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Assemblees a Lleida per explicar la 
reforma laboral

CCOO està duent a terme assemblees informati-
ves a tot Catalunya per explicar a la seva afiliació 
les novetats de l’acord de la reforma laboral re-
centment aprovat.
A Lleida s’han fet tres assemblees, una a la ca-
pital, una altra a Tàrrega i una altra a Vielha. En 
les assemblees els afiliats i afiliades i els delegats 
i delegades han pogut informar-se de les nove-
tats introduïdes a la reforma laboral, de com els 
afecten i què representen per a les seves condi-
cions laborals. A més han pogut preguntar i aclarir 
tots els dubtes que tinguessin sobre aquest tema. 
Després, tota aquesta informació, la poden fer 
arribar als seus companys i companyes als dife-
rents centres de treball.
Pel que fa a aquest acord, volem ressaltar algu-
nes de les seves principals novetats:
— El contracte indefinit és la norma i les contrac-

tacions temporals només es podran dur a terme 
per causes molt ben justificades, i no podran 
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Deixant de banda la politització que ha 
envoltat tot el tràmit parlamentari de la 
reforma laboral i l’esperpent en el seu 

procés de votació al Congrés, els treballadors 
i treballadores hem d’estar contents per la 
seva aprovació. Una reforma que recupera i 
millora drets per al conjunt de la classe tre-
balladora i una reforma que serà cabdal per 
articular un canvi de paradigma i per posar fi 
a la precarietat i a la temporalitat en el mercat 
de treball.

Poc o gens s’ha parlat del contingut real, del 
calat real, dels acords que conté la reforma 
laboral i de la transformació profunda que, 
gràcies a ella, suposarà en els drets laborals 
de moltíssimes persones treballadores.

En els temps que corren que organitzacions 
amb posicionaments i interessos tan diferents 
i allunyats arribin a acords és una cosa que 
tots i totes hem de valorar positivament. La 
deslegitimació de l’acord tripartit fruit de la 
Mesa de Diàleg Social el que fa és afeblir el 
model democràtic del nostre país, i això és 
el que han fet alguns partits polítics amb dis-
cursos simplistes i partidistes: han jugat a fer 
politiqueig i no han prioritzat les millores reals 
que aquest acord suposa per a molts treballa-
dors i treballadores.

Ara ens tocarà negociar, vigilar i fer complir la 
norma aprovada. Ara hem recuperat la força 
per negociar, ara tenim el múscul sindical, ara 
tenim la norma jurídica per fer complir l’acord, 
ara tornem a ser protagonistes per poder mi-
llorar la vida de les persones treballadores.

És important llegir en profunditat i valorar el 
que significa aquest acord en el seu conjunt, 
no hem de confondre titulars, tant per la seva 
legitimitat com pels canvis estructurals que 
pot impulsar al món del treball. 

durar més de sis mesos, ni encadenar-se du-
rant més de divuit mesos sense passar a ser 
indefinits. 

— S’elimina el contracte d’obra i servei, que era 
una de les grans fonts de precarietat i frau. Una 
mesura acompanyada d’altres igualment impor-
tants, com la recuperació de la ultraactivitat i la 
prevalença dels convenis sectorials sobre els 
d’empresa, que faran no només que els treba-
lladors i treballadores cobrin més, sinó que re-
cuperin força a les taules de negociació, sense 
deixar fora d’aquestes millores a qui treballi en 
una contracta o una subcontracta.  

— Els contractes formatius deixaran de ser una 
trampa per contractar treballadors i treballado-
res joves a un preu ridícul, i passaran a garantir 
que la formació que rebin sigui real i útil. 

— Es reforçarà també la contractació de fixos dis-
continus i es crea un nou mecanisme, el RED, 
que garantirà un canvi substancial i impres-
cindible en la cultura de les relacions laborals 
d’aquest país, en garantir que l’acomiadament 
no sigui la primera opció per reduir costos quan 
el cicle econòmic sigui advers o un sector s’hagi 
de reconvertir, perquè permetrà, com han fet 
els ERTO durant la pandèmia, que l’ocupació 
no es destrueixi.  

Un acord entre sindicats majoritaris i patronals 
que de ben segur millorarà els drets i les vides 
dels treballadors i les treballadors.

Assemblea a Lleida

Assemblea a Tàrrega

http://www.ccoo.cat/lleida


La discriminació de gènere té com a resultat una 
precarietat femenina més gran: atur, temporali-
tat, parcialitat, subcontractació, salaris mínims… 
Però tot plegat es pot revertir! Com? Amb la nova 
reforma laboral que:
• Limita la temporalitat: acota bé les causes per fer 

contractes temporals i en limita la durada en el 
temps a un màxim d’un any. 

 La taxa de temporalitat de les dones a la demar-
cació de Lleida, el  2021 era del 86 %.

• Elimina el contracte per obra i servei, en el seu lloc 
s’impulsa el contracte fix-discontinu amb el qual 
s’aconseguirà una major seguretat i estabilitat.

 Aquest canvi ha de suposar una transformació 
en sectors en què s’utilitza aquest contracte i 
que tenen una important presència femenina, 
com les activitats agràries, la restauració o la 
indústria manufacturera.

• Talla la precarietat en el sector públic, que ocupa 
un nombre important de dones, moltes d’elles 
amb contractes temporals. 

• Limita l’encadenament de contractes temporals. 
Es redueix a 18 mesos en un període de 24 el 
termini d’encadenament de contractes per ad-
quirir la condició de treballadora indefinida. Les 
dones se’n veuran més beneficiades, ja que són 
elles les que encadenen més contractes.

• Restableix la preferència del conveni sectorial 
davant del d’empresa, cosa que evita que en 
contractes i subcontractes, que es donen sovint 
en feines feminitzades, i en empreses multiservei 
es rebaixin els salaris i les condicions mínimes. 

Amb aquesta reforma tothom hi guanya drets, es-
pecialment, les dones. Ara serà el moment de recla-
mar i fer-ne efectiva la recuperació, centre a centre 
de treball, i de continuar lluitant des de l’acció sindi-
cal per eliminar totes les bretxes de gènere.
Encara ens queda molta feina per fer per posar 
remei a les bretxes i dignificar les condicions de 
tants sectors feminitzats. Seguir apujant els sala-
ris, en especial el salari mínim interprofessional, 
que té impacte en la bretxa salarial; la ratificació 
del Conveni 189, per equiparar les condicions de 
les empleades de la llar; aconseguir més i millors 
polítiques públiques de cures; el reconeixement 
de totes les malalties professionals que afecten 
les dones, la negociació de plans d’igualtat a totes 
les empreses…
CCOO seguirem treballant per la igualtat laboral 
i retributiva de dones i homes a l’ocupació, per la 
corresponsabilitat en les cures, i per l’eliminació 
de qualsevol tipus de discriminació i violència. 

Amb la reforma 
laboral, les dones hi 
guanyem!
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El lema del 8 de Març d’aquest 2022 és “De les 
paraules als fets, per la igualtat tenim un pla” que 
vol posar l’èmfasi en els plans d’igualtat que han 
de tenir les empreses i que en aquests moments 
s’estan negociant i elaborant.  
Per commemorar aquest dia, CCOO de Lleida ha 
organitzat la següent acció reivindicativa: 
— A les 10 h, a la seu del sindicat, una assem-

blea de delegades i delegats en la qual es 
mostrarà una experiència sindical de bones 
pràctiques en un pla d’igualtat.

— A les 12 h, a la plaça de Ricard Viñes de 
Lleida, l’escenificació dels reptes per arribar 
a la igualtat, i la lectura del manifest que el 
sindicat ha preparat per a aquest dia.

CCOO de Lleida exigeix la reposició 
de la totalitat de serveis ferroviaris 
anteriors a la pandèmia
El 26 de gener, en l’acte conjunt de totes les ins-
titucions i entitats socials del territori, CCOO de 
Lleida va exigir al Ministeri de Transports, Mobili-
tat i Agenda Urbana la reposició de la totalitat de 
serveis ferroviaris existents amb anterioritat a la 
pandèmia. El sindicat va instar l’Administració es-
tatal a implantar immediatament els serveis i les 
tarifes establerts al projecte elaborat pel sindicat 
“Avant Lleida-Barcelona, un tren per a la classe 
treballadora” que compta amb el suport unànime 
de les institucions i entitats del territori.
Actualment falta reposar 4 serveis diaris dels 15 
existents el 2019 (7 d’anada i 8 de tornada), que 
ja eren clarament insuficients per atendre les ne-
cessitats de mobilitat i que no suposen una alter-
nativa real a la utilització del vehicle privat ni en 
freqüències ni en places ofertes ni en preus, en 
uns trens que ja tenen la consideració d’obligació 
de servei públic. Així mateix insta l’Administració 
estatal a implantar els serveis i les tarifes establer-
tes al projecte elaborat pel sindicat. 
Si s’executa el projecte, i això es pot fer de manera 
immediata, ja que s’utilitzen els trens d’alta velo-
citat que ja tenen parada a Lleida i que circulen 
amb un gran nombre de places buides al trajecte 
Lleida-Barcelona per l’alt preu dels bitllets, suposa-

Com cada any, CCOO de Lleida participarà en la 
manifestació conjunta organitzada per la Marea 
Lila de Lleida, de la qual el sindicat forma part, 
que es farà el mateix dia 8 de març i començarà 
a les 18 h, a la plaça de Ricard Viñes de Lleida. 
Us hi esperem!. 

ria una oferta entre 15 i 16 circulacions per sentit 
de serveis purs Avant i places sinergiades en trens 
d’alta velocitat i de més d’un milió i mig de places 
en còmput anual. Pel que fa al preu, l’abonament 
mensual (abonament targeta plus 45) que actual-
ment costa 542,40 euros, passaria a costar 285,60 
i el bo de 10 viatges (targeta plus 10/45) passaria 
dels 204,80 actuals als 122,20 euros.
Considerem que aquesta proposta tarifària i 
d’increment de serveis Avant recollida al projecte 
contribuiria notablement a facilitar les necessitats 
de mobilitat obligada existents, facilitaria la ver-
tebració del territori i el desenvolupament soste-
nible, a més de ser impulsora de l’economia, en 
uns viatges que suposen la majoria dels desplaça-
ments del territori fora de la província.

8 de Març, Dia 
Internacional de les 
Dones Treballadores
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Concentració a la Residència Comtes d’Urgell de Balaguer 
contra la precarització salarial i laboral

Trobada de treball amb 
l’alcaldessa de Tàrrega

Les treballadores i treballadors de la Residèn-
cia Comtes d’Urgell de Balaguer, convocats per 
CCOO, es van concentrar el dia 17 de febrer con-
tra la precarietat dels seus salaris i de les seves 
condicions laborals.  
El motiu de la concentració és que l’empresa que 
gestiona la residència, Eulen, no apuja el sous de 
la plantilla i retalla drets laborals i sou des que va 
assumir la gestió de la residència el 2016, amb la 
qual cosa perpetua la precarietat del seu personal.
Eulen és una empresa multiserveis que malgrat 
la situació de pandèmia que estem vivint ha aug-
mentat els seus beneficis de manera important 
gràcies a la precarització dels seus treballadors 
i treballadores i a la mala utilització dels diners 
que rep del Departament de Drets Socials, que 
haurien de servir per millorar l’atenció que reben 
els seus usuaris i les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores, en lloc d’engreixar el 
compte de beneficis. 

A l’empresa EULEN, li agrada cobrar, però no 
pagar
L’empresa Eulen Servicios Sociosanitarios gestio-
na a més de la residència de Balaguer, la Serafí 
Casanovas de Sort, on tampoc no vol apujar el 
salari a les treballadores incomplint així el decret 
de febrer del 2021 que incrementava les tarifes.
A Eulen no li importa gens el que han patit les 
treballadores durant aquests dos anys de pan-
dèmia, quan han assumit més feina de la que 
podien, amb personal de baixa, plantilles sempre 
ajustades o deficients, falta de recursos materials 
i tècnics…
El decret aprovat el mes de febrer del 2021 in-
crementava les tarifes que l’Administració paga en 
un 4 %, també equiparava preus en el pagament 
de places, les de grau 2 de dependència a les de 
grau 3, sense cost afegit de personal, aportació 
extraordinària de diners COVID… El decret recull 
que una part d’aquest increment s’ha de destinar 

El dia 14 de febrer es 
van reunir al local de 
CCOO a Tàrrega la 
secretària general de 
CCOO de Lleida, Cris-
tina Rodríguez, i altres 
responsables del sindi-
cat amb l’alcaldessa de 
Tàrrega, Alba Pijuan, i 

el regidor de Ciutadania, Educació i Treball, Xavier Rosell. 
El motiu de la trobada era doble, d’una banda parlar de les necessitats de 
mobilitat de la ciutat, així com de la reindustrialització i la creació de llocs 
de treball que necessita Tàrrega. En segon lloc, des de CCOO es va ex-
plicar als responsables polítics de l’ajuntament que el sindicat ha iniciat fa 
uns mesos el procés de dinamització del local del sindicat a Tàrrega, local 
que cobreix les necessitats de les comarques de l’Urgell i la Segarra. D’un 
temps ençà el local s’obre cada dia i s’hi fa assessorament laboral i asses-
sorament per a treballadors i treballadores estrangers, a més de reunions, 
assemblees i cursos de formació. Durant la reunió, Cristina Rodríguez va 
presentar el nou responsable del local, Eduardo Jaso, a l’alcaldessa. 

a fer millores laborals i insta patronals i sindicats 
a negociar.
El mes de desembre es publicà el I Conveni 
col·lectiu català de geriatria, on es recull un incre-
ment salarial del 6 % des del gener del 2021, ac-
tualització i endarreriments que tampoc no s’han 
pagat. 

Els projectes ferroviaris del 
sindicat es van obrint camí
Presentació a Tàrrega dels dos estudis ferroviaris fets per CCOO de 
Lleida: “Rodalies de Lleida: un tren per a la classe treballadora”  i 
“Avant Lleida-Barcelona: un tren per a la classe treballadora”, en un 
acte públic organitzat per ERC de Tàrrega. 
Alberto Puivecino, secretari de Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat de 
CCOO de Lleida, va explicar que els dos estudis inclouen dades sobre 
l’evolució de les inversions, l’evolució del personal del sector, la situació 
del manteniment dels trens i de les infraestructures, l’evolució de les inci-
dències i les propostes del sindicat per millorar el servei ferroviari. CCOO 
considera que aquests projectes, si es duen a terme, contribuirien notable-
ment a facilitar les necessitats de mobilitat amb ferrocarril de les persones 
en l’àrea d’influència de Lleida, tant des del punt de vista socioeconòmic 
com ambiental, facilitarien la vertebració del territori i produirien la creació 
d’ocupació pública.
Durant l’acte, el repre-
sentant de CCOO va 
estar acompanyat per 
l’alcaldessa de Tàrre-
ga, Alba Pijuan, i de la 
senadora per Lleida, 
Sara Bailac. 
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Dades salarials a la demarcació de Lleida. 
La bretxa salarial de gènere a Lleida

Segons dades de l’IRPF del 2020, les darreres que ha publicat l’Agència 
Tributària, les persones assalariades de la demarcació de Lleida són les 
que tenen el salari mitjà anual menor de tot Catalunya: 19.495 euros, da-
vant dels 22.864 euros al conjunt de Catalunya. Al 2019 eren 19.289 euros, 
davant els 23.122 euros al conjunt de Catalunya.

Sí, s’ha incrementat 206 euros el salari mitjà anual a la demarcació de 
Lleida per al conjunt de la població assalariada, segurament per l’augment 
del salari mínim interprofessional (SMI) i per la menor afectació de la crisi 
causada per la pandèmia de la COVID-19 al sector agroalimentari, que és 
molt important al nostre territori, al contrari que al conjunt de Catalunya, on 
hi ha hagut una pèrdua de 258 euros en el salari mitjà anual.

Si incorporem la visió de gènere i desagreguem les dades per sexes: les 
dones assalariades van cobrar a Lleida, al 2020, un salari mitjà anual de 
17.831 euros, i els homes, de 20.881 euros. Al 2019 va ser de 17.541 euros 
i de 20.754 euros, respectivament. Per tant, les dones lleidatanes assala-
riades, al 2020, van cobrar 3.050 euros menys de mitjana anual que els 
homes. Al 2019 eren 3.213 euros menys de mitjana anual que els homes.

Així doncs, al 2020 la bretxa salarial corresponent és del 14,6 %, és a dir, 
les dones perceben un 14,6 % menys de salari mitjà anual que els homes. 
Al 2019 va ser del 15,5 % i al 2018 era del 16 %. Millorem, però anem molt 
a poc a poc, un escàs punt per any. Amb dades del 2020, els salaris de les 
dones s’haurien d’incrementar un 17 % més de mitjana anual per eliminar 
la bretxa salarial a la demarcació de Lleida.

La taxa de salarització del total de la població ocupada (població assalaria-
da ocupada, tenint en compte la dada d’aquelles persones que no estaven 

en ERTO, respecte del total de la població ocupada) de la demarcació de 
Lleida va ser del 83,3 % al 2020 i del 80,5 % al 2019. La taxa de salarització 
de les dones és del 85 % i la dels homes és del 82 %. Al 2019 era, respec-
tivament, del 84 % i el 77 %.

Les dones lleidatanes assalariades al 2020 van percebre 2.280 euros 
menys de salari mitjà anual que el conjunt de les dones catalanes i al 
2019 va ser de 2.570 euros menys. Si fem referència als homes, al 2020 
hi ha una diferència de 4.482 euros menys de salari mitjà anual entre els 
lleidatans i el conjunt dels homes catalans. Al 2019 va ser de 5.106 euros 
menys.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT

Imma Romeo Mallafré 
Secretària de les Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat
CCOO de les Terres de Lleida
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Pel que fa a la bretxa salarial de gènere en relació amb l’edat, s’observa 
que les diferències salarials entre homes i dones són molt elevades entre 
el jovent de fins als 25 anys. Després es va escurçant la bretxa, però es va 
eixamplant a mesura que l’edat augmenta, especialment a partir dels 36 
anys en endavant, edat que coincideix amb les etapes en què les dones, 
majoritàriament, es dediquen a la criança i a la cura de persones depen-
dents. Les dones arriben al màxim salarial entre els 46 i els 55 anys, mentre 

2020 dones homes bretxa salarial 
de gènere

menors 18 anys 1.613 2.336 34,6 %

de 18 a 25 anys 7.217 8.716 18,6 %

de 26 a 35 anys 16.313 18.004 9,8 %

de 36 a 45 anys 19.614 22.046 11,6 %

de 46 a 55 anys 20.934 24.854 17,0 %

de 56 a 65 anys 20.891 26.111 21,6 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT i de l’INE

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT

2019 dones homes bretxa salarial 
de gènere

menors 18 anys 1.436 2.107 32 %

de 18 a 25 anys 7.157 8.654 17 %

de 26 a 35 anys 16.371 18.183 10 %

de 36 a 45 anys 19.555 22.154 12 %

de 46 a 55 anys 20.723 24.685 16 %

de 56 a 65 anys 20.392 26.141 22 %
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT i de l’INE

que els homes ho fan entre els 56 i els 65 anys, és a dir, el salari mitjà anual 
dels homes creix al llarg de la vida laboral i el de les dones, no, cosa que re-
percuteix en les futures pensions de jubilació.

Aquestes dades de bretxa salarial de gènere també deixen entreveure els dos 
tipus de discriminació per segregació vertical existents, com són el terra en-
ganxós i el sostre de vidre.

La realitat és que el mercat laboral discrimina les dones als sectors produc-
tius més feminitzats, en els quals treballen amb salaris més baixos. La bretxa 
salarial més elevada per ocupacions es troba a les ocupacions i als sectors 
altament feminitzats.

S’observa, així, una altra discriminació: la segregació horitzontal, fruit de la 
divisió sexual del treball.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT

2020 dones homes
bretxa 

salarial de 
gènere

% dones 
assalariades 

al sector

Agrari 11.166 12.105 7,9 % 19 %

Indústria 18.591 24.166 24,8 % 30 %

Construcció, activitats 
immobiliàries

16.177 18.848 14,5 % 17 %

Comerç, transports 13.340 19.283 35,6 % 44 %

Entitats financeres, 
asseguradores

36.439 46.926 25,4 % 53 %

Serveis a empreses 13.490 17.823 27,9 % 53 %

Serveis socials 24.966 29.344 16,5 % 65 %

Altres serveis personals 
i d’oci

7.696 11.075 37,0 % 59 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT i de l’INE
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2019 dones homes
bretxa 

salarial de 
gènere

% dones 
assalariades 

al sector

Agrari 10.749 11.718 8,0 % 22,5 %

Indústria 18.449 24.132 23,5 % 37,4 %

Construcció, activitats 
immobiliàries

16.684 19.167 13,0 % 13,4 %

Comerç, transports 13.547 19.684 31,0 % 44,0 %

Entitats financeres, 
asseguradores

36.166 47.518 24,0 % 53,0 %

Serveis a empreses 13.280 17.615 25,0 % 53,0 %

Serveis socials 24.321 28.123 13,5 % 64,0 %

Altres serveis personals 
i d’oci

9.617 12.683 24,0 % 59,0 %

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT i de l’INE

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT

Si analitzem la situació respecte dels ERTO, aquests han suposat que en 
aquelles ocupacions amb més persones en aquesta circumstància la bretxa 
salarial de gènere s’ha mantingut o ha crescut lleugerament respecte del 
2019, mentre que en aquelles ocupacions on no han tingut tanta incidèn-
cia, la bretxa salarial de gènere ha disminuït força. També els ERTO han 
contribuït a mantenir cert grau de persones en situació d’ocupació i amb 
prestació econòmica sense elevar les dades de l’atur.

Segons les dades de l’AEAT (Agència Estatal de l’Administració Tributària), 
els homes assalariats en situació d’ERTO durant el 2020 han estat, en pri-

mer lloc, els del sector del comerç i transports, que són l’11 % del total 
d’assalariats del sector; en segon lloc, el sector de la indústria, amb el 12 % 
dels assalariats del sector, i, en tercer lloc, el sector d’altres serveis perso-
nals i d’oci, amb el 15,8 % del sector.

Entre les dones assalariades en situació d’ERTO, el primer sector ha estat 
aquest últim, el d’altres serveis personals i d’oci, que representa el 29,4 % 
del conjunt de les assalariades del sector; en segon lloc, el del comerç i 
transports, que representa el 8,6 % del total de les assalariades del sector, 
i, en tercer lloc, el de serveis socials, que representa el 4,7 % del sector.

Prestació d’atur
Al 2020 les dones aturades representaven el 48,7 % del total de les perso-
nes aturades de la demarcació de Lleida, mentre que al 2019 eren el 49,5 %.

Amb dades de l’AEAT del 2020, a Lleida, les dones van percebre de mitja-
na anual 64 euros menys de prestació d’atur que els homes, 157 euros al 
2019. El valor mitjà anual de les prestacions d’atur ha crescut en general 
i ho han fet en major proporció les que reben les dones. La millora dels 

salaris, el manteniment de la situació d’ocupació amb els ERTO i, per tant, 
les cotitzacions fan que les prestacions econòmiques hagin pogut créixer.

La bretxa de gènere continua fent-se palesa en la prestació d’atur mitjana 
anual que reben les dones respecte dels homes, però aquesta ha disminuït 
en relació amb l’any passat. A Lleida al 2020 se situava en el 2 % de mitjana 
anual, mentre que al 2019 era del 5 %. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT
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Pensions
Si ens fixem en les percepcions de la pensió mitjana anual a Lleida al 2020, 
les dones van cobrar 13.031 euros i els homes, 16.904 euros. Les dones, 
doncs, van percebre 3.873 euros menys que els homes. Al 2019 les dones 
van cobrar 12.839 euros i els homes, 16.740 euros de pensió mitjana anual 
(és a dir, 3.901 euros menys que els homes).

La bretxa de gènere en les pensions ha crescut respecte de l’any passat i 
és del 26 % al 2020, mentre que al 2019 era del 23,32 %.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEAT

Aportacions generals
Amb aquestes dades, ens reafirmem a dir que l’acord de la reforma laboral 
pactat de manera tripartida al diàleg social suposa una recuperació nítida 
de drets per a totes les persones treballadores. La prevalença del conveni 
sectorial sobre el d’empresa, la recuperació de la ultraactivitat dels convenis 
(aquests ja no “caduquen” mentre se’n negocia un de nou), la reducció de la 
temporalitat mitjançant la reducció dels tipus de contractes (que han d’aclarir 
les seves causes), el nou contracte formatiu, l’elevació de les sancions da-
vant les infraccions en la contractació o la flexibilitat interna, que cerca me-
canismes perquè els acomiadaments siguin sempre la darrera opció per a 
les empreses, són mesures que suposen clares millores per al conjunt de 
les persones treballadores.

Alhora, algunes de les millores que conté l’acord beneficien de manera parti-
cularment positiva les dones treballadores, ja que són les que, precisament, 
patien la precarietat més gran.

Des de CCOO destaquem cinc aspectes claus:
1. Es posa límit a la temporalitat: la temporalitat és un dels mals endèmics 
del nostre mercat de treball i afecta més les dones. Al llarg de la darrera 
dècada, la temporalitat sempre ha estat més gran per a les dones.

En la reforma laboral pactada pel diàleg social, el contracte laboral es pre-
sumeix com a indefinit, s’acoten les causes per poder realitzar contractes 
temporals i se’n limita la durada en el temps, de manera que moltes dones 
treballadores veuran dignificades les seves condicions de treball.

2. S’elimina el contracte per obra i servei, i, en el seu lloc, s’impulsa la figura 
del contracte fix discontinu amb què s’aconseguirà una major seguretat i 
estabilitat.

Aquest canvi hauria de suposar una important transformació en sectors 
en què s’utilitza aquest contracte i que tenen una important presència 
femenina, com les activitats agràries, la restauració o la indústria ma-
nufacturera.

3. S’aborda la precarietat al sector públic: és un sector particularment im-
portant per a les dones. A més, es dona la circumstància que la bretxa de 
temporalitat en aquest cas és encara més gran.

4. Es limita l’encadenament de contractes temporals: redueix a 18 mesos 
en un període de 24 mesos el termini d’encadenament de contractes per 
adquirir la condició de treballadora indefinida, davant dels 24 mesos en un 
període de 30 mesos vigents fins ara. També en aquest cas les dades apun-
ten que les dones es veuran proporcionalment més beneficiades, ja que 
eren elles les que estaven encadenant més contractes.

5. Es regulen contractes i subcontractes: la reforma suposa l’establiment del 
conveni sectorial d’aplicació per a les persones que treballen en contractes 
i subcontractes. Treballadores de la neteja, cambreres de pis i altres treba-
lladores d’empreses multiserveis que durant aquests anys han vist minvats 
els salaris i empitjorades les condicions de treball tindran una equiparació de 
drets amb la resta del sector.

Amb aquesta reforma guanyem drets tots i, molt especialment, també totes. 
Ara serà el moment de reclamar i fer efectiva aquesta recuperació de drets, 
centre a centre de treball, i continuar lluitant des de l’acció sindical per altres 
millores necessàries per eliminar totes les bretxes de gènere.

Alhora, la pujada de l’SMI als 1.000 euros contribueix a reduir la bretxa sa-
larial de gènere. CCOO valora positivament aquest acord, fruit del diàleg 
social, aquesta vegada subscrit per CCOO i UGT i el Govern, per augmentar 
l’SMI aquest any 2022, per la millora salarial directa que suposa, especial-
ment per a les dones, en contribuir que abandonin la pobresa laboral fruit 
de la precarietat, i perquè aquesta pujada repercuteix en la reducció de la 
bretxa salarial de gènere.

Encara ens queda molta feina per fer per posar remei a les bretxes i digni-
ficar les condicions de tants sectors feminitzats. Seguir apujant els salaris, 
en especial l’SMI, que té un important impacte en la bretxa salarial; la rati-
ficació del Conveni 189, tan important per equiparar les condicions de les 
empleades de la llar; aconseguir més i millors polítiques públiques de cures; 
el reconeixement de totes les malalties professionals que afecten les dones; 
la negociació de plans d’igualtat a totes les empreses…

CCOO seguirem treballant per la igualtat laboral i retributiva de dones i ho-
mes a l’ocupació, per la corresponsabilitat en les cures, i per l’eliminació de 
qualsevol tipus de discriminació i violència. 


