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Primer de Maig a l’ofensiva

editorial

Amb el lema “Ocupació estable, salaris justos, més drets socials”, desenes de milers de treballadors i treballadores van sortir al carrer aquest Primer de Maig a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa amb l’objectiu de reclamar allò que és nostre i passar a l’ofensiva. Aquest
va ser el missatge del nou secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, en el seu
primer discurs en un Primer de Maig. Moltes reivindicacions laborals i socials van formar part
d’aquesta jornada, que es va iniciar amb una trobada dels secretaris generals de CCOO de
Catalunya, UGT de Catalunya i USOC, que van escenificar el front comú que cal construir per
canviar les coses i fer que els treballadors i les treballadores recullin també els beneficis del
creixement econòmic. Èxit de participació: les imatges parlen per si soles.

Cal un front comú
sindical i social
per canviar les
coses
Una de les idees força sorgides del darrer
congrés de CCOO de Catalunya i liderada
pel secretari general, Javier Pacheco, és la
d’impulsar un front comú sindical i social per
conquerir l’hegemonia de les idees i construir
una alternativa social i política, per canviar les
coses. En aquest front comú, hi cap tothom
del món sindical, no només CCOO i UGT, i també de l’espai social. Tota la força és necessària per vertebrar nous espais de l’esquerra
política i social per enfrontar-se a les polítiques neoliberals que ens estan inundant de
pobresa, desigualtat i precarietat.
I aquest front comú, cal fer-lo amb generositat
i humilitat, amb molt esforç i sacrifici. CCOO
no el vol liderar. El que el nostre sindicat vol
és posar al servei d’aquest front la seva responsabilitat en funció de l’organització social, que és posar al seu servei els recursos
i la potencialitat suficient per dir a la resta
d’organitzacions i entitats que estem en condicions reals d’ajudar a construir aquesta alternativa. Tothom hi ha de tenir protagonisme,
no es tracta de capitalitzar qui és el líder d’un
nou marc unitari d’alternativa.
Cal que li diguem a la ciutadania que tenim
un front social alternatiu que vol defensar els
interessos de la gent i canviar la realitat que
estem patint, perquè si no ho fem, els treballadors i les treballadores continuaran votant,
cada cop més, espais neofeixistes, com ha
passat als Estats Units o a França.
Aviat en tindrem notícies. Atents.

L’acord de creació de la renda garantida de ciutadania a
Catalunya espera la ratificació de les entitats socials
La Comissió Promotora de la ILP per una renda
garantida de ciutadania podria ratificar aquesta tarda l’acord de creació de la renda garantida (RGC) a Catalunya amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Si això passa, el text es podria signar el
proper dilluns.

La RGC ha de ser una eina essencial per lluitar
contra la pobresa i l’exclusió social al nostre
país, però CCOO lamenta que el text tingui limitacions a l’hora d’afrontar la pobresa vinculada a les rendes del treball insuficients. CCOO
confia revertir aquest dèficit en el futur. CCOO
de Catalunya vol posar en relleu l’orgull d’haver

estat, l’any 2003,
la primera organització social que va
reclamar la renda
garantida de ciutadania a Catalunya,
que ara es pot convertir en una realitat.

www.ccoo.cat
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Oposició frontal a l’ERO de
Codorniu

CCOO rebutja frontalment la decisió de reestructuració que ha presentat la direcció del
Grup Codorniu, mitjançant un ERO que pot
afectar un centenar de treballadors i treballadores. CCOO exigeix a Codorniu que retiri les
mesures plantejades i insta l’equip directiu de
l’empresa a assumir les responsabilitats derivades de la seva mala gestió i a presentar la
seva dimissió. Les seccions sindicals de CCOO
a Codorniu i Freixenet han reclamat la constitució d’una mesa sectorial del cava a Catalunya,
amb la participació de sindicats, patronals i administració, per tal de resoldre els problemes
que afecten el sector.

Acord sobre l’ERO de BIC
Graphic
El dimecres es va arribar a un principi d’acord
sobre l’ERO plantejat per BIC Graphic. Malgrat que no s’hagi pogut revertir la decisió de
l’empresa, CCOO fa una valoració positiva de
l’acord, que ha permès reduir el nombre de
persones afectades fins a 120 i preveu mesures
no traumàtiques, mitjançant criteris de voluntarietat i prejubilacions. CCOO considera que la
mobilització dels treballadors i treballadores de
BIC Graphic, ha estat clau per aconseguir aquest
acord. En matèria econòmica, s’han incrementat notablement les indemnitzacions respecte
les plantejades inicialment per l’empresa, equiparant-les a la corresponent per acomiadament
improcedent. El text de l’acord també inclou
prejubilacions per als treballadors que tenen a
partir de 58 anys, per als quals s’estableix un
conveni per complementar la prestació fins al
85% del salari fins als 62 anys.

La vaga a Zardoya Otis impedeix
l’aplicació de la reforma laboral
CCOO ha donat suport a la vaga convocada
a Zardoya Otis davant el bloqueig de les negociacions del conveni i que ha durat 10 dies
fins que s’ha arribat a un acord que millora
el poder adquisitiu i no retalla cap dret de la
plantilla. L’acord, provocat per la pressió de la
vaga, permet que els treballadors i les treballadores de Zardoya Otis gaudeixin, fins a l’any
2019, d’un conveni col·lectiu que s’escapa dels
aspectes més lesius de la reforma laboral. El
conveni millorarà el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores, bloquejarà els salaris
d’entrada i mantindrà la voluntarietat del servei
de 24 hores. A més 75 contractes temporals es
transformaran en indefinits durant la durada del
conveni, el 90% dels contractes temporals actuals. També s’incorporaran 70 nous contractes
de caire indefinit fins al 2019.

Èxit de participació a la jornada
convocada per CCOO de Catalunya
en el 28 d’Abril, Dia Internacional de la
Salut i la Seguretat en el Treball
La sala d’actes de la seu central de CCOO de Catalunya es va omplir de gom a gom de delegats i
delegades en el marc de l’assemblea convocada
amb motiu del 28 d’Abril, Dia Internacional de la
Salut i la Seguretat en el Treball. Posteriorment,
va tenir lloc una concentració davant la patronal
Foment del Treball, conjuntament amb UGT, on es
va reclamar més prevenció a les empreses per
evitar que els accidents laborals continuïn augmentant, com ho estan fent en els darrers anys.

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va incidir en el fet que el sindicat
es personarà als jutjats en cada accident mortal
o molt greu que es produeixi per tal de perseguir
la negligència empresarial. Per posar fi a la impunitat de les empreses, CCOO actuarà a través
dels seus serveis jurídics, conjuntament amb la
Fiscalia. D’aquesta manera, CCOO donarà suport a les víctimes i a les famílies duent a terme
l’acció penal particular així como la personació
del sindicat com a acusació popular en el procediment penal.
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CCOO celebra el canvi de nom de la plaça
d’Antonio López de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que en breu
es canviarà de nom de la plaça d’Antonio López,
situada al principi de la Via Laietana per la banda de
mar. Aquesta és una llarga reivindicació de CCOO,
que fa més de catorze anys que, en nombroses
ocasions, ha reclamat aquest canvi. Antonio López
era un conegut esclavista, i CCOO, entre altres
entitats, sempre ha considerat que no mereix que
la ciutat li dediqui cap espai. En aquest sentit,
CCOO de Catalunya havia proposat per a la plaça
el nom de Rana Plaza, en memòria de la fàbrica a
Dacca, Bangladesh, on l’any 2013 van morir més
de mil persones treballadores en l’esfondrament
de l’edifici on treballaven a causa de les pèssimes
condicions estructurals i de treball.

Acord contra els accidents en la construcció
Davant el repunt dels accidents mortals en la construcció, sindicats, patronals i Govern hem signat un acord amb accions de sensibilització, formació i assessorament, així com estudis de revisió dels sistemes d’adjudicació
d’obres, dels canals de comunicació de situacions de risc i de desenvolupament d’un grup especialitzat en construcció dins de la Inspecció de Treball.
A més, també s’implantarà un sistema de participació dels sindicats per facilitar la prevenció en les obres públiques dependents de la Generalitat.

APUNTA’T AL “VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA” AMB CCOO
Vols parlar el català, però trobes que encara no hi tens prou fluïdesa? O ja el parles normalment, però
vols ajudar una altra persona a posar-lo en pràctica? Apunta’t al “Voluntariat per la llengua” a CCOO
de Catalunya.
Com funciona?
El funcionament del “Voluntariat per la llengua” és senzill: consisteix a formar una parella lingüística (o un grup de conversa) entre una persona que sap català, però no el parla de manera fluida
(aprenent/a), i una persona que sí que el parla habitualment (voluntari/ària). Has de tenir un foradet
a l’agenda d’1 hora a la setmana per xerrar allà on vulguis amb la teva parella lingüística fins a arribar
a un mínim de 10 trobades i a un màxim de 30.
Només has d’avisar al Servei Lingüístic de CCOO de Catalunya que vols participar al programa enviant un correu electrònic amb el teu nom i cognoms, telèfon i edat a sl@ccoo.cat. El Servei Lingüístic
s’encarrega de trobar un aprenent/a o un voluntari/ària per a tu, de fer el seguiment de la parella i de
repartir material promocional del programa així com el carnet V×L, que permet obtenir descomptes
en diversos equipaments culturals i establiments de tot Catalunya.

Campanya per exigir
condicions laborals
dignes a les auxiliars
de les nuclears
CCOO està liderant la coordinació dels treballadors i treballadores de les diferents empreses auxiliars que presten els seus serveis
a les nuclears d’Ascó i Vandellòs per exigir,
tant a les empreses auxiliars com a ANAV
(Associació Nuclear Ascó - Vandellós II), unes
condicions laborals dignes per al conjunt
dels treballadors i treballadores. Davant la
precarització de les condicions de treball que
s’han donat en els darrers anys, CCOO està
impulsant aquesta campanya per dir prou a
la precarietat i exigir a les empreses que assumeixin les seves responsabilitats per garantir els criteris de qualitat i seguretat que
requereixen aquest tipus d’instal·lacions.
En el marc
d’aquesta campanya, el passat
28 d’abril, va
tenir lloc una
acció informativa a les portes
de les centrals
nuclears d’Ascó
i Vandellòs, on
es van repartir fulls de mà amb les reivindicacions plantejades.

CCOO signa un macroacord
laboral per al nou model
d’oficines de Caixabank
amb garanties per a la
plantilla
CCOO a Caixabank ha signat un macroacord
laboral que regula la implantació del nou
model d’oficines A/Store amb garanties i
compensacions per a la plantilla. L’acord
afecta 290 del total d’oficines de Caixabank
i es garanteix la voluntarietat mitjançant la
convocatòria de les places afectades a través d’un concurs i la contractació de plantilla
nova si no es cobreixen les places. CCOO ha
valorat positivament l’acord aconseguit, ja
que garanteix regulació laboral, compensacions, voluntarietat i promoció professional
per a la plantilla afectada així com la continuació de les prejubilacions amb els mateixos requisits que les darreres pactades i
la creació de 450 llocs de treball nous.
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CCOO alerta que s’incrementa el treball precari i continuen
uns nivells d’atur insostenibles
El mercat de treball català continua amb taxes elevadíssimes tant de temporalitat (20,8%) com de
parcialitat (14,6%) i les dones en són les més perjudicades.
Els resultats de l’Enquesta de població activa (EPA)
per al primer trimestre del 2017 indiquen que el
nombre de persones aturades a Catalunya ha
augmentat en un 3,3% respecte al trimestre anterior, és a dir, hi ha 18.200 aturats i aturades més,
que deixen un total de 576.700 persones sense
feina. A Espanya, la xifra d’aturats i aturades el
primer trimestre ha estat de 4.255.000, amb una
taxa d’atur del 18,8%. La taxa d’atur a Catalunya
continua sent elevada i se situa en un 15,3%, 0,4
punts percentuals més que el trimestre anterior,
però 2,1 punts percentuals menys que el 2016. La
taxa d’atur femenina (16,4%) continua sent força
superior a la masculina (14,2%). Respecte a ara
fa un any, l’atur s’ha reduït en 83.300 persones, el
que representa una disminució del 12,6%. Això es
tradueix en 43.100 homes aturats menys i 40.100
dones aturades menys.
Ocupació
Respecte a les dades de població ocupada, podem
dir que per a aquest primer trimestre del 2017
l’ocupació s’ha reduït en 4.700 persones respecte
al trimestre anterior. En aquest cas, l’ocupació ha
suposat una reducció del 0,2%. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat en 70.300 persones, increment que significa un 2,3%. La taxa
d’ocupació per al primer trimestre del 2017 és del
52,3% a Catalunya. Aquest nivell d’ocupació se
situa molt lluny del que recull l’estratègia Europa
2020, ja que estableix assolir una taxa d’ocupació
del 75% de la població treballadora.
Per províncies, Tarragona registra la taxa d’atur
més elevada, amb un 20% el primer trimestre

de l’any, seguida de Girona (17%), Barcelona
(14,7%) i Lleida (11,6%).
Contractació i tipus de jornada a Catalunya
El primer trimestre del 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit s’ha incrementat en 33.600 persones respecte a ara fa
un any (1,6% més), i el nombre de persones amb
contracte temporal ho ha fet en 46.600 persones
assalariades (9,1% d’increment). Es perpetua,
doncs, la tendència de precarització dels llocs
de treball, amb un increment de la inestabilitat
laboral, ja que la taxa de temporalitat s’ha incrementat fins al 20,8%. Les dones han incrementat
l’ocupació temporal el doble que els homes.
En relació amb el tipus de jornada, les persones
amb jornada parcial augmenten en 21.600 (4,8%
més) i les que treballen a jornada completa ho
fan en 48.800 (1,8% d’increment), respecte a
l’any 2016. La taxa de parcialitat ascendeix fins
al 14,6%, i és la de les dones molt superior a la
dels homes, exactament del 22,4%.
Manca de qualitat en l’ocupació
CCOO insisteix en el fet que la recuperació del
mercat de treball és insuficient, lenta i precària
mentre es mantinguin els actuals nivells d’atur i
l’ocupació segueixi essent escassa i inestable. El
sindicat insta les empreses a generar ocupació
estable, amb drets i condicions laborals dignes,
que contribueixi a un nou sistema productiu que
es basi en la qualitat, la innovació i la competitivitat i no en els baixos costos laborals, un model
que ens ha dut a la crisi i a les dificultats de
recuperació.

Calen més i millors polítiques d’igualtat lligades
a polítiques actives d’ocupació pensades per a
les dones per reduir la gran bretxa que hi ha amb
els homes. Elles són les que pateixen en major
mesura els efectes de la no-recuperació del mercat de treball. Cal un nou model productiu basat
en ocupació de qualitat, estable i amb garanties,
en sectors que aportin valor afegit, innovadors
i competitius. No podem acceptar el patró de
creixement inestable i vulnerable que s’està generant. El Pacte Nacional per la Indústria és una
aposta clara per sortir de la crisi i generar ocupació estable i de qualitat.
CCOO també reclama mesures urgents per donar
resposta a qui no té feina ni prestacions. La renda garantida de ciutadania a Catalunya, pendent
d’aprovació, ha d’assegurar recursos mínims a
les persones sense ingressos.
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Els dies 1 i 8 de juny

13a JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA
Els propers dies 1 i 8 de juny del 2017,
a la sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, 08003, de Barcelona), s’hi celebrarà la 13a Jornada de Previsió Social Complementària, organitzada per
CCOO de Catalunya i que enguany es
desenvoluparà en dues sessions de
matí. El dia 1 de juny durà el títol “Futur de la previsió social” i el 8 de juny

es parlarà de la “Revisió del Pacte de
Toledo”.
Aquestes jornades anuals de l’Àrea
de Previsió Social Complementària de
CCOO de Catalunya, a més d’interès
per a membres de comissions de control de plans i fons de pensions del
sistema d’ocupació i representants
sindicals, s’han convertit en un punt

de referència per a totes les persones
interessades en la previsió social complementària del sistema d’ocupació,
ja que també hi participen entitats
gestores, consultors, l’Administració
pública, el món acadèmic, organitzacions patronals i sindicals, promotors,
partícips i persones interessades en el
segon pilar de la previsió social.

inscripcions aquí: http://apsc-jornada.ccoo.cat/inscripcions-a-la-jornada/
1 DE JUNY DE 2017: “EL FUTUR DE LA PREVISIÓ SOCIAL”

8 DE JUNY DE 2017: “REVISIÓ DEL PACTE DE TOLEDO”

9.15 - 9.30 OBERTURA
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya
Montse Ros Portaveu, secretària d’Organització i Comunicació de CCOO de Catalunya
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
Jordi Giménez, responsable Àrea de Previsió Social Complementària. CCOO de Catalunya

10.00 – 10.30 OBERTURA SESSIÓ
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
Jordi Giménez, responsable Àrea de Previsió Social Complementària. CCOO de Catalunya

9.30 - 10.30 SITUACIÓ DE LA PREVISIÓ SOCIAL
Jordi Giménez, responsable Àrea de Previsió Social Complementària CCOO de Catalunya
José Antonio de Paz, sotsdirector General de Plans i Fons de Pensions
Javier Ibars, Relacions laborals. Foment del Treball
Rafael Laraña, sotsdirector de Jubilació, Supervivència i Convenis Internacionals. INSS
Carlos Bravo, secretari de Prestacions Socials i Polítiques Públiques CSCCOO
10.30 - 11.30 REPTES DE LA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA
Ramón González, secretari d’Acció Sindical. Federació de Serveis. CCOO de Catalunya
Clara Armengol, directora de Negoci d’Estalvi i Pensions. BANSABADELL PENSIONS
Javier Fdez. Pueyo, director per Catalunya i Balears. AON HEWITT
Xavier Varea, director Càtedra Privada ICEA - UB “Assegurances i Fons de Pensions”
11.30 - 12.00 PAUSA CAFÈ
12.00 - 12.45 PER UN NOU MODEL DE PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ
Luis Vadillo, director Comercial. Pensions BBVA
Ignacio del Barco, director General Consultora de Pensiones y Previsión Social
Antoni Joan Gari, president Comissió de Control PPE BANC POPULAR
Enric Pociello, responsable Oficina de Barcelona. CPPS
12.45 - 13.45 RENDIBILITAT, RISC I DIVERSIFICACIÓ
Ignasi Puigdollers, responsable Àrea d’Inversions. MERCER
Oscar del Diego, director d’Inversions. IBERCAJA GESTIÓN
Eduardo Martínez de Aragón, director Àrea Gestió de Fons de Pensions. VIDACAIXA
Fernando Aguado, director d’ Inversions. FONDITEL
13.45 - 14.00 CLOENDA SESSIÓ
Jordi Giménez, responsable Àrea de Previsió Social Complementària. CCOO de Catalunya
14.00 APERITIU

10.30 – 12.30 OPINIÓ DELS PARTITS POLÍTICS
Ricard Bellera, secretari de Treball, Economia i Estudis CCOO de Catalunya
Carolina España, PP, diputada
Carles Campuzano, PDeCAT, diputat
Sergio del Campo, Ciutadans, diputat
Mercè Perea, PSC, diputada
Jordi Salvador, ERC, diputat
Aïna Vidal, En Comú Podem, diputada
12.30 – 12.45 CLOENDA FINAL
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya
Jordi Giménez, responsable Àrea de Previsió Social Complementària. CCOO de Catalunya
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MANIFEST CONTRA LA LGTBIfòbia - CCOO 2017
Amb motiu del 17 de maig, Dia Mundial contra la LGTBIfòbia,
des de CCOO ens manifestem fermament contra la discriminació
i totes les situacions d’odi que moltes persones pateixen encara al
nostre país i arreu del món pel simple fet de voler viure estimant-se
lliurement, amb respecte, amb drets i amb igualtats legals en tots
els aspectes de la seva vida.
CCOO estem orgullosos perquè a Catalunya, gràcies a la lluita
de tots i totes, hem aconseguit que la transsexualitat ja no sigui
considerada una malaltia per la sanitat pública. La lluita, però, ha
de continuar perquè la visió transfòbica desaparegui aquí i a tot
arreu, i perquè aquest dret sigui extensiu a la resta de l’Estat, a
Europa i al món.
Celebrem avenços com el fet que la Universitat de Barcelona ha
posat en marxa un protocol pioner per facilitar el canvi de nom a
transsexuals i a transgèneres. Un exemple de bona pràctica cap
a la igualtat que permet, tant a l’alumnat com al professorat i al
personal d’administració i serveis, escollir el nom que els identifica,
independentment del que consta al seu DNI.
Tanmateix, per desgràcia, des de CCOO i des de l’Àmbit LGBTI
de CCOO no podem baixar la guàrdia. Encara hem de lamentar
fets de discriminació sexual i de gènere al nostre país: un 30% de
persones treballadores LGTBI en l’àmbit laboral i un 70% dels joves
declaren haver patit algun tipus de discriminació en l’etapa formativa. Hem d’estar amatents i vigilar de molt a prop totes aquestes
situacions per impulsar mesures per a la protecció dels menors i
del seu desenvolupament com a persones, independentment de
la seva orientació sexual.

Des de CCOO volem mostrar la nostra gran indignació pel que
continua passant fora de les nostres fronteres. A països com Nigèria o el Sudan l’homosexualitat és castigada amb pena de mort. A
Llatinoamèrica, Mèxic és el segon país amb un nombre més gran
d’assassinats per LGTBIfòbia, seguit del Brasil. A Líbia o Egipte
l’homosexualitat és castigada amb la presó, i a països com Rússia
la persecució és massa habitual, seguida d’abusos i agressions
perpetrades per grups organitzats amb el beneplàcit d’una llei que
ha donat llum verda als atacs als homosexuals. Sense oblidar-nos
del que recentment està passant a Txetxènia, on els últims dies
més de 100 persones han estat retingudes i torturades amb descàrregues elèctriques per part de la policia perquè admetin la seva
orientació i delatin coneguts homosexuals.
CCOO fa una crida a tota la societat i vol sumar-se a totes aquelles persones, institucions i organitzacions que exigim tant la fi
d’aquestes atrocitats com la fi de la penalització de l’homosexualitat,
la transsexualitat i la bisexualitat a tot el món. Així mateix, volem
assumir com a postura comuna que només mitjançant els avançaments en drets i obligacions podem aconseguir una igualtat real
per a tots i totes.
Hem de contribuir a la defensa de la igualtat de tracte i la no-discriminació, juntament amb la llibertat d’expressió, i hem lluitar perquè
els poders públics i la societat garanteixin el final de la LGBTIfòbia
aquí i arreu del món.
Perquè la lluita contra la LGTBIfòbia és i ha de continuar sent la
lluita de tothom, perquè tothom té dret a ser tractat o tractada en
igualtat, per una societat on tothom tingui cabuda amb una vida
digna i perquè aquest manifest no quedi només en paraules escrites sense fets combatius, des de CCOO diem un any més:
NO a l’homofòbia, NO a la transfòbia i NO a la bifòbia: per
un món lliure, igualitari i ple de drets per a tothom!
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28 de Maig, Dia Internacional de la Salut de les Dones

Salut per a totes. Prou desigualtats!
La pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les condicions de l’habitatge i el medi ambient, i la qualitat dels serveis socials condicionen la
generació de desigualtats en la salut entre els barris de la ciutat de Barcelona, on l’esperança de vida pot variar en 10 anys, segons dades
de l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona. Les desigualtats socials, perpetuades i accentuades per les polítiques neoliberals,
expliquen la generació i el manteniment d’aquestes desigualtats.
Entre els factors socials, l’impacte de gènere té un pes molt important:
Creix la taxa d’inactivitat i la parcialitat per a les dones, i l’ocupació que es crea és precària. L’atur entre els
homes baixa, però no ho fa entre les dones. Ha tornat a augmentar la bretxa salarial entre homes i dones.
La taxa de protecció per a les dones és 6 punts inferior a la dels homes. La taxa de risc de pobresa és molt
elevada i més per a les dones i les persones joves.
Hi ha diferències i desigualtats en la salut, segons dades de l’Enquesta de salut de Catalunya.
El 75,1% de la població de 15 anys i més, el 70,3% dels homes i el 79,7% de les dones, pateix o ha patit algun
dels 28 problemes de salut crònics, i aquests són diferents segons el sexe.
Els percentatges més elevats de població que els pateix es donen entre les persones amb estudis primaris o sense estudis.
Les dones consumeixen, en general, més medicaments. Els medicaments contra els patiments físics i
psíquics són els més consumits. El model d’atenció que es dona al malestar i a les malalties cròniques que
reben és el més adequat?
Continua havent-hi un excés d’intervenció en els processos naturals de les dones. Hi ha una taxa
de cesàries molt elevada, i es parla de violència obstètrica.
Malauradament cada cop les dones decideixen ser mares més tard per la problemàtica
laboral i, com a conseqüència, es produeix un allargament del consum d’anticonceptius
hormonals en l’edat fèrtil que poden provocar problemes a l’hora de tenir un embaràs.
El darrer Govern de la Generalitat no ha parat d’eliminar recursos públics, els pressupostos
destinats a la sanitat s’han retallat i la manca d’activitat als centres d’atenció primària o a la
Xarxa Sanitària d’Utilització Pública s’ha traspassat a les clíniques i als hospitals privats, que han
augmentat així la seva contractació amb el Servei Català de la Salut, descapitalitzant la sanitat pública i intentant
eliminar els centres completament públics i passar-los a la gestió privada.
CCOO exigeix que l’actual Govern de la Generalitat:
Actuï davant les desigualtats socials i les de gènere existents.
Retorni la universalitat de l’atenció sanitària.
Doni suport a la sanitat pública millorant-ne l’equitat.
Erradiqui les desigualtats de tot tipus i consideri l’impacte de gènere en l’atenció.
Elabori un pla de xoc per millorar l’atenció de les dones.

Programa commemoratiu de CCOO de Catalunya en el Dia Internacional de la
Salut de les Dones, 28 de maig
29 de maig a les 12h de migdia al Vestíbul de CCOO:
-Inauguració de l'exposició de la "Xarxa de dones per la salut" en el seu 20è aniversari.
-Projecció del vídeo de la Federació de Sanitat i la Secretaria de les dones de CCOO "El cos de la dona, un negoci en la
publicitat".
-Lectura del manifest del Dia Internacional de la Salut de les Dones.
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Campanya de la renda fiscal 2016
És IMPORTANT demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic a:
JAVIER JALDÓN MARTÍNEZ
Doctor TAX. SL

Via Laietana, 16, 6a planta. Despatx 611-A
08003 – Barcelona

670 53 52 56

xavijaldon@doctortax.es

ASESORIA LEMASA, SL

C/ Sancho de Ávila, 178, 08018 – Barcelona

93 320 84 44

lsimon@asesorialemasa.com

C/ Víctor Balaguer, 16, local
08830 – Sant Boi de Llobregat

93 652 50 74

marta@aumartscp.com
aurora@aumartscp.com

C/ Anselm Clavé, 2, 1a planta (edifici Jutjats)
08100 - Mollet del Vallès

93 570 25 66

gala@asesoriagala.com
recepcion@asesoriagala.com

C/Balançó i Boter, 22, 2n, 08302 – Mataró

93 757 73 14 - 605 39 29 56

AUMART, SCP
ASESORÍA GALA, SCP
FRANCISCO LEÓN LEÓN

francisco@leonleon.es

DOCUMENTACIÓ: Declaració de la renda 2015, DNI i, si escau, aquella altra documentació
que sigui necessària.

HONORARIS PER A AFILIATS/ADES1 - Imports amb IVA (21% inclòs)
SIMPLIFICADA INDIVIDUAL
DECLARACIÓ CONJUNTA

ORDINÀRIA

35 €
45 €
Amb un arrendament
Amb cartera d’accions
Amb venda d’immoble
Professionals estimació directa
Professionals estimació objectiva

40 €2
40 €3
45 €
50 €
40 €

Els afiliats/ades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Increment de 5 € per immoble arrendat.
3
Increment de 5 € per cada cartera.
1

2

DEDUCCIÓ DE LA QUOTA D’AFILIACIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA
La quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que pots deduir quan realitzis la teva declaració anual
de la renda, (així ens ho marca la Llei de l’IRPF). La deducció pot comportar un estalvi en la quota entre el
20% i el 35% segons els casos. Aquest import NO APAREIX a l’esborrany d’Hisenda en compliment de la
Llei de protecció de dades.
Pots deduir les quantitats que has pagat en concepte de quotes per la teva afiliació a CCOO. Els justificants
són els mateixos rebuts bancaris o de nòmina que ja tens.
Recorda que NO et cal un certificat, però en cas que el necessitis, te’l pots imprimir directament des d’aquí:
https://seu-electronica.ccoo.cat/
Per a qualsevol consulta, pots adreçar-te a uat@ccoo.cat.
La quantitat que s’ha de deduir cal posar-la a l’espai reservat a “Quotes satisfetes a sindicats” [casella 012]
de l’imprès oficial (digital o en paper) de l’IRPF.

