administrativa, conseqüències de la im-
procedència…
Tots aquests mecanismes conjuntament amb les po-
lítiques europees i amb la utilització intel·ligent dels 
fons europeus, han de facilitar el desenvolupament 
de polítiques a curt, mitjà i llarg termini que canviïn 
el model productiu, que el facin sostenible, eficient, 
igualitari i equitatiu. 

Concentració per defensar els salaris 
i els serveis públics 

Prop d’un centenar de persones es van concentrar al davant de la subdelegació del Govern central 
a Lleida, el 12 de desembre, amb l’objectiu de defensar els salaris i els serveis públics. Aquest dia 
i per aquests mateixos motius hi va haver diverses manifestacions arreu de Catalunya.
Amb el lema “Disputem els salaris! Defensem els serveis públics!”, CCOO va demanar l’augment 
del salari mínim interprofessional i la derogació de la reforma laboral del 2013; CCOO va exigir el 
reforçament del sistema sanitari públic, la baixada de ràtios a l’educació i augment de les places 
d’FP i el reforçament dels serveis socials, i CCOO va reclamar que es consolidin i millorin les pen-
sions, es faciliti l’accés a l’habitatge i es reguli el preu de la llum i el gas. 

comerç, es tractaria de comprar dins de l’horari 
comercial i de sortir dels establiments abans 
de l’hora de tancament, cosa que facilitaria que 
les persones treballadores poguessin acabar la 
jornada laboral a l’hora establerta, com a dret 
irrenunciable, i no haver d’allargar l’horari.

http://www.ccoo.cat/lleida
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La vaga del desembre a Avidel va ser 
un èxit malgrat les coaccions i la mala 
praxi de la direcció de l’empresa 

Els dies 9 i 10 de desembre hi va haver vaga a 
Avidel, del Grup Vall Companys, convocada per  
CCOO d’Indústria de Lleida per exigir a l’empresa 
que totes les persones que treballen a l’escorxador 
passin a ser plantilla directa de l’empresa principal 
Seresse (antiga Milsa) i es posi fi a la precarietat 
laboral existent. 
La direcció d’Avidel havia dinamitat la possibilitat 
d’arribar a un acord, ja que insistia a mantenir les 
empreses multiserveis, amb unes condicions la-
borals i econòmiques inferiors a les que marca el 
conveni de referència del sector, el Conveni esta-
tal d’escorxadors d’aus i conills. A més, va estar 
coaccionant les treballadores i treballadors, tant 
de l’empresa principal com de les subcontractes, 
amb mètodes reprovables d’advertència i amena-
ces perquè no fessin vaga. Una conducta del tot 
inacceptable que CCOO d’Indústria va denunciar 
davant la Inspecció de Treball, ja que suposa la 
vulneració del dret fonamental de vaga dels treba-
lladors i treballadores. 

Coincidint amb la vaga d’Avidel, es fa fer una as-
semblea general de delegats i delegades de les 
indústries càrnies davant de l’escorxador per ex-
plicar i validar el preacord assolit  sobre el conveni. 
La valoració de CCOO de Lleida sobre el desen-
volupament de la vaga és molt positiva, ja que, el 
primer dia, el 100 % de la plantilla no va acudir 
a treballar malgrat les pressions i les coaccions 
de la direcció de l’empresa. El segon dia el segui-
ment va ser un pèl inferior, perquè un grup de tre-
balladors i treballadores, part de la plantilla que no 
treballa directament a la zona de producció i part 
de treballadors i treballadores de subcontractes 
que feia pocs dies que eren a l’empresa —un cen-
tenar en total— van entrar a l’empresa. L’entrada 
es va fer per un tros de reixa tallada en un lateral 
de les instal·lacions i sota la protecció dels Mos-
sos d’Esquadra que van tallar la carretera.
CCOO va denunciar les amenaces i la mala pra-
xi de l’empresa a la Inspecció de Treball, que va 
acudir a l’empresa a fer una inspecció. 

Signat el Conveni col·lectiu 
d’hostaleria de Lleida
A principis de desembre, CCOO i UGT, per la part social, i la Fe-
deració d’Empreses d’Hostaleria de Lleida, per la part empresarial, 
van signar el nou conveni col·lectiu per a un període de dos anys 
(de l’1 de juliol del 2021 al 30 de juny del 2023).

L’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) va habilitar una nova web el mes de 
juny de l’any 2021. En aquest portal es poden 
sol·licitar de manera telemàtica i seguint uns 
passos senzills les prestacions socials. 

A l’inici, a través del portal es podien fer 
cinquanta-dos tràmits. En l’actualitat el web 
s’ha ampliat i permet fer-ne fins a un total 
de seixanta-vuit. Els tràmits són diversos i 
van des de les pensions per jubilació o per 
incapacitat permanent, fins a aspectes re-
lacionats amb la família com ara paternitat i 
maternitat, situacions causades per incapa-
citats temporals, sol·licituds de pagaments 
directes, aportacions d’informes mèdics i cer-
tificats diversos. 

A diferència de com es realitzava anterior-
ment no cal la validació de cap contrasenya 
ni certificat electrònic. Sí que cal aportar do-
cumentació com el DNI o NIE de la persona 
interessada, el certificat d’empresa, el llibre 
de família, el número de compte bancari…, 
en definitiva, els documents imprescindibles 
per fer el tràmit. L’adreça del web és: 
https://tramites.seg-social.es/ i té una eina de 
cerca per trobar el tràmit que hem de realitzar. 

Si es fan tots els passos i es verifiquen amb 
una fe de vida —una foto amb la càmera 
web—, es rebran al correu electrònic les con-
firmacions. Una vegada fets aquests passos 
el web facilita un número de referència del 
tràmit, que es pot utilitzar per veure l’estat de 
la sol·licitud i obtenir una resposta telemàtica 
de confirmació. Els tràmits, finalment, com el 
de les pensions per jubilació, es verifiquen 
amb una carta postal a l’adreça de la perso-
na interessada. 

El mateix INSS va editar un vídeo explicatiu 
perquè es pogués fer el tràmit des de qualse-
vol ordinador i no calgués desplaçar-se a les 
seves oficines. En l’actualitat hi ha oficines dis-
tribuïdes per la província als municipis de Llei-
da, Tàrrega, Balaguer, Tremp i la Seu d’Urgell. 
El vídeo el pots trobar en aquest enllaç:
www.youtube.com/watch?v=Z5L_FffxBnc 

Si necessites fer algun tràmit amb la Se-
guretat Social o informació sobre algun 
dret de la Seguretat Social, sol·licita as-
sessorament, truca a CCOO! 
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apunt laboral
Tràmits en línia a 
l’Institut Nacional de 
la Seguretat Social

Les principals novetats del conveni són:
— La incorporació d’un nou text que regula els plans d’igualtat i la promoció de la igualtat.
— La nova redacció de l’article 33 —llicències— sobre les parelles estables, per al seu reco-

neixement ple a l’efecte de poder gaudir de les llicències retribuïdes.
— L’increment salarial de l’1,5 % per a cada any de vigència sobre tots els conceptes retri-

butius regulats en el conveni.

El nou conveni amplia drets i aconsegueix que les persones treballadores del sector tornin a tenir un 
increment salarial després d’un any de congelació a causa de la forta crisi que ha patit el sector com a 
conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19. 

https://tramites.seg-social.es/
http://\\docs.ccoo.cat\ccoo\ccoo\Secretaria de Comunicacio i Imatge\LO SINDICAT_DIGITAL\losindicat_174\www.youtube.com\watch?v=Z5L_FffxBnc
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Pensions públiques: present i futur  

Formació sindical 

El 29 de desembre del 2021 es va publicar al BOE 
la Llei 21/2021, del 28 de desembre, de garan-
tia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres 
mesures de reforç de la sostenibilitat financera i 
social del sistema públic de pensions, que suposa 
la plasmació legal de l’acord per assegurar el futur 
del sistema públic de pensions que es va signar 
l’1 de juliol del 2021 entre el Govern, CCOO, UGT, 
CEOE i CEPYME.
Per a CCOO, aquesta llei comença a donar res-
posta a anys de propostes, estudis i reivindica-
cions (“Volem pensions dignes”), però és només 
la primera fase de la reforma de les pensions.
Algunes de les característiques principals de 
l’Acord de pensions són: la derogació de part de 
la reforma unilateral del PP del 2013, la revalora-
ció de les pensions amb l’IPC, i la derogació del 
factor de sostenibilitat,  a més preveu l’aportació 
de l’Estat del 2 % del PIB al sistema públic de pen-
sions i un mecanisme d’equitat intergeneracional 
per assegurar el futur de les pensions públiques.
Però a més, hi ha un present materialitzat en una 
paga addicional. L’any 2022 les persones pensio-
nistes rebran una quantitat extra de la seva pensió 
del 2021: a la pujada del 0,9 % que es va fer a 
l’any 2021 hi caldrà afegir un 1,6 %, perquè la in-
flació mitjana del desembre del 2020 al novembre 
del 2021 ha estat del 2,5 %, i sobre la quantitat re-
sultant, s’augmenta la pensió un 2,5 % de cara al 

2022. En resum, les pensions han augmentat un 
5,06 % amb caràcter general, les mínimes contri-
butives un 5,57 % i les no contributives un 6,5 %.
El dia 1 de desembre del 2021, segons dades de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el nom-
bre de pensions a Lleida era de 100.495 (sense 
comptar les pensions de les classes passives) 
que són la suma de 62.448 pensions de jubilació, 
24.381 de viudetat i la resta d’incapacitat perma-
nent, orfandat i a favor de familiars.
1.053,62 euros és la pensió mitjana de jubila-
ció ordinària a Lleida, però baixa a 923,69 euros 
si afegim les altres modalitats de pensions.
Per acabar, es pot dir que s’ha començat l’any 
2022 amb bones notícies referents a les pensions, 
però cal seguir la segona fase de la reforma de 
pensions. Una vegada més, els pensionistes i ju-
bilats de CCOO de Lleida, diem que les pensions 
són sostenibles, i ho han de continuar sent per a la 
gent gran i per a qui actualment treballa. 

Francesc Josep Bademunt 
Federació Estatal de Pensionistes de CCOO

Amb l’any nou iniciem una altra tongada de cursos de formació sindical al nostre territori.

CCOO denuncia 
les retallades de 
personal i una 
gestió ineficaç a 
les residències 
Balàfia de Lleida

Els representants sindicals de les residèn-
cies Balàfia de Lleida denuncien que la pan-
dèmia no pot servir més com a excusa per 
retallar contínuament el personal que està 
cuidant directament les persones que viuen 
a les residències, les quals cada cop són 
més dependents i, per tant, requereixen cu-
res integrals, tant físiques com emocionals. 
Les baixes de les auxiliars de geriatria molts 
cops no se substitueixen i, d’aquesta mane-
ra, s’incompleixen les ràtios que marca la 
Generalitat. A més les auxiliars de geriatria, 
davant les no substitucions d’infermeria, han 
d’assumir tasques que no són de la seva com-
petència. Durant els caps de setmana hi ha 
una infermera per a 150 residents repartits en 
dos residències. I el centre de dia té 20 resi-
dents i una persona sola per atendre’ls.
Tot això agreujat per una direcció que es mou 
per criteris mercantilistes i classistes.
Les delegades de CCOO de la residència 
demanen contínuament reforços per poder 
atendre les persones amb la dignitat que es 
mereixen i exigeixen  que al capdavant d’un 
servei públic tan sensible s’hi posi gestors que 
tinguin cura dels interessos dels residents i de 
les treballadores i treballadors. 

Al febrer, iniciarem un Curs bàsic de delegat, en format presencial, i hem programat un Curs de 
delegat de prevenció i  un  itinerari de plans  d’igualtat —aquest itinerari està format per dos cursos: el de 
Responsable sindical d’igualtat  i el de Plans d’igualtat que s’han de fer en aquest ordre—. El Curs bàsic de 
delegat, el podem fer tantes vegades com persones interessades hi hagi. També es programaran diversos 
cursos mixtos: plataforma i aula virtual, aquesta modalitat permet que hi hagi trenta alumnes per curs. 
Recordeu que per inscriure’s als cursos de formació sindical necessitem que ompliu la inscripció i que 
ens feu arribar la fotocòpia del vostre document d’identitat i la capçalera d’una nòmina recent.
Si esteu interessats a fer algun curs que no hàgim programat, ens ho dieu, ja que de manera presencial 
o mixta mirarem de dur-lo a terme. 


