
 

 

 

 

 

Ara més  

que mai.... 

___________________________ 

Garantitza la teva estabilitat,  

Assegura el teu futur. 
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Aquesta en la proposta sindical que  t’oferim en moments de màxima incertesa, 
quan les preguntes sonen més que les respostes. 

UTO-UGT,com ha dit sempre, t’ofereix la seguritat i el compromís d’un sindicat que 
de manera constant, esta al teu costat per assegurat-te estabilitat i futur. 

No son moments de demagogies ni de “”brindis al sol””, com pretenen alguns. Son  
moments de responsabilitat, per donar resposta a les nostres necessitats, amb 
decisió i confiança. 

Els treballadors i treballadores de l’ONCE, coneixeu perfectament a UTO-UGT. 
Ens coneixem tots i totes, doncs compartim tant despatxos com els carrers dels 
nostres pobles i ciutats. 

Ens uneixen les mateixes inquietuds, il·lusions, esperances, necessitats i 
compromisos. I ens uneix també una CASA, l’ONCE, que entre tots i totes, haurem 
de preservar i consolidar, per poder continuant avançant cap al futur. 

Des de gairebé un any, estem vivint el pitjor que ens podia passar, una gran 
pandèmia provocada per la COVID-19. És una cosa inimagilable i amb unes 
terribles conseqüències per la societat, tant econòmiques com socials i lògicament 
també per a nosaltres. 

Però un vegada més, els homes i les dones de l’ONCE heu demostrat el copromís 
que com a professionals, teniu amb les vostres responsabilitats i el compromís 
que, igualment, ens uneix a UTO-UGT, i entre tots i totes, sota la consigna “MES 
JUNTS QUE MAI”, hem estat, durant el confinament, en permanent contacte els 
uns amb els altres. Utilitzant els telèfons i les noves tecnologies de comunicació 
per romandre units.D’aquesta forma, hem tingut la capacitat, amb molt de sacrifici, 
treball i esforç de buscar solucions i adoptar acords, a la Taula de Negociació amb 
l’ONCE amb l’objectiu de: 

• Garantitzar el manteniment dels llocs de treball. 
 

• Garantitzar l’estabilitat econòmica i laboral. 
 

• Garantitzar la sostenibilitat de la Institució. 

 



 

D’aquesta manera, amb les mesures adoptades, hem aconseguir afrontar, en 
millors condicions i amb unes raonables i positives perspectives de futur,una 
situació tremendament complicada per a  la majoria de la ciutadania del nostre 
pais. 

Això ens dona forçes i empenta per avançar i continuar tenint un horitzó una mica 
més clar, sí actuem amb responsabilitat i amb objectius clars enfocats al benestar 
i la seguretat dels traballadors i treballadores de la Institució. 

Com sempre, UTO-UGT ha defensat amb fermesa els interessos de la plantilla. 
Per suposat també amb la negociació del primer ERTO de la història de l’ONCE, 
amb el qual vam pactar les millors condicions per tots. Completant l’ONCE a 
proposta de UTO-UGT les quantitats establertes pel Govern, fins a garantir el 
cobrament del salari base, complement d’escala i antiguitat. 

Vam pactar igualment altres tipus d’acords beneficiosos per tots els treballadors i 
traballadores, aixi com ajudes econòmiques directes, sense interessos, per a tots 
els afectats per l’ERTO, i préstecs en immillorables condicions, per a famílies amb 
més dificultats. Una negociació que va ser valorada positivament, tant interna com 
externament, donades les condicions socials, sanitàries i econòmiques tan 
adverses per les quals estava passant el nostre pais. 

I el més important: tots els acords assolits, es van realitzar sota la premissa 
fonamental per a UTO-UGT: 

“Que tots els treballadors i treballadores una vegada finalitzat l’estat 
d’alarma i preses les mesures necessaries per a garantir la nostra salut, 
tornéssim novament als nostres llocs de treball”. 

Lamentablement, altres empreses no han donat aquesta resposta. Son molts els 
treballadors i treballadores que han vist com les seves empreses no han pugut 
remontar la crisi generada per la pandèmia o simplement han prescindit d’ells i 
elles. Les dades de l’atur, en l’últim trimestre de 2020 creixen novament, i ja són 
mes de tres milions set-centes mil persones a final de l’any. En aquesta 
situació,l’ocupació de les persones amb discapacitat va baixar en un 32% en el 
primer trimestre. 

En relació a la Seguretat i la Salut pels treballadors i treballadores i de menera 
especial, per la seva tasca, pels vendedors i venedores, la hem fet 
permanentment amb propostes i exigències d’UTO-UGT davant els Comités de 
Seguretat i Salud. Aconseguint per les mesures adoptades i la professionalitat 
demostrada, una protecció molt positiva davant la incidència de la COVID-19, 
entre la plantilla de l’ONCE. 

No obstant això aquest any que hem començat i davant els reptes que tenim per 
endavant,  hem de continuar, “MÉS JUNTS QUE MAI”, per aconseguir 
GARANTIR  la nostra ESTABILITAT i el nostre FUTUR, en les millors condicions. 

UTO-UGT és l’únic sindicat que, amb el teu recolçament, ho pot aconseguir: 



 

Per responsabilitat 

I pel seu compromís amb tu 

 

Com així ha sigut al llarg de la seva història. 

UTO-UGT va néixer per  defensar els interessos dels treballadors i treballadores 
de l’ONCE, per a consolidar el seu present i per construir el seu futur basat en 
l’estabilitat que, ARA MÉS QUE MAI, és tan necessària. 

UTO-UGT va confirmar, igualment, la seva exigència  i capacitat sindical durant 
l’última crisi que va colpejar el nostre pais, i que ara planeja novament sobre 
nosaltres, buscant solucions i fórmules, econòmiques i laborals que des de la 
responsabilitat, el reconeixement i l’esforç comú, van fer possible la recuperació 
econòmica dels treballadors i treballadores. 

Amb el compromís, el més important:Tu:la teva feina, el teu salari i el teu benestar; 
os vam presentar, en les passades eleccions, el nostre programa electoral. Un 
conjunt de propostes i fórmules que UTO-UGT va plantejar a la Taula de 
negociació del XVI Conveni Col·lectiu i que han permès, en els últims quatre 
anys,èxits tan importants com: 

 

• Obtenir pujades salarials, en la seva vigència, que han triplicat l’IPC 
d’aquest anys. Entre 2017 i 2020, l’IPC ha crescut un 2,6 %, mentre 
que la pujada del salari base dels treballadors i treballadores de 
l’ONCE, en aquets 4 anys, ha sigut del 8 %. 

• Mantenir l’estabilitat laboral i els llocs de treball. 

• Aconseguir el llindar i mínim de vendes sense increments durant els 
últims 8 anys, facilitant aixi el cobrament de comissions. 

• Establir un repartiment lineal, pels treballadors i traballadores, 
percebent en el mes d’abril de cada any, en base al pacte de UTO-UGT 
en el Conveni, pels resultats econòmics de l’ONCE. En el mes d’abril 
de 2020, en ple confinament per la pandèmia, els treballadors i 
treballadores vam cobrar 574,38 € per aquest concepte. Més de 33,45 
milions d’euros repartits entre els treballadores durant la vigència del 
XVI Conveni Col·lectiu. 

• Importants millores en la Igualtat i en la conciliació familiar i laboral. 

• Seguir generant ocupació amb contractes indefinits a l’ONCE,  degut 
a l’acord en Conveni Col·lectiu signat per UTO-UGT. Més de 4.000 
durant la seva vigència. 

• Gran  millora en la promoció laboral en l’ONCE, la qual cosa ha 
permès que un important nombre de companys i companyes s’hagin 
promociat  laboralment. 



• Millores significatives pels companys i companyes junior, en el temps 
per aconseguir el grau senior, una vegada superat els dos anys de 
contracte i en el increment en el seu sou base, mitjançant la 
negociació Col·lectiva. 

UTO-UGT també ha complert els seus compromisos contrets amb els treballadors 
i treballadores en la defensa de l’ONCE, d’altres interessos i atacs, externs i 
interns, que han intentat posar en perill la seva estabilitat i la seguretat de les 
persones que en ella treballem. Per això, aquest sindicat es situa permanentment 
en: 

• La defensa del nostre espai en el mercat del joc, davant aquells que 
voldran reduïr la petita quota de mercat que representem. 
 

• La defensa contra el joc il·legal que s’aprofita de la nostra imatge, 
professionalitat i discapacitat, imitant els productes que 
comercialitzem. Promovent, per això, accions davant els poders 
públics per erradicar la LACRA del joc il·legal. 
Altres sindicats s’han mantingut totalment al marge mirant cap a un 
altre costat. 
 

• La defensa davant altres aliances de Grups Polítics, amb el 
recolçament de sindicats que operan a l’ONCE, que volguin anar 
contra la Institució, els seus fins fundacionals i la seva sostenibilitat; 
atacant aixi directament i posar en serioses dificultats, a les persones 
que formem part d’ella. 
Davant d’això, UTO-UGT, una vegada més, va posar la realitat en les 
taules i despatxos dels grups polítics més representatius del nostre 
pais, aconseguint el seu recolçament y rebutjan l’estratègia de 
persecució implacable iniciada contra l’ONCE i en conseqüència, 
contra els traballadors i treballadores que depenem d’ella. 

Al llarg d’aquests quatre anys, hem aconseguit, JUNTS, anar superant un camí 
molt difícil, sobre tot, en el últim tram, en el que, TOTS i TOTES, hem donat una 
autèntica lecció de responsabilitat. 

En aquesta nova legislatura que tenim per endavant i ara més que mai, ens toca 
comprometre’ns , JUNT AMB TU, a continuar-ho fent. 

Perque les prioritats d’UTO-UGT estan sempre amb tu, t’oferim: 

Un programa DE CONFIANÇA EN EL FUTUR 

Un progama  d’IL·LUSIÓ 

Un programa DE NOUS COMPROMISOS 

 

 



Un programa electoral que: 

Ara més que mai 

Garanteixi la Teva Estabilitat 

I Asseguri el Teu Futur 

Per aixó, UTO-UGT es compromet novament amb tu, amb aquest Programa 
Electoral, que ens permetra avançar i superar, JUNTS, qualsevol dificultat que 
se’ns presenti. 

Per aconseguir-ho els nostre compromisos sindicals es centraran, prioritariament 
en: 

• Garantitzar l’estabilitat dels nostres llocs de treball i continuar 
generant ocupació indefinida en l’ONCE. 

• Seguir garantitzant els drets i intessos dels treballadors i 
treballadores de l’ONCE, progressant en la millora continua del clima 
laboral. 

• Potenciar la promoció laboral interna i afavorir fórmules formatives 
per realitzar previsions de cobertura dels llocs de treball futur. 

• Assegurar els nostres ingressos económics, incorporant nous 
sistemes de millores retributives per a tots els treballadors i 
treballadores, mantenint els repartiments económics, en funció dels 
resultats anuals de l’ONCE. 

• L’equiparació del salari base junior amb del salari base del senior, 
d’acord amb la estratègia d’UTO-UGT en els últims anys. 

• Avançar en la implantació i millora, pels treballadors i treballadores, 
en els models de participació per venda de productes de loteria per 
altres vies. 

• Mantenir i millorar les mesures de conciliación familiar, per poder 
estar, compartir i atendre als nostres familiars més directes. 

• Seguir considerant el TPV com una eina en permanent evolució, 
impulsant des d’UTO-UGT les funcionalitats del nou terminal i  les 
seves millores tecnológiques, d’acord amb les necessitats dels 
venedors i venedores. Essent irrenunciable, per aquest sindicat,  
l’ampliació del seu servei de manteniment. 

• Incremetar el ritme d’implantació dels nous quioscos i del seu 
manteniment. 

• Renovació i millora de la dotación d’eines als treballadors i 
treballadores. 

• Continuar promovent la participació activa de les dones a la vida 
Institucional i laboral de l’ONCE, inclosos els llocs de responsabilitat. 
 

A més d’aquest compromisos prioritaris, que ens garantitzan el més important 
pels treballadors i treballadores, UTO-UGT seguirà treballant, igualment, amb 



absoluta intensitat, en molts altres aspectes que són fonamentals  pels homes 
i dones de l’ONCE i en conseqüència, per aquest sindicat, com: 

• Buscar fórmules de millora permanent, en tot el que fa referència 
al circuït de joc: 
 

✓ Automatització de la Unitat de Preparació del Cupó, 
facilitant la distribució dels productes de joc i reduïnt el 
temps per lliurar-los. 

✓ Millorar el sistema de gestió de la compte venedor, de 
manera que faciliti la recaudació per vendes i agilitzi i 
simplifiqui les tasques de liquidació. 

✓ Seguir analitzant de manera continuada, en profunditat, 
de tota la normativa referent al joc, millorant aquells 
aspectes que puguin oferir les máximes garanties 
laborals als venedors i venedores. 
 

• Treballar, conjuntament amb l’ONCE per aconseguir un nou Acord 
amb el Govern, que garantitzi el futur i l’estabilitat comercial de les 
nostres loteries, la nostre quota de mercat i en conseqüència, 
l’estabilitat dels llocs de treball i la creació d’ocupació. 

• Avançar en nous projectes comercials i en la continua renovació 
dels nostres productes de loteries, que ens permitin competir amb 
altres operadors de joc e incrementar la quota de mercat, que  sens 
dubte implicarà una millora en l’establitat econòmica i laboral. 

• Fomentar la participació del jovent en totes les àreas de l’ONCE, 
plantejant noves linies d’estretegía i actuació. 

• Seguir garantitzant la no discriminació per orientació sexual, 
identitat de gènere, i/o característiques sexuals. 

• Avançar en matèria de teletreball en la mesura que l’actualitat ho 
exigeix. 

• Afavorir la assistència dels treballadors i treballadores a 
tractaments d’atenció temprana i de salut pels fills i filles amb 
discapacitat o malalties greus. 

• Potenciar la figura de l’Agent d’Igualtat, implantada a proposta 
d’UTO-UGT, com a peça clau per un futur més igualitari. 

• Continuar lluitant per una formació continua,vinculada 
directament amb la negociació Col·lectiva, per garantitzar el dret a 
la millora professional dels treballadors i treballadores de l’ONCE; 
adaptant-nos als temps canviants i recolçant accions formatives 
en format digital. 

• Continuar impulsant i facilitant la utilització de les noves eines 
tecnològiques, entre els treballadors i treballadores. 

• Avançar cap a un model de treball saludable, contemplant 
activament la salut i la seguretat de l’entorn fìsic, el benestar de 
l’entorn psicosocial i els recursos de salut en el espai laboral; 
promocionant així la millora de la cultura preventiva 

 

 



 

 

 

Ara més  

que mai.... 

___________________________ 

Garantitza la teva estabilitat,  

Assegura el teu futur. 
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