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Davant la declaració d’independència de Catalunya i l’aplicació de l’article 155
de la Constitució espanyola

CCOO de Catalunya treballarà per construir espais
inclusius que mantinguin la cohesió social a
Catalunya i superin la confrontació
Des de CCOO, hem treballat les darreres setmanes per construir un front ampli on es reconegui
la majoria de la societat catalana, compartint
esforços amb molta altra gent i entitats, perquè,
sense que ningú hagi de renunciar a les seves
legítimes aspiracions, la històrica pluralitat i diversitat del poble de Catalunya mantingui una
convivència social que, en els últims quaranta
anys, ha estat exemplar.
Hem participat en la Taula per la Democràcia
rebutjant els atacs autoritaris contra els drets
fonamentals i l’autogovern de Catalunya, les
càrregues policials de l’1-O, les intervencions
dels departaments de la Generalitat, la detenció
de càrrecs de l’Administració catalana, la presó
preventiva incondicional per sedició dels Jordis
i la tramitació del 155 sol·licitada pel Govern del
Partit Popular amb el suport del PSOE i Ciutadans.
També hem impulsat, conjuntament amb més de
cent entitats de la societat civil catalana, plataformes per al diàleg i la negociació política per
trobar solucions al conflicte i al bloqueig polític
i institucional, com la Comissió Independent de
Mediació, Diàleg i Conciliació.
Conjuntament amb la Confederació Sindical de
CCOO vam fer una proposta de negociació que
plantejava dues taules simultànies que negociessin un nou marc d’autogovern a Catalunya i les
condicions per fer possible una consulta als catalans i catalanes en aquest sentit.
En els darrers dies ens hem manifestat en contra de l’aplicació del 155 i hem fet una crida al
president de la Generalitat perquè preservés el
control de l’autogovern de Catalunya mitjançant
la convocatòria d’unes eleccions anticipades
que haurien permès una treva en el conflicte.
D’aquesta manera, s’hauria pogut obrir un ampli
suport social per a un procés de negociació sobre
les condicions necessàries per trobar la solució
política a Catalunya i a la resta de l’Estat.
El Senat, a petició del Govern de l’Estat, ha acordat posar en marxa l’aplicació de l’article 155,

ASSEMBLEA A BARCELONA:

Situació política, social i laboral a Catalunya
7 de novembre, 10 h, sala d'actes, seu CCOO, Via Laietana, 16
ALTRES ASSEMBLEES TERRITORIALS:

2 de novembre, 13 h, Casal Pere Quart, Sabadell
3 de novembre, 12.15 h, CCOO Cornellà de Llobregat
7 de novembre, 18 h, CCOO Igualada
8 de novembre, 10 h, CCOO Manresa
10 de novembre, 10 h, Tarragona (pendent de concretar el lloc)
13 de novembre, 18 h, CCOO Vilanova i la Geltrú
15 de novembre, 18 h, CCOO Vilafranca del Penedès
15 de novembre, 10 h, CCOO Girona (pendent de concretar el lloc)
16 de novembre, 11.30 h, CCOO Lleida

amb el cessament del Govern de la Generalitat i
el control del Parlament de Catalunya. La decisió
del Govern del PP, amb una aplicació arbitrària de
l’article 155 de la Constitució, no té cap voluntat
de solucionar cap conflicte. Significa una involució democràtica i una deriva autoritària per al
conjunt de l’Estat espanyol. La seva posada en
marxa trenca els consensos sobre l’insuficient
model d’autogovern territorial al nostre país i va
en direcció contrària a les reivindicacions de la
majoria dels catalans i catalanes i d’una bona
part de la resta de l’Estat. El 155 és un atac a les
institucions catalanes i a la ciutadania en general que significa un retrocés democràtic profund
d’un país de la UE al segle XXI. Ens oposem frontalment a la intervenció dels mitjans de comunicació, a la pretensió de control sobre el sistema
educatiu, a la suspensió efectiva de la representació democràtica al Parlament de Catalunya, i a
la resta de mesures anunciades prèviament pel
Consell de Ministres.

La resposta del president de la Generalitat i la
majoria del Parlament a Catalunya ha estat proclamar la República Catalana de manera unilateral i al marge de l’ordre constitucional i estatutari.
En les condicions actuals, la declaració unilateral
d’independència no representa la solució al conflicte polític de Catalunya. En primer lloc, perquè
la declaració d’independència no té el suport
d’una majoria qualificada de la societat catalana. No, almenys, en un context de mesura que
permeti dir amb totes les garanties quin és el
seu suport real. Tampoc no té el reconeixement
internacional ni estatal i, per tant, fer efectiva la
decisió té un grau altíssim de dificultat alhora que
pot comportar un alt risc de crisi social, política
i econòmica que dificultarà la necessària recuperació de drets socials i laborals retallats en la
crisi econòmica dels darrers 10 anys. El que més
ens preocupa és que pugui contribuir a trencar el
marc de convivència entre els ciutadans i ciutadanes i també la cohesió social.

www.ccoo.cat
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CCOO vol un marc polític i democràtic que torni a la
ciutadania la capacitat de retrobar-se en la diversitat
i que permeti exercir l’irrenunciable dret de sobirania
popular que és votar
CCOO dona suport a les concentracions
“No ens toqueu… l’educació”
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa
(MUCE) va organitzar concentracions el dimecres 25 d’octubre, davant dels ajuntaments
de les capitals de comarca. La Federació
d’Educació de CCOO de Catalunya, com a
membre del MUCE, va fer una crida a participar en aquestes convocatòries per fer palès
el rebuig de la comunitat educativa a les declaracions de diversos membres del Govern
de l’Estat, del Partit Popular i de Ciutadans
que acusaven l’escola catalana de fer adoctrinament. Unes declaracions que suposen un
menyspreu a totes les persones que es dediquen a l’educació a Catalunya i al sistema educatiu català en si mateix.

Acord en el conveni de gràfiques i
editorials
CCOO, UGT i la patronal de gràfiques (Feigraf)
han aconseguit un acord en la negociació del
Conveni d’arts gràfiques, manipulats de paper,
manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars. Amb aquest acord es va desconvocar
la vaga prevista per als dies 25 i 26 d’octubre.
L’acord recull un increment salarial de l’1,2%
per a l’any 2017 des del mes de novembre, i
d’un 1,5% per a l’any 2018. També s’elimina
la prevalença de l’antiguitat a l’hora de triar el
període de gaudi de les vacances, els permisos s’estenen a les parelles de fet i s’impulsa
el protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual, per raó de sexe o moral. CCOO considera
que aquest acord conté importants avenços per
a la millora del conveni col·lectiu estatal del
sector, que afecta uns 100.000 treballadors i
treballadores.

CCOO sempre hem entès la pluralitat i la diversitat del poble de Catalunya, des de les nostres
arrels. Per a nosaltres, abans i ara, és veritat que
és català qui viu i treballa a Catalunya i que Catalunya és un sol poble. I com sempre, considerem
que aquesta diversitat s’ha de reconèixer en espais inclusius i vertebrar-se amb els drets socials
i nacionals. Cal, en definitiva, construir el progrés
social des del treball, com a eina d’emancipació
de la ciutadania.
Ara torna a ser un moment per construir
aquests espais inclusius, per reivindicar-nos en
la diversitat, per reconèixer les diferències, per
mantenir el marc de convivència, per garantir
la cohesió social. Per això reconeixem, i volem
que tothom reconegui, les legítimes posicions
polítiques de cadascú –la independència, la federalitat, la confederalitat, les autonomies…– i
que aquestes mantinguin un àmbit de reivindicació col·lectiva comuna (els salaris, les condicions de treball, l’estabilitat laboral, els drets
socials, l’estat de benestar, les llibertats, la democràcia…).

CCOO participa a la manifestació a Barcelona
per la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez
i en defensa dels drets i les llibertats

Vaga a Alstom Manteniment per exigir
un conveni digne i una ocupació
estable
Davant el bloqueig de les negociacions del
conveni, després de mesos de negociacions,
i les intencions de la multinacional d’introduir
retallades en les condicions laborals de la
plantilla, CCOO i UGT han convocat diverses
jornades de vaga a tots els centres d’Alstom
Manteniment de l’Estat. Són nou jornades de
vaga de 24 hores que van començar el 26 i 27
d’octubre i que tindran continuïtat del 6 al 12
de novembre. Els centres de treball d’Alstom
Manteniment de la província de Barcelona,
que tenen com a clients principals Metro, Tram
i Renfe, també van convocar concentracions,
coincidint amb les jornades de vaga.

No estem d’acord amb un marc de confrontació, volem un marc polític i democràtic que
torni a la ciutadania la capacitat de retrobar-se
en la diversitat i que permeti exercir el nostre
irrenunciable dret de sobirania popular: votar.
Votar els nostres governants en eleccions lliures i votar el nostre futur en un referèndum vinculant i efectiu.
Per això, instem els governs de l’Estat i la Generalitat i totes les forces polítiques a obrir de manera immediata un marc de negociació política
per trobar solucions no unilaterals que posin les
persones en primer terme, tot garantint la cohesió social i la recuperació de drets col·lectius.
Fem una crida a l’actiu de CCOO amb vista a la
cohesió de la societat i a avançar en els drets
socials i nacionals del poble de Catalunya.
Finalment, ens comprometem a treballar per
construir un front ampli amb les entitats i el
conjunt de la societat civil de Catalunya que
contribueixi a normalitzar la convivència als
centres de treball i als carrers i pobles d’arreu
de Catalunya.

El dissabte 21 d’octubre, la Taula per la Democràcia, que agrupa entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana per donar una
resposta unitària i coordinada en defensa de les
institucions catalanes i els drets fonamentals, va
convocar una manifestació a Barcelona per exigir l’alliberament dels presidents d’Òmnium Cul-

tural i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC),
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i en defensa dels
drets i les llibertats.
La manifestació va fer un recorregut pel passeig de Gràcia fins a la Gran Via, on hi havia
l’escenari. Allà es van fer els parlaments i es va
llegir el manifest per a l’ocasió. Així mateix, van
tenir lloc algunes actuacions musicals, entre les
quals es va poder gaudir de la participació de
la cantant Maria del Mar Bonet, que va oferir la
mítica cançó Què volen aquesta gent?. Javier
Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, va estar present a la capçalera de la manifestació conjuntament amb altres membres de la
direcció del sindicat.
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La Comissió Independent per al Diàleg, la Mediació i
la Conciliació reclama una sortida pactada entre els
governs de Catalunya i Espanya
La Comissió Independent per al Diàleg, la Mediació i la Conciliació –integrada per representants
sindicals, patronals, universitats i altres col·legis
professionals– va organitzar el 23 d’octubre, un
acte a Barcelona amb la finalitat d’aconseguir
una sortida pactada a la situació política de Catalunya.
Amb el lema “Busquem l’entesa a través del
diàleg”, l’acte va tenir lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona, que es va omplir de gom
a gom. La trobada tenia per objectiu trobar vies
de diàleg i fugir de posicions extremes. Per part
de CCOO de Catalunya hi va assistir una àmplia
delegació encapçalada per Javier Pacheco, secretari general del sindicat.

L’acte es va iniciar amb la benvinguda a càrrec
de Joan Elias, rector de la Universitat de Barcelona, i la presentació de la comissió, a càrrec de
Maria Eugènia Gay, degana de l’Il·lustre Col·legi
de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). El col·loqui
va ser conduït per Argèlia Queralt, professora de
dret constitucional, que en va fer les conclusions,
i va comptar amb els ponents Esther GiménezSalinas, catedràtica emèrita de dret penal i criminologia de la Universitat Ramon Llull i directora
de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa
Pere Tarrés; Federico Mayor Zaragoza, president
de la Fundación Cultura de Paz, ex-director general de la UNESCO i copresident de l’Instituto
Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia (DEMOSPAZ);

Francesc Xavier Moreno, professor de la UAB i
director del màster homologat de la Generalitat
de Catalunya en mediació familiar i dret privat, i
Milagros Pérez Oliva, periodista.

CCOO demana que els sectors econòmics
prenguin decisions des de la responsabilitat social
i que facilitin el diàleg
La decisió de centenars d’empreses de canviar
les seves seus socials fora de Catalunya, la suspensió d’algunes inversions i l’alarma social al
voltant dels estalvis de les famílies van portar
CCOO de Catalunya a realitzar un posicionament
públic destinat a patronals i governs.
CCOO va rebutjar la instrumentalització política de l’estabilitat en la inversió, la producció i
l’ocupació al nostre teixit econòmic i social. En
aquest sentit, el sindicat es va mostrar en contra que el Govern espanyol hagués alimentat
l’alarmisme amb la creació d’un marc normatiu
que facilita la deslocalització de les seus empresarials i amb l’anunci de previsions a la baixa del
creixement del PIB vinculades al procés.
CCOO també va puntualitzar que el Govern català,
en una actitud d’“aquí no passa res”, no ha traslladat tota la informació necessària ni de manera
transparent, cosa que ha provocat un augment de
la incertesa i la confusió.

gociació que garanteixi la cohesió social, en tant
que valor fonamental per a la convivència, reconeixent la pluralitat i la diversitat que enriqueix el
poble de Catalunya i d’Espanya.

Instrumentalització del conflicte
Per CCOO, la inquietud dels estalviadors i dels
accionistes, però també dels treballadors i treballadores, posa en relleu la instrumentalització
irresponsable d’un conflicte de caire polític que
reclama més voluntat política i més capacitat de
negociació per garantir l’estabilitat que necessiten l’economia i la societat catalanes.
CCOO de Catalunya ha exigit als governs de la
Generalitat i de l’Estat i a la resta de forces polítiques que habilitin un marc polític i jurídic de
mutu reconeixement per obrir un procés de ne-

El sindicat ha reclamat també a les organitzacions patronals, les empreses i els sectors
econòmics en general, un exercici de prudència,
ponderació i responsabilitat social i la contribució
a construir el clima idoni per facilitar una sortida
política pactada que permeti la consolidació del
creixement econòmic al país i el progrés social
per lluitar contra les desigualtats i la precarietat.
CCOO de Catalunya va recordar el fort compromís que té amb el marc democràtic al nostre
país, amb l’autogovern de Catalunya i amb el
dret d’autodeterminació del poble català, des
del convenciment que els drets socials i els
drets nacionals han d’avançar junts per assegurar la cohesió de la societat plural i diversa
de Catalunya.
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CCOO reclama millores
salarials, ocupació de qualitat i
pensions dignes

CCOO continua la seva activitat sindical del dia a dia i, en aquest sentit, va convocar,
el passat 17 d’octubre, diverses assemblees de sectors diferents que van confluir en
una concentració davant la seu central de CCOO a Barcelona. L’objectiu principal
era reclamar la recuperació salarial, l’ocupació de qualitat i garantir les pensions i el
seu poder adquisitiu. Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, es
va dirigir als concentrats llançant un missatge de força i compromís per aconseguir
reforçar la negociació col·lectiva i les polítiques socials.

Important acord
assolit amb la
patronal de les
nuclears i les
seves empreses
auxiliars
El divendres es va materialitzar un
acord sense precedents al sector de les
empreses auxiliars que desenvolupen la
seva activitat a les instal·lacions de les
centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs.
Dues jornades de vaga dels treballadors
i treballadores de les auxiliars de les
nuclears amb un seguiment del 100%, al
mes de juny, i la possible convocatòria
de noves aturades prevista per a aquest
octubre han fet que l’empresa principal
hagi modificat la seva posició immobilista
inicial i s’hagi pogut assolir aquest acord.

La precarietat laboral i social de les dones
i la cosificació centren la XII Escola de
Dones de CCOO de Catalunya
La XII Escola de Dones de CCOO de
Catalunya va tenir lloc el passat 19
d’octubre al Museu Torre Balldovina
de Santa Coloma de Gramenet, amb
el mateix lema del passat 8 de Març
d’enguany: “Som dones, fem drets, fem
lluites”. L’escola ha estat un espai de
trobada per reflexionar, per compartir
experiències i per dibuixar propostes per
a l’acció, i ha mantingut el format dels darrers anys: al matí un espai per a les dones
de CCOO i, a la tarda, un espai obert al conjunt de CCOO i a la ciutadania.
L’escola va ser inaugurada pel secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que
va estar acompanyat per l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. El matí va començar amb
un plat fort, quan es va abordar la mirada transformadora de l’economia feminista. La jornada
va continuar amb una taula rodona sobre la precarietat de les dones a la feina i a la vida. A
la tarda va tenir lloc un espai de trobada entre CCOO i els feminismes per tractar el tema de
la cosificació de les dones a la feina i a la societat com a element precaritzador de gènere.

L’acord
recull
reivindicacions
històriques, com són el reconeixement
de les empreses auxiliars com a
col·laboradores; deixar constància dels
processos de subrogació com a fórmula
de manteniment de l’ocupació i la
certificació de les pràctiques actuals en
matèria de retribució en els períodes de
recàrrega, blindant-les. També es preveu
la creació d’una comissió paritària entre
les federacions de CCOO d’Indústria
i FICA-UGT i l’empresa principal, on
participaran com a membres les
companyes i companys de les empreses
auxiliars, que serà un precedent com
a espai d’intervenció sindical entre
l’empresa principal i les contractes, més
enllà de la prevenció de riscos laborals.
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Les dades de l’Enquesta de població activa del 3r trimestre mostren que es
redueix l’atur sobre la base de la precarietat

CCOO alerta que cal enfortir el mercat de treball
i reduir la pobresa de les persones ocupades
Els resultats de l’Enquesta de població activa
(EPA) per al tercer trimestre del 2017 indiquen
que el nombre de persones aturades a Catalunya s’ha reduït en un 4,4% respecte del trimestre
anterior, és a dir, hi ha 21.800 aturats i aturades
menys, i un total de 475.600 persones sense
feina. A Espanya, la xifra d’aturats ha estat de
3.731.700, amb una taxa d’atur del 16,4%. La
taxa d’atur a Catalunya continua sent elevada i se
situa en un 12,5%, 0,7 punts percentuals menys
que el trimestre anterior, i 2,1 punts percentuals
menys que el 2016. La taxa d’atur femenina
(13,5%) continua sent força superior a la masculina (11,7%). Respecte a ara fa un any, l’atur s’ha
reduït en 76.900 persones, xifra que representa
una disminució del 13,9%. Això es tradueix en
41.300 homes i 35.500 dones aturats menys.
Nivells d’ocupació baixos
En aquest tercer trimestre del 2017 l’ocupació
ha augmentat en 46.100 persones respecte
del trimestre anterior. En termes interanuals,
l’ocupació ha augmentat en 92.700 persones,
increment que significa un 2,9%.
Malgrat l’increment, els nivells d’ocupació que
presenta el mercat de treball se situen molt lluny
del que marca l’estratègia Europa 2020, que estableix assolir una taxa d’ocupació del 75% de
la població treballadora mentre que Catalunya ni
tan sols arriba al 55%.
Augmenta la inestabilitat laboral
El tercer trimestre del 2017, el nombre de persones assalariades amb contracte indefinit
s’incrementa en 80.700 persones respecte a ara

fa un any (3,9% més), i el nombre de persones
amb contracte temporal ho fa en 12.200 persones assalariades (2% d’increment).
Augmenta la inestabilitat laboral, ja que la taxa de
temporalitat ha ascendit fins al 22,2%. Les dones
pateixen la temporalitat amb més intensitat que
els homes i l’augment de la rotació laboral explica,
en part, la perpetuació de la precarietat laboral.
Les persones amb jornada parcial augmenten en
23.400 (5,3% més) i les que treballen a jornada completa ho fan en 69.200 (2,5% d’increment), respecte
de l’any 2016. La taxa de parcialitat se situa en un
14%, amb una distància de gairebé 15 punts percentuals entre homes i dones en detriment d’aquestes.
CCOO demana polítiques d’ocupació específiques per a persones desanimades i treballadors a temps parcial involuntaris
CCOO de Catalunya insisteix que la recuperació
del mercat de treball és precària, insuficient i
lenta mentre mantinguem uns nivells d’ocupació
i d’una qualitat tan baixos. El sindicat creu que
calen polítiques d’ocupació integrals que tinguin

com a objectiu el retorn al mercat de treball amb
ocupacions de qualitat.
CCOO considera més necessari que mai enfortir
la negociació col·lectiva per tal que s’estableixin
increments salarials als convenis col·lectius i hi
hagi un augment progressiu del salari mínim interprofessional (SMI). Només així s’aconseguirà
reactivar la demanda interna.
Per al sindicat calen polítiques d’ocupació específiques per a aquelles persones desanimades
que ja no confien en el mercat de treball i per a
aquelles persones que treballen a temps parcial
de manera involuntària. Així mateix, denuncia
que hi hagi més de 382.000 persones treballadores pobres que, tot i treballar, no poden fer front a
les despeses més bàsiques per viure.
Finalment, CCOO insta les empreses a generar
ocupació estable, amb drets i condicions laborals
dignes, que contribueixi a un nou sistema productiu basat 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.
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notes
lingüístiques

Quan hem de doblar la erra?
Recentment, l’Institut d’Estudis Catalans ha aprovat una nova ortografia catalana. Ara es passa
a escriure rr darrere dels prefixos a- i cor-, en el mot erradicar i derivats, així com en alguns mots
amb formants grecs. Per tant, ara escriurem:
El responsable del local ha patit una arrítmia.
La paraula sindicat és un correferent de CCOO de Catalunya.
La Marta és temporalment corresponsable de la secretaria.
El sindicat està activament implicat en l’erradicació de les violències masclistes.
Altres mots que ara doblen la erra: arreflèxia, cefalorraquidi, otorrinolaringòleg, ornitorrinc…
Tinguem en compte, però, que no hi ha canvis en la majoria de paraules compostes:
aerorefrigerant, Bielorússia, contrareforma, extraradi, sobrereserva, suprarenal,
vicerectorat, infraroig, prerequisit, bioritme, fotoresistència, iberoromà…
Servei Lingüístic

Inscripcions obertes a la Ruta activa 2017:
“Mobilitza’t per un aire més net!”
La Ruta activa és un esdeveniment sobre la mobilitat sostenible, que organitza CCOO i que
es farà a Barcelona el proper dia 11 de novembre a les 10 h, on es podrà participar en una
de les dues modalitats:
1) Bicicletada: amb sortida des del parc de l’Estació del Nord.
2) Caminada: amb sortida des de la plaça d’Espanya.
El punt d’arribada serà el Parc de Can Sabaté (Zona Franca).
Els principals premis seran 2 bicicletes de Biciclot i 2 bitllets aeris amb destinació a Europa.
Anar amb bici o caminar no consumeix recursos energètics, no contamina, no produeix
soroll, democratitza la mobilitat, pacifica el trànsit i ajuda a millorar l’espai públic, aporta
més autonomia a la ciutadania, fomenta l’activitat física i permet la intermodalitat amb
altres mitjans de transport.
Les persones treballadores tenim dret a una mobilitat sostenible, segura i activa a través de
mitjans de transport més equitatius, eficients, saludables i econòmics. Per això, cal implementar mesures i propostes, per exemple, per potenciar la bicicleta i el fet d’anar a peu als
desplaçaments a la feina.
Et pots inscriure en aquest enllaç:

https://basicfront.easypromosapp.com/p/911596

El Gabinet Tècnic
Jurídic de CCOO de
Catalunya convoca
les Primeres
Jornades Jurídiques
de Dret Laboral i
Sindical
Amb el títol “La precarietat laboral en el
segle XXI”, els dies 9 i 10 de novembre
tindran lloc les Primeres Jornades
Jurídiques de Dret Laboral i Sindical.
Aquestes jornades estan organitzades
per CCOO de Catalunya i el seu Gabinet
Tècnic Jurídic, i tindran lloc a la sala
d’actes de la seu central del sindicat
(Via Laietana, 16, de Barcelona).
Alguns dels temes que tractaran
aquestes jornades seran la relació
laboral i l’economia col·laborativa, la
representació dels treballadors a les
empreses col·laboratives i la gestió
del conflicte, la negociació col·lectiva,
la flexibilitat interna i les empreses
multiserveis, la jurisprudència del
Tribunal Suprem respecte dels
multiserveis i les propostes polítiques
contra la precarietat laboral.
Si sou afiliats o afiliades al sindicat,
la inscripció és gratuïta. Si no ho
sou, la inscripció té un cost de 50 €.
Tota la informació de la inscripció i el
programa de les jornades, els trobeu
en aquest enllaç:

http://bit.ly/2z24SxL

