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CCOO reclama una política
d’expansió salarial per frenar
la pèrdua de poder adquisitiu
dels treballadors i les
treballadores

Les darreres dades conegudes de l’índex de
preus de consum (IPC) demostren que cal una
política d’expansió salarial per frenar la contínua
pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i les
treballadores davant de la inflació.

tor. CCOO alerta que una política salarial de devaluació davant de la inflació estanca el consum i
la producció. No hi haurà recuperació econòmica
fins que no hi hagi recuperació social, és a dir,
expansió salarial i ocupació de qualitat.

La inflació anual de l’IPC d’abril s’ha situat en el
2,6% a escala estatal i ha augmentat per vuitè mes consecutiu, en aquest cas tres dècimes
respecte del mes anterior. A Catalunya, l’IPC
interanual se situa ja en el 2,8%, dues dècimes
per sobre de l’indicador estatal. En termes interanuals, l’habitatge, el transports i els serveis
d’oci, cultura i hostaleria són els grups que es
mostren més inflacionaris.

Increments entre l’1,8% i el 3%

CCOO considera que els treballadors i les treballadores, mes rere mes, continuen veient empobrit
el seu poder de compra i, per tant, el seu nivell de
vida. Si observem el sector turístic, mentre augmenten la demanda i els beneficis empresarials,
els treballadors i treballadores del sector continuen sent dels que més pateixen la precarietat
del mercat treball, tant en relació amb els salaris i
la temporalitat com amb les condicions de treball
o amb el poc reconeixement social envers el sec-

En aquest sentit, CCOO reclama increments salarials als convenis col·lectius entre l’1,8% i el 3%,
tal com el nostre sindicat defensa en el marc negociador de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC). És urgent l’aplicació d’un
salari mínim interprofessional que, com a mínim,
assoleixi els 800 € en correspondència amb el
que reclama la Carta social europea, i un augment progressiu que arribi fins als 1.000 € (és
a dir, el 60% del salari mitjà). Cal una estratègia
política per transformar el model turístic de Catalunya i convertir-lo en un sector de qualitat en el
servei, i en el qual es garanteixin les condicions
de treball i el mínim impacte mediambiental. En
aquest sentit, l’increment salarial del sector turístic pot ser un bon instrument per desplaçar el
model de turisme massiu i atraure un turisme
basat en la qualitat i no en la quantitat.

editorial
Quin poc
respecte a la
ciutadania!
La primera demanda essencial que se li reclama a una administració o a una gestió pública
és que atengui les necessitats de la ciutadania amb uns serveis públics de qualitat. Lamentablement molts cops no és així i ara ho
estem patint els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya amb la gestió del document nacional d’identitat. El col·lapse a les oficines del
DNI està provocant greus problemes a l’hora
de renovar o demanar per primer cop aquest
document, que és obligatori i fonamental per
realitzar una multitud de gestions de
la nostra vida quotidiana. Algunes oficines, com és el cas
de l’Hospitalet de Llobregat,
es troben en estat tècnic
de saturació, i a la pràctica
totalitat de les oficines de
Barcelona no hi ha data per
a la cita prèvia fins més enllà del 15 de juliol.
Aquest fet és conseqüència directa de la destrucció
d’ocupació a l’Administració
de l’Estat. Només a Barcelona, en 5
anys s’han destruït 2.558 llocs de treball. A
més, s’han empitjorat les condicions de treball dels empleats i empleades públics i s’han
externalitzat serveis públics, de manera que la
seva qualitat ha minvat dràsticament.
Davant d’aquesta situació, CCOO, conjuntament amb la resta de sindicats de
l’Administració de l’Estat, ha iniciat mobilitzacions per exigir una oferta pública d’ocupació
per recuperar els llocs de treball perduts i
els drets laborals arrabassats en els darrers
anys i per uns serveis públics de qualitat que
respectin els ciutadans i les ciutadanes del
nostre país.
El mínim que podrien fer alguns polítics
que s’omplen la boca de les excel·lències
d’Espanya és callar i dedicar-se a fer una
bona gestió política destinada a oferir uns serveis públics que estiguin a l’altura de les necessitats reals dels seus administrats. Menys
samba i més treballar, si us plau.

www.ccoo.cat
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CCOO insta el Govern a complir una
moció del Parlament i a retornar als
seus treballadors i treballadores els
diners que els deu

Coneixes l’Eurobaròmetre social
de CCOO de Catalunya?

El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció instant el Govern a retornar als empleats i
empleades públiques de la Generalitat les pagues extres dels anys 2013 i 2014 que encara
els deu. Ara, cal acordar-ho a la Mesa General
de Negociació amb els legítims representants
dels treballadors i les treballadores de la Generalitat. La moció demana que el Govern convoqui la mesa en els propers dies per tancar
l’acord. Un altre apartat d’aquesta moció insta el Govern a negociar amb els sindicats un
calendari de convocatòries d’oferta pública
d’ocupació per als anys 2017, 2018 i 2019,
amb l’objectiu que la temporalitat no superi
el 8% en cada sector, a finals de l’any 2019.
CCOO es felicita pel resultat d’aquesta moció
parlamentària i recorda al Govern que no pot
defugir una altra vegada la seva responsabilitat
amb les dones i els homes que dia a dia fan
funcionar els serveis públics d’aquest país.

El CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindicals)
de CCOO de Catalunya ha presentat la darrera
actualització de l’Eurobaròmetre social del sindicat. Aquest recurs permet comparar les dades de
la Unió Europea (UE), i dels seus estats membres,
amb les de Catalunya. Ofereix també un seguit
d’indicadors estadístics relatius al desenvolupament econòmic, social i laboral, disponibles al
servei estadístic europeu Eurostat.
Si consulteu l’eurobaròmetre podreu veure que
les taxes d’ocupació catalanes estan per sota de
les de la major part dels països europeus, que
la taxa d’atur catalana és la pitjor després de la

Manifestació a Madrid el 3 de juny
contra el CETA i el TTIP
CCOO fa una crida a la manifestació, conjuntament amb la campanya “Catalunya no al TTIP”,
qque tindrà lloc a Madrid el proper 3
juny i anirà fins al Congrés
de jun
dels Diputats per aconseguir
del
qque l’Estat espanyol rebutggi els tractats comercials
del CETA (UE-Canadà)
i el TTIP (UE–EUA), que
són molts lesius per als
interessos de la majoria
dde ciutadans i ciutadanes
d’Europa. Recentment la
d’E
campanya “Catalunya no al
camp
TTIP”,
TTIP” dde lla qual CCOO forma part, va
lamentar que el Congrés dels Diputats rebutgés
la petició prèvia de recurs d’inconstitucionalitat
del tractat econòmic i comercial entre la Unió
Europea i el Canadà (CETA). La majoria, formada per PP, PSOE, Ciutadans, PNV, PDeCat i CC,
s’ha atorgat el dret en exclusiva de debatre i
decidir sobre aquest tema i ha deixat fora la
resta d’institucions públiques, sectors socials
afectats i la ciutadania en general.

CCOO reclama una mesa del sector
de la construcció en el marc de
Construmat
En el marc del Barcelona Building Construmat,
la Fundació Laboral de la Construcció a Catalunya va organitzar un acte amb la participació
de CCOO de Catalunya, on va intervenir la secretària general de la Federació de Construcció
i Serveis de CCOO de Catalunya, Aurora Huerga.
Amb el títol “Construïm un nou sector”, Huerga
va reclamar l’impuls d’una mesa del sector de
la construcció i un conveni col·lectiu autonòmic. L’acte es va dedicar també a fer un reconeixement a les persones que han contribuït al
desenvolupament de la Fundació Laboral de la
Construcció a Catalunya.

grega i l’espanyola o que la taxa de temporalitat
és la quarta més alta en relació amb els països
membres de la UE.
Trobareu l’Eurobaròmetre social a Internet:

http://www.ccoo.cat/eurobarometre/

La plantilla decideix avui si accepta el
preacord en l’ERO de Codorniu
La plantilla de Codorniu decidirà avui en assemblea si accepta el principi d’acord al que van
arribar el passat dilluns la direcció i els comitès d’empresa respecte de l’Expedient de Regulació d’Ocupació que en un principi havia de servir per acomiadar un centenar de treballadors.
El preacord permet entre d’altres mesures, una reducció important del nombre de persones
afectades per l’expedient (de les 93 inicials, afectaria només a 71), preveu l’aplicació de
mesures no traumàtiques (com les prejubilacions a partir del 56 anys) i una millora de les
indemnitzacions molt per sobre de les proposades per l’empresa (35 dies per any amb un
màxim de 26 mensualitats). En l’assemblea els representants dels treballadors explicaran els
termes del preacord i la plantilla decidirà si hi està d’acord o cal seguir amb les mobilitzacions
i negociant. Amb el preacord ha quedat desconvocada la vaga prevista per avui dimecres, tal
i com ja va passar amb la primera convocatòria de vaga, el dia 25 de maig.

CCOO activa un procés de mobilització en el
sector carni davant del bloqueig patronal de la
taula de concertació
La modificació de la llei catalana de cooperatives
va portar CCOO a impulsar la reactivació de la
Taula de Concertació del Sector Carni a Catalunya.
L’objectiu era analitzar com fer efectiva l’aplicació
de la llei a les cooperatives de treball associat del
sector. Després d’una primera reunió esperançadora amb una certa predisposició de les patronals,
a la segona reunió ja es va poder comprovar que
aquestes no tenien gaire interès a buscar solucions. Algunes de les principals empreses del sector carni són també part activa de les cooperatives
de treball associat i això provoca la seva manca de
voluntat negociadora. Davant d’aquesta situació,
CCOO d’Indústria ha decidit continuar a l’ofensiva
i convocar els delegats i delegades i els afiliats

i afiliades de les cooperatives del sector per explicar-los les implicacions de la modificació de la
llei. CCOO ha instat la Inspecció de Treball a actuar
per garantir el compliment de la llei i posar fi a les
pràctiques laborals fraudulentes consentides per
les principals empreses del sector carni. CCOO ha
anunciat que denunciarà a la Inspecció de Treball
les empreses principals on operen falses cooperatives de treball.
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CCOO mostra el seu suport a la indústria
minera a Catalunya
Una delegació de CCOO de Catalunya, encapçalada pel seu secretari general,
Javier Pacheco, va participar el dissabte 13 de maig en l’acte en defensa de
la continuïtat de la indústria minera a Catalunya, que va tenir lloc a Manresa i
que va organitzar el Fòrum econòmic de la Catalunya central. En aquest acte
es va presentar un manifest en defensa de la continuïtat de la indústria minera
moderna i sostenible a la Catalunya central, un sector del qual depenen 4.000
famílies.

CCOO denuncia greus
deficiències en el sistema
de prevenció de riscos
laborals del Departament
d’Ensenyament
La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha presentat
recentment un informe sobre el Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Departament d’Ensenyament. L’informe mostra les
mancances preocupants que té aquest servei i recull propostes del
sindicat per millorar-lo.
Algunes dades significatives de l’informe mostren com el departament
té una plantilla de 42 persones al servei de prevenció per atendre un
total de 79.787 docents. Això provoca que les avaluacions de riscos
laborals siguin habitualment genèriques i amb poc seguiment. CCOO
destaca també que hi ha poca informació i coordinació en relació
amb la prevenció de riscos i les diferents activitats o empreses
que operen als centres escolars. Per això el sindicat reclama més
formació als equips directius i als coordinadors de riscos laborals
en els procediments a seguir per a la realització de la coordinació
d’activitats empresarials.
L’informe també recull les mancances de gestió, divulgació i
formació de la prevenció de riscos laborals, que es reflecteixen
en les denúncies efectuades durant el 2016 en relació amb casos
d’assetjament laboral. Van arribar tan sols 9 casos, dels quals només
5 s’han admès a tràmit. Segons CCOO, hi ha molt poques sol·licituds
per a un departament amb un volum tan gran de treballadors i
treballadores. Clarament, aquest protocol no té validesa ni fiabilitat i,
a més, segurament és desconegut per la majoria de la plantilla.
Increment dels accidents laborals
CCOO també ha posat l’accent en l’increment progressiu i preocupant
de l’accidentalitat dels docents. Si l’any 2012 es van produir 948
accidents laborals, l’any 2015 els docents catalans van patir 1.820
accidents, molts d’aquests in itinere (anant a la feina o tornant-ne).
En aquest estudi, CCOO fa un seguit de propostes que poden ajudar
a adequar els mitjans requerits per realitzar les activitats preventives
que requereix el Departament d’Ensenyament. CCOO recorda que la
prevenció de riscos és una inversió i no una despesa.
L’informe sencer, el trobeu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2qsgKGn

Agents rurals de la Generalitat es manifesten
per demanar mesures de seguretat
Q
Quatre
mesos després dels asssassinats de dos agents rurals
a Aspa (el Segrià), encara s’ha
d planificar la formació, la dode
t
tació
de mitjans d’autodefensa
i la revisió dels protocols de
t
treball.
Per això, l’Agrupació
d’Agents Forestals de Catalunun concentració, el 16 de maig,
ya de CCOO va convocar una
davant del Govern de la Generalitat. Els agents van expressar públicament que
segueixen exposats a patir agressions en moltes de les seves feines. A finals
de gener, la Generalitat va reunir un grup d’experts de seguretat en actuacions
policials, però un mes i mig després que el grup d’experts acabés la seva feina,
les mesures de seguretat no arriben, i les seves conclusions no s’han explicat
al col·lectiu.

Correos pot perdre 3.000 llocs de treball a
Catalunya per la retallada de pressupost
La retallada de més de 60 milions d’euros a Correos en els pressupostos generals de l’Estat per a aquest any 2017 pot tenir unes conseqüències nefastes per
a l’ocupació a l’empresa pública postal i també per al servei públic que presta
a la ciutadania. Segons CCOO, la retallada pot suposar la pèrdua de 3.000 llocs
de treball a Catalunya i uns 20.000 a tot l’Estat. A més, es tancaran centenars
de punts de servei que afectaran molt negativament el servei postal universal,
especialment el de l’àmbit rural, malgrat que l’Estat està obligat a prestar-lo per
mandat legal. Els sindicats de Correos no descarten convocar vaga si, durant el
tràmit parlamentari, el Govern no modifica la seva intenció de retallar.

CCOO es mobilitza per fer avançar les
negociacions del conveni d’hostaleria
de Catalunya
Amb motiu de l’immobilisme de la patronal davant les negociacions del Conveni d’Hostaleria de Catalunya, CCOO reprèn les mobilitzacions en el sector i ha
convocat avui una concentració de treballadors i treballadores davant la seu de
la patronal. CCOO ha reiterat la necessitat d’evitar l’externalització de serveis
que tant està deteriorant les condicions de treball en el sector hoteler, degut a
que les empreses subcontractades apliquen convenis col·lectius inferiors al del
sector d’hostaleria. El sindicat ha presentat una plataforma de negociació per
aquest conveni, amb el propòsit de recuperar i avançar en drets i condicions
laborals, ja que davant els bons resultats que està tenint el sector turístic no
es pot admetre cap retallada o pèrdua de drets i menys deixar que creixi la
desregulació i temporalitat en l’ocupació en el sector

4
Núm. 270 - dimecres, 31 de maig de 2017

CCOO reflexiona sobre el paper de
la publicitat en el Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones
El 28 de Maig va ser el Dia Internacional d’Acció
per la Salut de les Dones i, en el marc d’aquesta
data, CCOO de Catalunya va organitzar un acte
commemoratiu a la seva seu, el passat dilluns
29. En aquest acte es va inaugurar l’exposició
de la Xarxa de Dones per la Salut en el seu
20è aniversari, es va projectar el vídeo de la
Federació de Sanitat i la Secretaria de Dones,
Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO, El cos
de les dones, un negoci en la publicitat, i es va
fer la lectura del manifest commemoratiu. En el
marc d’aquesta jornada també s’ha editat un
tríptic informatiu sobre la utilització del cos de
les dones en la publicitat, del qual aquests dies
se n’està fent la difusió. Tot aquest material, el
trobeu en aquest enllaç:

http://bit.ly/2qxL521

19 de juny s’obre la preinscripció al centre de
formació de persones adultes de CCOO
Del 19 de juny al 27 de juny estarà oberta la preinscripció per al curs 2017-2018 al centre públic
de formació de persones adultes (CFA) Manuel Sacristán de CCOO de Catalunya. L’horari per
presentar la sol·licitud de preinscripció serà els matins, d’11 h a 13 h, i les tardes, de 17 h a 19 h.
El dia 23 només s’atendrà al matí.
Ens trobareu a la seu central de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a planta).
Els cursos que oferim us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.
QUÈ US PERMETEN ELS NOSTRES CURSOS?

 Obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
 Accedir a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 Preparar les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
(PPACFGS).
 Obtenir certificats COMPETIC, equivalents a l’ACTIC, que acrediten oficialment les competències digitals.
 Iniciar-vos en el coneixement de l’anglès o millorar-lo.
 Iniciar-vos en el coneixement de castellà o català o millorar-lo.
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes, creat a partir d’un
conveni de col·laboració entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.
Si voleu més informació podeu consultar el nostre web: www.cfams.cat

CCOO vol participar
en la transformació
de l’autovia B-23 per
fer-la més segura i
sostenible
S’ha anunciat un acord sobre l’autovia B-23
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya, l’àrea metropolitana de
Barcelona i els ajuntaments de Sant Joan
Despí, d’Esplugues de Llobregat i de Sant
Just Desvern, en el qual es comprometen
a crear una taula de treball perquè la B-23
esdevingui més urbana i més sostenible al
seu pas per aquest territori. L’acord inclou algunes línies de treball com la reclamació de
la titularitat d’aquesta via a l’Estat, la creació
d’un carril bus-VAO (carril d’alta ocupació), el
disseny d’aparcaments per permetre la connectivitat amb el transport públic i l’ampliació
de la xarxa per a la circulació de bicicletes.
Des de CCOO del Baix Llobregat es defensa
la necessitat de millorar el model de mobilitat, que està provocant importants impactes
sobre la salut de les persones i incrementa
els riscos de patir accidents laborals, especialment in itinere.
La connexió de la B-23 amb l’avinguda Diagonal és un dels accessos principals a Barcelona, per on transiten al voltant de 120.000
vehicles diàriament i també hi circulen més
de 400 autobusos i autocars. El nostre sindicat ja va elaborar fa uns quants anys una
proposta tècnica per generar un nou vial per
al transport públic, simplement reorganitzant
els carrils actualment existents i que estaven
adaptats per circular a 120 km/h.
Els sindicats majoritaris del Baix Llobregat
han adreçat una carta als titulars de les administracions esmentades, per sol·licitar-los
formalment la incorporació del sindicat a la
taula sobre la B-23, i reiterar el compromís
per millorar la manera d’accedir als centres
de treball, així com per participar en el seguiment de les obres que es puguin desenvolupar a la zona i contribuir a la seva seguretat.
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Lliurament dels premis de poesia Miquel Martí i Pol i
José M. Valverde de CCOO de Catalunya
Com cada any per aquestes dates, CCOO de Catalunya ha dut a terme l’acte de lliurament dels seus premis de poesia, el 28è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, en llengua
catalana, i el 21è Premi de Poesia José M. Valverde, en llengua castellana, el passat 13
de maig, en el decurs d’una jam poètica, a la plaça de Víctor Balaguer de Barcelona.
Aquest any el premi de poesia ha estat inclòs en la programació de la Setmana de la
Poesia de Barcelona.
Enguany, el premi es va dedicar al poeta José Agustín Goytisolo i hi va assistir la seva
vídua, Asunción Carandell. L’acte va consistir en una breu presentació de Goytisolo com
a intel·lectual, militant i poeta, a càrrec de Marià Hispano, i la lectura d’alguns dels seus
poemes. Aquesta lectura poètica i els parlaments es va alternar amb una jam session
del grup Random Quartet.
L’acte va finalitzar amb la lectura final de l’acta del jurat, el lliurament dels premis i la
lectura dels treballs dels participants guanyadors.
Els guanyadors van ser designats en reunió pels jurats dels premis, el passat 10 de
maig. Segons l’acord del jurat del Premi Martí i Pol, format per Marià Hispano, Miquel
Lluís Muntané i Joan Sureda, es van atorgar els següents premis: primer premi, “Al ras”,
de Montse Assens; accèssit, “Tard o d’hora”, d’Aureli Trujillo Cabezas; finalista, “Sudari
de pors”, de Francesc Fàbrega Sánchez. En el cas del premi José M. Valverde, el jurat,
format per Carlos Vitale, Felipe López Aranguren i Luís Fernández Zaurín, va atorgar els
següents premis: primer premi, “Primero, recordad”, de David C. Hall; accèssit, “Ácido y
fugas”, de Laura Domingo Agüero; finalistes, “La rebeldía del silencio”, de Zarina Andrea
Sepúlveda Toro, i “De los pequeños argumentos”, de Maikel Rico Trujillo.

La Xarxa d’Acció Solidària
inicia la 5a campanya de
material escolar
La Xarxa d’Acció Solidària (XAS) inicia a partir de l’1 de juny la 5a
campanya de recollida de material escolar. Des del 2013 la Xarxa
d’Acció Solidària organitza anualment una campanya de recollida
de material escolar amb punts de recollida als locals del sindicat CCOO i a les empreses a través de les delegacions i la
representació dels treballadors i treballadores.
La campanya es fa amb el lema “S’ha de garantir a tots
els nens i nenes l’oportunitat de desenvolupar els seus
estudis amb dignitat i igualtat”. El material recollit es
distribuirà a les escoles públiques de barris i municipis amb alt risc d’exclusió social. Els dos últims
anys s’ha aconseguit distribuir material escolar a
més de 40 escoles a tot el territori de Catalunya.
La llista de material que es vol recollir és:
LLAPIS, GOMES, BOLÍGRAFS, MOTXILLES,
CERES DE COLORS, MAQUINETES, RETOLADORS, ESTOIGS, CINTES ADHESIVES,
QUADERNS, FOLIS, LLIBRETES i ALTRE
MATERIAL FUNGIBLE.
La campanya de la Xarxa d’Acció
Solidària durarà fins a la tercera
setmana de setembre.

Primer premi del 21è Premi de Poesia José
M. Valverde
“Primero, recordad”, de David C. Hall
Primero, recordad
que a Mozart lo tiraron
a la fosa común
ya que su mujer no pudo costear
ni la tumba ni la lápida.
Lo cubrieron con cal viva
para que se pudriera más rápido.
Primer premi del 28è Premi de Poesia Miqu
el Martí i Pol
“Al ras”, de Montse Assens
La humanitat naufraga a les platges
gregues.
Tot plany pot esdevenir tragèdia dins
la mar.
Recorres la llongada cercant els teus
companys.
Mar endins la lluna encara plora
i la mudesa de l’aigua és la resposta.

CCOO acollirà la XIII edició de la
Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya els dies 5, 6 i 7 de juliol
S’apropa la XIII edició de la UPEC, la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya. Aquest any serà els dies 5, 6 i 7 de juliol a la sala
d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona). Aneu-vos reservant la data a l’agenda!
L’edició 2017 està inspirada en la coneguda frase d’Antonio Gramsci:
“El vell món es mor. El nou triga a aparèixer. I en aquest clarobscur
sorgeixen els monstres.” Per fer-ho senzill s’ha adaptat i el lema
d’enguany serà “En l’interval sorgeixen monstres”.
Les XIII jornades de la UPEC es fan entre els clarobscurs: tenim esperances, recelem de les pors i sabem que vivim en una cruïlla. Les jornades de la UPEC es faran en uns moments decisius i apassionants
de la política, la política en majúscules: reptes nacionals i reptes
socials a l’horitzó.
El cartell de les jornades de la UPEC
2017 és obra de l’artista sabadellenc Agustí Puig.
El programa i la inscripció, les trobareu en aquest enllaç:

http://upec.cat/jornades-2017/
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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

