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Més ingressos, 
més protecció, 
més certeses
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Una seixantena de dones i homes van commemorar el 8 de Març a CCOO de Lleida. El lema 
d’aquest 8 de Març era “La igualtat és un pla que funciona” que volia posar l’èmfasi en el treball 
fet amb els plans d’igualtat a les empreses, que està servint molts cops per esperonar les treballa-
dores i treballadors a posar en marxa la representació sindical a l’empresa amb tots els avantatges 
que això suposa.
Per commemorar aquest dia, el sindicat va organitzar un seguit d’accions que començaren amb 
una jornada d’acció sindical titulada: “La igualtat és un pla que funciona. Feminitzem el món la-
boral”, que va consistir en una dinàmica de grup sobre la negociació col·lectiva i l’acció sindical 
amb perspectiva de gènere.
Un cop finalitzada la jornada, les delegades i delegats van anar fins a la plaça de Ricard Viñes de 
Lleida on van cremar simbòlicament tot allò que fa que les dones no gaudeixin de la igualtat total: 
la bretxa salarial, la manca de corresponsabilitat, el llenguatge sexista, el terra enganxós, el treball 
a temps parcial, el sostre de vidre, la no conciliació… Per acabar, dos delegades van llegir el 
manifest que el sindicat havia preparat per a aquest dia.
A la tarda, delegades i delegats de CCOO de Lleida van participar en la manifestació que convoca 
el moviment feminista Marea Lila a Lleida. 

CCOO participa en els debats de la Jornada 
Catalana de la Mobilitat 2023

El 23 de març, Alberto Puivecino, secretari de 
Sostenibilitat, Medi Ambient i Mobilitat de CCOO 
de Lleida, va participar en una taula de debat de 
la Jornada Catalana de la Mobilitat 2023, que en-
guany ha tingut lloc a Lleida.
En la taula de debat es van tractar els principals 

La segona fase de la reforma de les pensions 
ratificada en el Consejo Confederal de CCOO es 
pot considerar com un acord històric, perquè 
dona viabilitat i suficiència al sistema públic de 

8 de Març a CCOO de Lleida, 
commemoració reivindicativa

pensions per als propers 25 anys. Un acord que podríem 
resumir en més ingressos, més protecció i més certeses.

Més certeses perquè trenca amb el mantra que les per-
sones joves no tindran pensió. La jubilació de la genera-
ció del baby-boom comportarà que hi hagi un augment 
significatiu del nombre de pensions, que seran més llar-
gues i també més quantioses. Aquest acord fa possible 
donar sortida a aquesta situació a través d’ingressos a la 
caixa de la Seguretat Social.

L’acord es basa en tres aspectes:

1. Reforç de les mesures d’ingressos.

2. Reducció de la bretxa salarial.

3. Nova fórmula de càlcul de la pensió.

Pel que fa a les mesures d’ingressos, l’objectiu és do-
tar un fons de reserva per garantir la sostenibilitat del 
sistema en moments de màxima exigència demogràfica, 
apropar-se a la cotització real per ingressos assolint uns 
nivells de cotització que estiguin més a prop dels parà-
metres europeus i repartir esforços i assolir la cotització 
per la totalitat del salari rebut. 

Les mesures de reducció de la bretxa de gènere en 
aquest acord són prou significatives perquè les pensions 
futures de les dones no tinguin biaix de gènere. S’han 
incrementat els períodes reconeguts com a cotitzats a 3 
anys en cas de reduccions de jornada i excedència per 
tenir cura de fills, menors o familiars de fins a segon 
grau. S’incrementa la quantia del complement de la bret-
xa de gènere en un 10 % addicional a més del que ho 
faci la inflació en els dos propers anys i millora la fórmula 
d’integració de llacunes per a les dones treballadores.

Pel que fa a la nova fórmula de període de càlcul també 
suposa una millora de les pensions pels que tenen una 
carrera de cotització més precària i discontínua, un tret 
distintiu de la bretxa de gènere a l’ocupació. En aquest 
cas s’ha acordat que fins a l’any 2040 es garanteix el dret 
d’opció a la situació que sigui més beneficiosa per a cada 
persona pensionista: calcular la pensió amb els darrers 
25 anys cotitzats o amb els millors 27 anys cotitzats del 
període dels darrers 29.

Però encara hi falten coses i acords que cal assolir: la 
concreció normativa de la base reguladora per la pres-
tació d’incapacitat transitòria (IT), les treballadores i tre-
balladors fixos discontinus, la cotització de becaris i el 
compromís de negociació pel que fa la jubilació parcial, 
entre d’altres. 

reptes de la gratuïtat del transport i quina és 
la compatibilitat amb la qualitat del servei, 
l’afectació a la sostenibilitat i l’afectació a 
altres models de mobilitat paral·lels. El repre-
sentant del sindicat a més de debatre sobre 
aquests temes va poder explicar els estudis 
elaborats per CCOO sobre mobilitat ferro-
viària, els darrers anys. 
De la taula, a més d’Alberto Puivecino de CCOO, 
en van formar part Joan Giménez, director ge-
neral de Moventis; Georgina Montesinos, se-
cretària de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic, i Teresa Tost, responsable de 
l’Àrea Econòmica de l’ATM de Lleida. 

http://www.ccoo.cat/lleida


Els treballadors i les treballadores tenim 
el dret a formar-nos i a adaptar-nos en 
la nostra professió. Ara que estem en un 
procés d’aprenentatge amb les noves ei-
nes de treball i els nous procediments per 
fer les tasques diàries, aquesta formació 
és més necessària que mai.

És per això que tothom que tingui un any 
d’antiguitat a l’empresa té dret a poder 
utilitzar vint hores anuals de formació vin-
culada a l’activitat de l’empresa. Aques-
tes vint hores es poden acumular en cinc 
anys, aquest còmput de cent hores pot 
capacitar-nos en la nostra professió i mi-
llorar la nostra carrera professional. 

A les empreses on CCOO té represen-
tació sindical hi pot haver el compromís 
d’un pla de formació per al desenvolu-
pament d’una formació professional amb 
qualitat i contingut. És important, com a 
treballadors i treballadores o com a re-
presentants legals, poder exercir el dret 
d’aquest temps de formació remunerat 
per millorar laboralment. L’argument legal 
al dret a la formació el trobem en l’article 
23: Promoció i formació professional en el 
treball, de l’Estatut dels treballadors. Cal 
fer la recerca en el conveni col·lectiu que 
sigui d’aplicació a cada empresa, ja que 
en aquest tema pot millorar el redactat de 
l’Estatut dels treballadors.

Hi ha altres aspectes formatius, aquest no 
és l’únic, en què hi ha l’obligació per part 
de l’empresa, com el que recull la Llei de 
prevenció de riscos laborals que diu que 
aquests aspectes formatius són obligato-
ris per a les dues parts, empresa i treba-
lladors.

La formació és important en la nostra 
vida laboral i professional, ja que millora 
les habilitats, les capacitats i els coneixe-
ments per poder realitzar millor la profes-
sió que exercim. L’actualització dels co-
neixements ens permet adaptar-nos millor 
a l’entorn i als diferents canvis organitza-
tius del món laboral.

Si necessiteu informació per reclamar el vos-
tre dret a la formació continuada, sol·liciteu 
assessorament, truqueu al sindicat! 
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formació en hores 
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Bona participació del personal docent no 
universitari a les eleccions sindicals 
El 14 de març van tenir lloc les eleccions sin-
dicals del personal docent no universitari, a les 
quals estaven cridats a participar a Catalunya 
prop de 90.000 docents, més de 6.700 a la pro-
víncia de Lleida.
En primer lloc, des de CCOO d’Educació de Lleida 
agraïm la feina de totes les persones que hi han 
participat: votants, membres de les taules i in-
terventors i interventores. Totes han fet possible 
l’exercici d’un dret democràtic fonamental com 
és l’elecció de les persones que els han de re-
presentar en els diferents àmbits de negociació.
Si tenim en compte tot Catalunya, ens hauria 
agradat un percentatge més alt de participació, 
però a Lleida estem contents perquè a les nos-
tres demarcacions, Lleida i l’Alt Pirineu i l’Aran, 
hi ha hagut prop del 60 % de participació, és una 
molt bona xifra que ens situa com un dels territo-
ris amb un índex més alt de participació.
Pel que fa als resultats, valorem positivament la 
consolidació del nostre espai, que s’ha concretat 
en 5 delegats i delegades als Serveis Territorials 
de Lleida i 4, als Serveis Territorials de l’Alt Piri-
neu i l’Aran. L’increment general a tot Catalunya 
ha estat d’11 delegades i delegats, si comparem 

CCOO signa el Conveni de transport de 
mercaderies de Lleida
Els sindicats CCOO i UGT van signar a principis de mes el Conveni de transport de mercaderies de 
Lleida, després de 5 anys sense conveni. 
El conveni s’ha signat per 3 anys, del 2022 al 2024, amb un augment salarial total del 14 %, que es 
desglossa en un increment salarial del 7 % per al 2022, del 3,5 % per al 2023 i del 3,5 % per al 2024, 
en tots els conceptes. El pagament del 2022 inclourà els endarreriments des de l’1 de gener del 2022. 
També s’acorda que hi haurà una revisió de les taules salarials del 2024 pel diferencial existent entre 
l’IPC acumulat dels anys 2022, 2023 i 2024 i els increments pactats en cas que fos positiu, de manera 
que s’actualitzarien les taules salarials del 2024 per al 2025. 
En la taula del complement d’antiguitat, s’hi ha afegit un nou tram que es remunerarà a aquelles per-
sones que portin 25 anys d’antiguitat amb un augment salarial del 35 % del salari base.
Per altra banda s’amplia en 1 dia més el permís per assumptes propis, en total en queden 2. A més 
s’atorgarà la possibilitat que una persona treballadora pugui sol·licitar 3 dies de permís no retribuïts.
Quant a la incapacitat temporal per accident de treball, es complementarà fins al cent per cent si hi 
ha hospitalització o intervenció quirúrgica ambulatòria amb hospitalització domiciliària, des del primer 
dia i mentre duri la baixa.
En matèria de jubilació, es preveu la jubilació anticipada parcial que la persona treballadora podrà 
sol·licitar a partir dels 64 anys, l’empresa haurà d’atendre aquesta petició. 
CCOO valora positivament la signatura d’aquest conveni, ja que apropa substancialment el Conveni de 
transport de mercaderies de Lleida a la resta de convenis del sector de Catalunya, malgrat que Lleida 
continua sent la Ventafocs dels convenis de transport de mercaderies de Catalunya. El 2025 serà el 
moment de poder equiparar el Conveni de transport de mercaderies de Lleida als convenis de Girona i 
Tarragona, que són els següents que van per davant en condicions econòmiques i laborals. 

la xifra amb la del 2019. En general s’’ha produït 
un intercanvi de vots entre els sindicats corpo-
ratius, amb una disminució significativa de vots 
a la USTEC i un increment gairebé equivalent de 
vots a l’ASPEC.
CCOO continuarem presents als centres educatius 
per impulsar la ILP per assolir un mínim d’un 6 % 
del PIB per a l’educació, per vigilar el compliment 
dels acords d’estabilització, per treballar per la de-
rogació del decret de plantilles… En resum, con-
tinuarem, encara amb més força, compromesos i 
compromeses amb l’educació i amb tu! 
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Situació de les dones al món 
laboral a la demarcació de Lleida
La Secretaria de Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat ha 
elaborat l’informe “Situació de les dones al món laboral a Lleida” amb les 
dades sobre la situació laboral i salarial de les dones a la demarcació de 
Lleida. L’informe, que es fa anualment, s’elabora amb motiu de la com-
memoració del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones Treballadores.

L’informe no només analitza les dades, sinó que en fa una valoració i 
exposa les exigències del sindicat per millorar la situació laboral de les 
dones a les nostres comarques.

De l’informe  d’enguany, en destaca, entre d’altres, que:

• Les dones són el 46 % de la població activa, que és un 1 punt més 
que al mateix període del 2021.

• Al 4t trimestre del 2022 les dones són el 49,5 % de la població 
aturada.

• Les dones representen el 54 % del total de la població inactiva.
• La taxa d’activitat de les dones és gairebé 8 punts inferior a la dels 

homes.
• La taxa de temporalitat de les dones assalariades és del 50 % i 

la dels homes és del 36 %, 14 punts menys que la de les dones.
• Les dones assalariades van cobrar a Lleida, al 2021, un salari mitjà 

anual de 18.869 euros, i els homes, de 21.864 euros.
• La bretxa salarial corresponent és del 13,7 %, és a dir, les dones 

perceben un 13,7 % menys de salari mitjà anual que els homes.

Davant dels resultats d’aquest informe, CCOO de Lleida demana, entre 
altres:

• Seguir desenvolupant, a les empreses, els plans d’igualtat.
• Corresponsabilitat en les cures.
• Reduir la jornada laboral anual i setmanal.
• Incrementar les pensions i les prestacions socials mínimes.
• Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques.
• Transferir els beneficis empresarials als salaris.

L’informe acaba amb un seguit de propostes sindicals per avançar en 
igualtat entre dones i homes a la feina i per fomentar la corresponsabi-
litat a més d’una breu anàlisi sobre els plans d’igualtat. 

CCOO fa balanç de la llei 
d’igualtat en una jornada 
a la UdL

Enguany, CCOO hem participat en la jornada commemorativa del 8 
de Març a la Universitat de Lleida, organitzada pel Centre Dolors Piera 
d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones i que va estar dedicada 
al quinzè aniversari de la llei d’igualtat.
L’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 23 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, que va suposar una fita a l’Estat espanyol, 
compta ja amb quinze anys de trajectòria en el camí cap a la igualtat en-
tre homes i dones. Aquesta jornada tenia per objectiu aportar una mirada 
retrospectiva sobre què ha suposat el desplegament d’aquesta llei, quins 
reptes queden encara per assolir i quines oportunitats s’obren per a la 
consecució de la igualtat entre dones i homes.
La participació del sindicat es va concretar en la ponència que va impartir 
Mentxu Gutiérrez Jiménez, secretària de Dones i Polítiques LGTBI+ de 
CCOO de Catalunya, que va fer balanç de la llei des del punt de vista 
sindical. 
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Informe del 8 de Març, 2023

CCOO signa el conveni 
de centres per a persones 
amb discapacitat 
intel·lectual
El 27 de febrer passat es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya el IX Conveni de residències, centres de dia i llars per a 
l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.
Aquest conveni es va signar amb un sí crític de CCOO perquè el sindicat 
considera que és del tot injust que les persones treballadores del sector 
es quedin el 2021 sense cap increment salarial i, a més, l’increment del 
3 % per al 2022 és insuficient. L’increment salarial del 3 % per al 2022 
té efectes retroactius des de l’1 de gener del 2022 i afectarà el salari i la 
resta de conceptes salarials: plusos i antiguitat.
A la província de Lleida hi ha una quinzena de centres els treballadors i 
treballadores del quals estan afectats per aquest conveni. 

https://www.ccoo.cat/lleida/wp-content/uploads/sites/113/2023/03/informe-8-m-2023.pdf
https://www.ccoo.cat/lleida/wp-content/uploads/sites/113/2023/03/informe-8-m-2023.pdf

