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CCOO de Lleida continua treballant en tots els àmbits
per garantir la seguretat laboral dels treballadors i
les treballadores que es veuen afectats per la crisi
sanitària del coronavirus
Dades
En aquests moments, a causa de la crisi sanitària en què estem immersos,
hi ha una gran quantitat de treballadors i treballadores de les comarques
de Lleida afectats per diferents mesures que s’han pres a les seves empreses.
Les dades que tenim canvien cada dia i s’agreugen també diàriament. A
les comarques de Lleida, el total d’ERTO (expedients de regulació temporal
d’ocupació) presentats fins al 22 de març era de 1.368, i el nombre de treballadors i treballadores afectats era de 7.317. Segons les dades d’intervenció
del sindicat —empreses en les quals el sindicat ha intervingut en diferent
mesura—, el nombre d’empreses afectades per ERTO o d’altres tipus de
mesures laborals és considerable, passen de molt el centenar. D’aquesta
xifra, més de la meitat d’empreses han aplicat ERTO de diferent magnitud,
poden afectar tota la plantilla, la meitat o un determinat nombre de treballadors i treballadores. Les altres empreses han aplicat mesures laborals de
diferents tipus.
Les empreses pertanyen a tots els sectors productius: metall, càrnies, tèxtil,
química, pinsos, òptiques, vidre, agroalimentària, empreses de serveis —comerç, restauració, entreteniment, telecomunicacions—…
Transformació de l’atenció sindical
CCCOO de Lleida va transformar els seus serveis d’assessorament presencial, a partir del 13 de març. El local de CCOO a Lleida continuava obert,
un dia sí un dia no —el de Tàrrega, restava tancat—, amb dos persones de
serveis mínims. Amb el nou decret del Govern, a partir del 30 de març i
fins al 9 d’abril el local del sindicat a Lleida estarà tancat, només queda
oberta la seu central de CCOO de Catalunya a Barcelona. El sindicat, però,
ha habilitat i ha reforçat l’assessorament telefònic i telemàtic, excepte en
aquells casos que tinguin a veure amb terminis judicials inajornables, mentre
continuï l’activitat als jutjats.

Per a consultes laborals sobre el coronavirus:

https://consulta.ccoo.cat
Tots els serveis del sindicat: assessorament primari, Gabinet Jurídic, CITE
i les diferents àrees fan l’assessorament a través del telèfon, i us podem dir
que el nombre de trucades que reben els nostres sindicalistes de referència
només són comparables a la magnitud de la crisi.
Les línies d’acció que ha posat en marxa CCOO per afrontar la crisi del
coronavirus són els serveis d’atenció telefònica: 933 100 000 i per Internet:
https://consulta.ccoo.cat, on atenen consultes sobre les mesures generals, la gestió dels conflictes a les empreses i l’assessorament per a tothom,
i que fan atenció de les 9 del matí a les 7 de la tarda, de dilluns a divendres,
i el dissabte i el diumenge de les 9 del matí a les 2 del migdia.
Col·laboració especial de les sanitàries i sanitaris de CCOO
El sindicat ha posat a disposició del Servei Català de la Salut les hores sindicals de les delegades i delegats del sistema públic de salut per contribuir a
l’assistència directa, en funció de les diferents categories professionals que
conformen el conjunt de sanitàries i sanitaris.

www.ccoo.cat/lleida
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Assemblea de joves sindicalistes

El 26 de febrer, va tenir lloc l’assemblea informativa sobre la II Conferència Confederal de Joventut. A l’assemblea, a més, es va debatre sobre els

temes que més preocupen els joves treballadors
i treballadores, com les condicions que suporten
dins del mercat laboral, l’ecologisme i el feminisme, entre molts altres. L’objectiu és que entre tots
i totes puguin decidir cap a on volen que vagi el
sindicat en matèria de joventut.
Durant tot el mes hi ha hagut assemblees a tot el
territori i les reflexions que s’hi han recollit formaran part dels debats de la II Conferència Confederal de Joventut, que es farà a Madrid.

CCOO de Lleida
commemora el Dia
Internacional de les
Dones

Els representants sindicals de la plantilla de
l’Ajuntament d’Alcarràs denunciaran la paralització
de l’aplicació de la valoració de llocs de treball
A finals de febrer, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Alcarràs
va decidir, unilateralment i sense comunicar-ho al representants
dels treballadors i treballadores, paralitzar l’aplicació de la tercera i última fase de la valoració de llocs de treball (VLT), al·legant
que havien de garantir l’equilibri de les finances municipals.
Davant d’aquesta notícia, els representants de la plantilla van
demanar que l’equip de govern presentés el pressupost que
justificava aquesta decisió, i li van proposar la possibilitat de renegociar l’aplicació d’aquesta tercera
fase, de manera que es pogués mantenir l’estabilitat pressupostària de l’ajuntament.
Al final de la reunió, davant la impossibilitat de negociar res, els treballadors i treballadores es van
reunir en una assemblea, convocada pels representants dels sindicats CCOO i Intersindical-CSC, i
van decidir una sèrie d’accions entre les quals hi havia la de denunciar judicialment l’incompliment
de l’aplicació de la tercera fase de l’acord d’aplicació de la VLT.
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Alcarràs estan disposats a negociar el que sigui
necessari. Cap ni un vol que, a causa de l’aplicació d’aquesta tercera fase, es vegi afectat el pressupost de l’ajuntament ni les arques municipals, i demanaran una altra reunió a l’equip de govern,
per fer un últim intent d’acord.

Del sindicat, no ens en podem jubilar mai
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO va organitzar, els dies 9, 10 i 11 de març del 2020,
unes jornades sobre l’envelliment actiu, els hàbits saludables i la prevenció de la dependència. Les
jornades van tenir lloc a Madrid i hi va assistir un representant de Pensionistes i Jubilats de Lleida.
Una de les ponències de les jornades va ser la de Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques
i Protecció Social de CCOO, que va parlar sobre el fet que la jubilació representa una oportunitat
per a l’envelliment actiu. Una altra ponència va ser la del subdirector adjunt de l’IMSERSO que va
tractar sobre el desenvolupament del sistema de la dependència.
Pel que fa a les conclusions, des del punt de vista sindical, es va dir que, a l’hora de lluitar pels
drets dels jubilats i jubilades, mai ens jubilem, que els treballadors i les treballadores puguin tenir un
sindicat de classe com CCOO és avui, més que mai, una necessitat, i que per mantenir-lo ens n’hem
de fer responsables tots i totes, les persones en actiu i les persones jubilades.
Les jornades no van poder acabar tot el seu programa a causa de la COVID-19.

Enguany la commemoració
del Dia Internacional de les Dones a CCOO
de Lleida va tenir lloc el dia 6 de març. Va
començar amb una assemblea en el marc de
la qual es va presentar l’Informe amb les dades sobre la situació laboral de les dones a
Lleida, informe que podeu llegir tot sencer al
final d’aquesta revista.
Posteriorment, al migdia es va fer una concentració a la plaça de Ricard Viñes de Lleida, en
el desenvolupament de la qual es van cridar
eslògans que formaven part de la petita exposició que s’havia muntat al sindicat durant
aquests dies: “Els treballs de cura i domèstic
tenen valor”, “Plans d’igualtat i registres salarials a totes les empreses, ja!”, “Tinc dret
a una pensió digna”, “Només sí és sí!”… En
acabar es va llegir el manifest que CCOO de
Catalunya havia preparat per a aquest dia.
Els actes al voltant d’aquest 8 de Març, el
sindicat els ha emmarcat en el lema “CCOO
Feminista: denúncia i Acció”, denúncia de les
desigualtats, la bretxa salarial, la violència…,
i acció per reclamar plans d’igualtat i registres
salarials desagregats per sexe a les empreses.
El sindicat, a més, participà en la manifestació
organitzada per la Marea Lila de Lleida de la
qual forma part, i que va tenir lloc el mateix
dia 8.
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INFORME 8-M, 2020

Situació de les dones al món laboral a Lleida
(dades del 4t trimestre del 2019, segons l’Enquesta de població activa)

A. Dades de població ocupada, aturada i inactiva, per sexes, a Lleida

Homes
Dones
TOTAL

Població ocupada
112.577
93.963
206.540

A la demarcació de Lleida, al 2019, les dones
de més de 16 anys són el 49,3 % de la població

TOTAL
Homes
Dones

Població aturada
9.010
12.199
21.209

Població inactiva
59.727
70.212
129.939

total, però, en canvi, són el 46,6 % de la població
activa, el 45,5 % de la població ocupada, el 57,5 %

Taxa d’ activitat
63,67 %
67,06 %
60,19 %

Taxa d’atur
9,31 %
7,41 %
11,49 %

Total
181.314
176.374
357.688

de la població aturada i el 54 % de la població
inactiva.

Taxa d’ocupació
57,74 %
62,09 %
53,27 %

Font: INE

A la demarcació de Lleida la taxa d’activitat de
les dones, amb aquestes dades del 4t trimestre
del 2019, és 7 punts inferior a la dels homes. La
taxa d’ocupació continua sent gairebé 10 punts

superior en els homes (62 %) que en les dones
(53 %). I la taxa d’atur de les dones, el 4t trimestre del 2019, és de l’11,5 %, gairebé 4 punts per
sobre de la dels homes. Les dones representen

el 56,6 % del total de persones aturades a Lleida.
Les dones aturades, segons la durada de l’atur,
se situen sempre per sobre en relació amb els
homes: són el 62,4 % en la franja de menys de
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6 mesos; el 57,6 %, en la de 6 mesos a 1 any, i
el 64 % en la d’1 a 2 anys. Només són menys en
l’atur de llarga durada, on representen el 28,2 %
del total de les persones aturades de més de 2
anys, segurament perquè ja han desistit de buscar
feina.
Ocupació femenina per sectors i tipus de jornada i contracte
Les dones s’ocupen majoritàriament en sectors
feminitzats. Si ho analitzem per grans sectors: en
el de serveis, representen el 55 % de la població

ocupada, seguit pel de la indústria amb un 27,7 %,
el de l’agricultura amb el 19 % i, finalment, el de la
construcció amb un 15,5 %.
Si observen la situació de les dones ocupades segons el tipus de jornada, podem veure com el percentatge de parcialitat és més elevat en les dones
ocupades, que representen el 81,5 % de les persones que treballen a temps parcial. Mentre que
les dones són el 39 % de les persones ocupades
a jornada completa. La taxa de parcialitat de les
dones és del 27,3 %, mentre que la dels homes
és del 5,2 %.

Respecte del tipus de contracte de la població
assalariada, s’observa que les dones lleidatanes
representen un percentatge del 48,3 % en els contractes temporals i un 46,4 % en els fixos.
A la demarcació de Lleida, la taxa de temporalitat
de les dones assalariades és del 19,7 % i la dels
homes és del 18,5 %, gairebé un punt menys que
la de les dones.
Tot i la precarietat enquistada en el mercat laboral
lleidatà, constatada per l’elevada temporalitat, són les
dones les que més la pateixen, especialment si tenim
en compte la taxa d’ocupació i la taxa de parcialitat.

B. Dades salarials a la demarcació de Lleida. La bretxa salarial a Lleida
Segons les dades del 2018 de l’Agència Tributària
Estatal (AEAT), a Lleida hi ha 90.582 dones assalariades i 108.164 homes assalariats, per tant, les
dones representen el 45,6 % del conjunt de les
persones assalariades al territori lleidatà.
El salari mitjà anual del total de les persones assalariades de la demarcació de Lleida és de 18.570
euros: el salari mitjà anual de les dones és de
16.791 euros i el dels homes és de 20.061 eu-

ros, per tant les dones cobren 3.270 euros menys
de mitjana a l’any que els homes. Aquesta dada
significa que a la demarcació de Lleida hi ha una
bretxa salarial entre homes i dones del 16,3 %, i
que al 2018 les dones haurien treballat de manera
gratuïta des de l’1 de novembre.
La taxa de salarització (població assalariada respecte de la població ocupada) de la població ocupada total de la demarcació de Lleida és 80,6 %.

La taxa de salarització de les dones és del 83 % i
la dels homes és del 79 %.
El salari mitjà anual de les dones lleidatanes és
2.566 euros menys que el del conjunt de les dones catalanes. Per tant, hi ha una bretxa salarial
del 13,2 % entre les dones lleidatanes i el conjunt
de les catalanes. Però, si es fa referència als homes, també hi ha una bretxa salarial amb el conjunt d’homes catalans del 20 %.
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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 es van eixamplant a mesura que l’edat augmenta i que, per tant, la bretxa

s’accentua amb l’edat, especialment a partir dels
26 anys en endavant, edat que coincideix amb
les etapes reproductives i de maternitat de les
dones, i no es recupera posteriorment el guany

mitjà anual. Aquestes dades de bretxa de gènere
també deixen entreveure els dos tipus de discriminació per segregació vertical, com són, el terra
enganxós i el sostre de vidre.

menors de 18 anys
de 18 a 25 anys
de 26 a 35 anys
de 36 a 45 anys
de 46 a 55 anys

dones
1.475
6.636
15.408
18.729
19.973

homes
1.964
8.011
17.175
21.235
24.142

bretxa de gènere
25 %
17 %
10 %
12 %
17 %

de 56 a 65 anys

19.772

25.821

23 %

La realitat és que el sistema discrimina les dones
als sectors productius que treballen, molt feminitzats, amb salaris més baixos. La bretxa salarial

més elevada per ocupacions es troba en les ocupacions altament feminitzades i en aquells sectors
feminitzats. S’observa, així, una altra discrimina-

ció: la segregació horitzontal, fruit de la divisió
sexual del treball.
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Sector Agrari
Indústria
Construcció
Comerç
Transports
Entitats financeres
Asseguradores
Serveis
Serveis socials
Altres serveis personals i oci

dones

homes

bretxa de gènere % dones assalariades

9.999
17.954
15.568

10.852
23.626
18.195

8,0 %
24,0 %
14,4 %

18,0 %
30,4 %
17,2 %

12.976

19.112

32,0 %

44,0 %

29.581

38.891

24,0 %

52,0 %

12.755
23.296
8.987

17.064
27.101
12.287

25,0 %
27,0 %
27,0 %

54,0 %
64,0 %
59,0 %

C. Bretxa de gènere en les prestacions per atur
Al 2018 les dones aturades representaven el 49
% del total de persones aturades. Tanmateix, amb
dades de l’AEAT del 2018, a Lleida les dones van
percebre de mitjana anual 169 euros menys de
prestació d’atur que els homes.
Així doncs, la bretxa de gènere també es fa palesa
en la prestació d’atur mitjana anual que reben les
dones respecte dels homes. A Lleida se situa en
el 6 % de mitjana anual.
Del total d’expedients tramitats a Lleida el 2019
pel Fons de Garantia Salarial, les dones han representat el 46,3 % del total. La mitjana de l’import
de les indemnitzacions ha estat de 4.304 euros,
import un 35,9 % inferior a la mitjana dels homes.

Les dades expressades al llarg d’aquest informe ens permeten copsar que és necessari
que el mercat laboral lleidatà faci un important

(1) Informació estreta de l’article de Pere Enciso publicat el 5 de març del 2020 a 7accents.cat
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esforç per escurçar les diferències de les dones
respecte dels homes (1).
Imma Romeo Mallafré
Secretària de les Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat
CCOO de les Terres de Lleida

