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Suport de l’afiliació de CCOO de Catalunya
als continguts del preacord de negociació
col·lectiva (AENC) i de l’Acord interprofessional
de Catalunya (AIC)
Dimecres passat es va tancar l’enquesta enviada
per CCOO de Catalunya a la seva afiliació el 22
de juny amb l’objectiu que els afiliats i afiliades
del sindicat valoressin els principals eixos de
la negociació de l’Acord estatal de negociació
col·lectiva (AENC) i l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC).
A l’enquesta, hi han participat 4.088 persones
afiliades al sindicat, de les quals 2.436 són
homes i 1.652, dones.
L’enquesta es componia de quatre punts que
els afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya
havien de valorar. El primer punt es referia a
l’Acord de negociació col·lectiva (AENC) i, més
concretament, als increments salarials en els
convenis col·lectius. L’AENC ja té un preacord des
de dilluns passat. Aquest apartat de l’enquesta
ha rebut un suport molt ampli, amb un 38,98%
de respostes “molt d’acord” i un 41,41% “més
aviat d’acord”.
El segon punt també estava dedicat a l’AENC i,
més concretament, a les altres matèries que es
proposa portar al diàleg social amb el Govern de
l’Estat. En aquest cas, també el 38,98% estan
“molt d’acord”, i el 41,41%, “més aviat d’acord”.

Suport a les propostes de l’AIC
El tercer aspecte consultat era l’Acord
interprofessional de Catalunya, que encara es
troba en procés de negociació. En aquest cas, la
proposta ha recollit un 55,82% de participants a
l’enquesta que estan “molt d’acord” i un 32,57%
que estan “més aviat d’acord”.
Finalment, el quart punt estava dedicat al sector
públic, amb un marc de negociació específic
amb les diferents administracions: estatal,
autonòmica i local. En aquest cas, la valoració
dels participants a l’enquesta ha rebut un
50,57% de posicionament “molt d’acord” i un
28,66% “més aviat d’acord”.
Com podem comprovar, si sumem les respostes
positives de les propostes de l’enquesta —“molt
d’acord” i “més aviat d’acord”— comprovem que
al voltant d’un 80% de les persones enquestades
mostren el seu suport als continguts proposats a
l’AENC, a l’AIC i al sector públic.
Podeu trobar tots els resultats de l’enquesta en
aquest enllaç

Reunió amb Quim Torra, president de la Generalitat
El passat 18 de juny, els secretaris generals de CCOO i UGT de
Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, van mantenir
la primera reunió amb el nou president de la Generalitat, Quim Torra,
per analitzar la situació econòmica, social i política catalana.
Durant la reunió, celebrada al Palau de la Generalitat i amb
l’assistència de Montse Ros, portaveu del sindicat, Javier Pacheco
va demanar al president un pressupost per afrontar ja la renda
garantida de ciutadania, el Pacte nacional per a la indústria, les
pagues endarrerides als funcionaris de la Generalitat o una llei
de participació ciutadana. El president Torra s’ha compromès a
convocar en breu la Taula de Diàleg Social.

editorial
L’estampida del
masclisme
Doncs sí, La Manada és al carrer. A pocs
dies dels Sanfermines, l’Audiència de Navarra ha decidit deixar en llibertat condicional els membres d’aquest conegut grup
d’energúmens, que va violar una noia durant les festes de Pamplona de fa dos anys.
Aquesta decisió recorda aquelles estampides
de les pel·lícules de l’oest, on les manades
passaven per sobre de tot el que es trobaven
al seu pas. Ara hem viscut una estampida
del masclisme més caspós. Si la sentència

ja va ser absolutament sorprenent i injusta,
la llibertat, amb una fiança ridícula, és certament insultant, indignant, frustrant, humiliant i vexatòria per a la víctima, i també per
a totes les dones i per a la nostra societat en
general. Cada cop s’alcen més veus que provenen de tot arreu i que reclamen canvis en
unes lleis retrògrades així com formació amb
mirada de gènere per a uns estaments judicials que s’han quedat ancorats en un temps
ja molt llunyà. Però tot el que està passant
ha de servir perquè d’una vegada per totes
diguem prou a un masclisme estructural i
visceral, que sí que es pot eliminar i fer desaparèixer de la normalitat i la quotidianitat de
les nostres vides. És possible, perquè cada
cop som més dones i homes els que alcem
la veu per canviar aquesta situació. Cal posar
fi ja a la impunitat dels violadors.

www.ccoo.cat
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CCOO avala les mesures aprovades per
l’Ajuntament de Barcelona pel dret a
un habitatge digne
L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un
conjunt d’actuacions —obligació, a les noves
promocions residencials, de destinar un 30%
a habitatge assequible; declaració de tot el
municipi com a àrea amb dret de tanteig i retracte— en línia amb la possibilitat d’ampliar
la promoció d’habitatge públic a la ciutat arran
d’una iniciativa de diverses entitats socials de
Barcelona. Per a CCOO, aquestes decisions
van en sintonia amb les nostres demandes per
redreçar una greu situació de mancança de
l’accés al dret a l’habitatge digne que afecta
una part important de la població. L’habitatge
ha de ser considerat un dret fonamental bàsic
de ciutadania i una prioritat per a totes les administracions, si volen realment desenvolupar
accions de xoc contra la precarietat social.

Mobilització al metall de Tarragona per
desbloquejar la negociació del conveni
L’immobilisme de la patronal APEMTA ha
portat a un punt mort les negociacions del
Conveni de la indústria siderometal·lúrgica
de la província de Tarragona. La impossibilitat d’avançar en la consecució d’un acord ha
abocat el sector irremeiablement al conflicte.
CCOO i UGT lamenten la manca de voluntat
negociadora que està demostrant la patronal,
amb una negativa reiterada a totes les propostes de la plataforma sindical. En aquest
escenari, CCOO d’Indústria i FICA-UGT van
convocar els delegats i delegades del sector
a una concentració el dimecres 20 de juny.
Ambdós sindicats han advertit la patronal que
té una última oportunitat per reconduir la situació i mirar d’avançar en les negociacions.
En cas contrari, incrementaran la mobilització
i es convocarà vaga al sector del metall de la
província de Tarragona.

CCOO convoca vaga indefinida en el
sector de la teleassistència de Catalunya
El Comitè d’Empresa de Televida, del sector
de la teleassistència de Catalunya, ha convocat una vaga indefinida a partir del 3 de juliol, per protestar contra les males condicions
laborals, amb salaris molt baixos, ritmes
desorbitats que estan comportant l’obertura
d’expedients disciplinaris als professionals,
fins i tot amb acomiadaments, empitjorament
de la qualitat del servei, pèrdua de personal,
etc. CCOO exigeix actuacions immediates,
tant a la direcció de l’empresa com a les administracions, perquè es reconegui el treball
que realitza aquest col·lectiu de treballadors i
treballadores i es tracti els usuaris i usuàries
com a persones i no com a números. Avui
tindrà lloc una reunió de mediació al Tribunal
Laboral de Catalunya.

La direcció de CCOO de Catalunya es
reorganitza per adaptar el sindicat a la lluita
contra les noves formes de precarietat del
nostre mercat de treball
La setmana passada es va celebrar una nova
reunió del Consell Nacional de CCOO de
Catalunya, que és el màxim òrgan de direcció
del sindicat entre congressos. En aquest consell
es va aprovar la reorganització de la Comissió
Executiva de CCOO de Catalunya per adaptar-la a
l’impuls estratègic del sindicat en la lluita contra
les noves formes de precarietat del nostre mercat
de treball. En aquesta reorganització destaca
la creació d’un nou departament, anomenat
Departament de Noves Realitats del Treball i
Precarietat, que gestionarà la companya Carme
Martínez Ruzafa i que dependrà de la Secretaria
de Política Sectorial i Sostenibilitat, el titular de
la qual és Carlos del Barrio. Aquesta remodelació
va acompanyada d’una campanya de suport a
les persones que pateixen precarietat laboral,
que posa el sindicat al seu servei mitjançant un
contacte gratuït de WhatsApp: el 689 586 414.
Al mateix temps, el sindicat també posarà el
seu Gabinet Tècnic Jurídic al servei de la lluita
contra la precarietat en assumptes derivats de
la violència de gènere o l’habitatge, amb un
primer assessorament gratuït, mitjançant
el telèfon 93 481 28 64. El compromís de
CCOO de Catalunya en contra de la precarietat
laboral també es materialitzarà a l’hora

CCOO T’AJUDA
CONTRA
LA PRECARIETAT
689.586.414

d’atendre, més enllà dels temes laborals, altres
qüestions vinculades amb la mateixa situació de
vulnerabilitat de les persones treballadores, que
cal que es defensin d’aquestes situacions via
demanda civil.
Entre altres aspectes, CCOO els ajudarà en una
defensa civil davant els assumptes derivats de
la violència de gènere, com divorcis, tutela de
menors, mesures cautelars. També davant els
desnonaments, els préstecs hipotecaris amb
clàusules i/o despeses abusives, els préstecs
personals de financeres amb interessos abusius,
etc.
En aquests moments el servei civil està disponible
a Barcelona, Sabadell, Granollers, Cornellà i
Vilanova i la Geltrú. Properament s’ampliarà a
Tarragona, Girona, Lleida i Manresa.

Andrés Querol, nou secretari d’Organització
del sindicat
Andrés Querol és el nou secretari d’Organització
de CCOO de Catalunya. Nascut a Manresa el 1976,
està afiliat a CCOO des del 1998 i va començar
a assumir responsabilitats sindicals el 2001. Ha
estat coordinador d’Acció Jove i secretari de
Moviments Socials. El seu itinerari sindical ha
estat vinculat a l’organització de treballadores i
treballadors en sectors precaris i emergents. Va
participar en l’origen de l’organització sindical
dels sectors del lleure educatiu i en l’elecció
de representacions sindicals a empreses com
Pans & Company, Decathlon o Hard Rock Cafe.
En els darrers anys ha desenvolupat funcions a
la Secretaria d’Organització del sindicat com a

responsable d’Afiliació i d’Eleccions Sindicals.
Amb la darrera remodelació de la direcció del
sindicat, Montse Ros passa a dirigir la Secretaria
de Comunicació Integral i Finances, i és la
portaveu de CCOO de Catalunya.
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Important preacord de
condicions laborals per a
la plantilla de l’Ajuntament
de Barcelona

S’arriba a un principi
d’acord sobre el
conveni del metall de
Barcelona
CCOO d’Indústria de Catalunya valorem positivament el principi d’acord
sobre el Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona, assolit dimecres per la patronal UPM i els sindicats CCOO
i UGT, ja que recull els principals objectius que ens havíem marcat en
aquesta negociació i que seran una referència per a altres sectors, més
enllà de l’abast del mateix conveni.
L’acord arriba després de vuit reunions de negociació i d’haver mantingut
el sector en tensió sostinguda, la qual cosa ens ha permès trencar la
dinàmica de paralització de les negociacions de la patronal i refermar
les nostres propostes de recuperació i de repartiment de la riquesa
que generem les persones treballadores, d’ampliació de drets i de
desenvolupament de mesures d’igualtat, entre d’altres.
Increments salarials i clàusula de revisió
El preacord assolit preveu una vigència de dos anys (2018-2019) i
estableix uns increments salarials d’un 2,6% per al primer any i d’un
2,5% per al segon. A més, inclou una clàusula de revisió salarial a la
finalització de la vigència, basada en l’evolució de l’IPC, amb la qual cosa
es garanteix el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores del sector.
Aquests increments permeten que els beneficis empresarials reverteixin
també en les persones que els generen.
També s’han assolit millores en matèria de jornada laboral i permisos
retribuïts, i un avenç important en temes d’igualtat per implementar
mesures en aquesta matèria, com ara la reducció del nombre mínim
necessari de persones en plantilla per tenir l’obligació d’elaborar plans
d’igualtat, el reconeixement igualitari del col·lectiu LGTBI i l’establiment
de protocols d’assetjament sexual i psicològic.
Es tracta d’un acord important que en els propers dies sotmetrem a la
representació sindical i a l’afiliació del sector perquè el valorin. Un acord
que hem assolit gràcies a posar el sindicat a l’ofensiva en matèria de
negociació col·lectiva, perquè era el moment de recuperar drets i salaris,
i, amb la nostra força, aconseguir superar la intransigència patronal i
cristal·litzar les nostres propostes.

Després de més de vint hores de negociació, els tres sindicats
majoritaris, CCOO, UGT i SAPOL, constituïts en plataforma unitària,
han signat amb l’Ajuntament de Barcelona un preacord de condicions
laborals que possibilitarà un nou acord de condicions laborals fins a
l’any 2020. La reunió del passat dia 18 i les posteriors negociacions
al màxim nivell han permès assolir un bon acord, que, si bé no satisfà
la totalitat de les expectatives de la plataforma, sí que aporta avenços
significatius en aspectes com la recuperació econòmica, la reducció
horària i la millora de les condicions laborals de tots els treballadors i
treballadores municipals.

Se signa un bon conveni
col·lectiu de la construcció
de la província de Tarragona
Després d’anys durs i difícils per als
treballadors i treballadores del sector
de la construcció, a causa de la pèrdua d’ocupació i de la inestabilitat en
el sector, amb la signatura del Conveni
col·lectiu de la construcció de la província de Tarragona, els més de 15.000
treballadors i treballadores del sector
tornen a recuperar condicions laborals
i salarials. El conveni té una vigència de quatre anys, des del 2018 fins
al 2021, i l’augment salarial per al 2018 és del 2%. A més, a través del
conveni s’ha establert un plus especial per als treballadors i treballadores
del sector que fan el manteniment a indústries petroquímiques i nuclears,
i s’ha donat estabilitat a l’ocupació d’aquests treballadors a través de la
subrogació. També s’ha inclòs un plus per als treballadors i treballadores de manteniment de carreteres, tal com s’establia al conveni general,
i millores en matèria d’igualtat. Finalment, el conveni també preveu la
possibilitat de pactar per fer jornada intensiva durant l’estiu per evitar els
cops de calor.
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Acord de col·laboració amb el
Centre de Formació Professional de
l’Automoció de Martorell

La Fundació Paco Puerto de CCOO ha arribat
a un acord de col·laboració amb el Centre de
Formació Professional de l’Automoció de Martorell
per realitzar accions formatives a les seves
instal·lacions.
El Centre de Formació Professional de l’Automoció
(CFPA) —http://www.cfpa.cat— és un centre de la
Generalitat de Catalunya de formació professional
integrat en el sector de l’automoció i basat en
un model innovador que cerca l’excel·lència.
Va ser inaugurat el març del 2015 i està ubicat
a l’eix estratègic de comunicacions de la major
àrea de la indústria d’automoció a Catalunya. Té
instal·lacions d’alta qualitat, amb un taller de més
de 2.300 m2 i amb aules teòriques dotades de tots
els recursos tecnològics necessaris, per potenciar,
així, el valor de la formació que s’hi pot impartir.

Fruit del consens entre la Secretaria de Treball i
Economia de CCOO Catalunya, les federacions
d’Indústria de CCOO de Catalunya i del Baix
Llobregat – Alt Penedès – Anoia – Garraf i de la
mateixa Secretaria General de CCOO del Baix
Llobregat – Alt Penedès – Anoia – Garraf i la
Secció Sindical de Seat es va acordar la realització
de dues accions formatives: un curs de Disseny
i Mecanització per Ordinador, CAD-CAM, de 40
hores, iniciat el passat 23 de maig i finalitzat el 20
de juny, i un de Soldadura TIG, de 60 hores, que
va iniciar-se el 18 de juny i finalitzarà el proper
25 de juliol. Tots dos cursos han estat un èxit de
participació i han tingut una valoració molt positiva
per part de l’alumnat.
De cara al futur, aquesta col·laboració ens
permetrà fer una oferta de formació i qualificació
professional més àmplia dirigida a donar resposta,
sobretot, a les necessitats d’actualització i
reciclatge de treballadors i treballadores del
territori i, alhora, als nous reptes de la indústria
de l’automoció.
La formació i la qualificació dels treballadors i
treballadores al llarg de la vida és un dret fonamental
i ha de ser el factor imprescindible per canviar un
model productiu basat en la precarietat i els baixos
salaris. La Fundació Paco Puerto de CCOO és l’eina
necessària i útil per dur-ho a terme.

Manifestació a
Barcelona contra
l’LGTBIfòbia
CCOO de Catalunya forma part de la
Comissió Unitària 28 de Juny, data
en la qual es commemora el Dia Internacional de l’Alliberament LGTBI.
En aquest sentit, el sindicat fa una
crida a participar a la manifestació
unitària que tindrà lloc a Barcelona
el proper dissabte, 30 de juny, i que
sortirà a les 18.30 hores de la plaça
de la Universitat. Posteriorment, a
partir de les 21 hores, se celebrarà
una festa popular a la mateixa plaça
de la Universitat. Amb el lema “Aturem l’odi i l’LGTBIfòbia”, els convocants reclamen aturar la transfòbia,
la lesbofòbia, la bifòbia, la interfòbia i
l’homofòbia.

CCOO lamenta la mort dels companys Manuel García Murillo,
Jose Carlos González Anaya i Concha Hernández
A l’edat de 62 anys, ens
ha deixat el sindicalista
de CCOO de Catalunya
Manuel García Murillo,
referent del sector del
comerç i l’hostaleria.
Extremeny de naixement i gironí d’adopció i de cor, el “Manolo
Murillo”, tal com el coneixíem la gent de Comissions, era un sindicalista històric, treballador de
Casinos de Catalunya, que va tenir diferents responsabilitats en el sindicat i que va ser, durant
tres mandats, secretari general de la Federació
de Comerç i Hostaleria. El Murillo ha deixat una
empremta inesborrable a la nostra organització.
Mai l’oblidarem.

Lamentem la mort del
nostre company Jose
Carlos González Anaya,
conegut com Carlitos, el
passat dissabte, dia 23
de juny, després d’una
llarga malaltia. Havia
nascut a Sant Boi del Llobregat, l’any 1961.
En Carlitos havia estat delegat de la seva empresa, Flint Group, a Vilanova del Vallès, durant
la seva vida laboral, i col·laborador actiu al local de Mollet del Vallès de CCOO, del qual va ser
responsable durant vuit anys. Era d’aquells petits
lluitadors incansables sense els quals és impossible imaginar la lluita col·lectiva per una societat
més justa, sense demanar res a canvi i en el seu
temps lliure.

Amb 54 anys, ens ha
deixat la companya,
amiga i sindicalista
compromesa Concha
Hernández Sánchez.
Secretària d’Organització
i representant de CCOO
a Port Aventura des de feia anys, compartia vida i
militància amb el company Manolo Fages Marta,
secretari general de la Federació de Serveis a la
Ciutadania, i amb la filla de tots dos, Laura Fages
Hernández, secretària de Comunicació i Joventut
de la Unió Intercomarcal de les Comarques Tarragonines.
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El Seminari Salvador Seguí es presenta i obre l’espai
de participació

El passat 15 de maig es va fer la presentació
pública del Seminari Salvador Seguí, amb la
conferència “Salvador Seguí i el sindicalisme
de classe a Catalunya”, a càrrec del professor
Juan Cristóbal Marinello i la presentació del
document “Una proposta per a la democràcia, la
convivència i la cohesió social”.

Dolors Llobet, membre del seminari, va conduir
l’acte, i el nostre secretari general, Javier
Pacheco, en va fer la cloenda.
Alfons Labrador, coordinador del seminari, va
assenyalar que el document s’havia construït
sobre la base de tres principis: el respecte a la
pluralitat i la diversitat del sindicat, la defensa
del dret a decidir i la consideració que els drets
socials i els drets nacionals són indestriables.
El document afirma que els conflictes en
democràcia es resolen amb més democràcia
i no amb menys llibertat, i fa una apel·lació a
la voluntat d’enteniment de totes les parts i a
aparcar les vies unilaterals.
Així mateix, reclama l’alliberament dels líders
de les entitats i dels dirigents polítics que són
a la presó, així com la necessitat d’obrir vies

La UPEC dedica la seva XIV edició al
futur del treball
La Sala de les Brigades Internacionals, a la seu de la
UGT, a la rambla de Santa Mònica, 10, de Barcelona,
acollirà, els dies 4, 5 i 6 de juliol, la XIV edició de la
UPEC (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya),
amb el lema “El futur del treball: utopia o distopia?”.
En aquesta edició de la UPEC es parlarà àmpliament
sobre els temes relacionats amb els drets del treball i
les polítiques públiques, la precarització, el paper dels
sindicats i les pensions, que són alguns dels aspectes
que hi ha al damunt de la taula. També es tractarà
l’amenaça a les llibertats o els murs que avui han de saltar els joves, entre d’altres.
L’edició d’aquest 2018 no estarà al marge dels temps confusos que vivim. De fet, les
confusions, els canvis de plans i les incerteses estan provocant una situació mai viscuda els
darrers quaranta anys. En aquesta edició participaran John Carlin, Ada Colau, Joan Tardà,
Yolanda Díaz, Juan Carlos Monedero, Javier Pérez Royo, Oleguer Presas, Vicenç Navarro,
Miquel Iceta, Xavier Domènech, Ester Capella, Montserrat Tura, Mireia Vehí, Javier Pacheco,
Camil Ros, Laura Rosel, Alena Arregui, Carles Santacana, Oriol Lladó, Bruno Estrada, Sara
Berbel, Daouda Dieye, Mònica Clua-Losada, Berta Barbet, Arantxa Tirado, David Casassas,
Lina Gálvez, Antoni Gutiérrez-Rubí, Cristina Santos i Joaquín Pérez Rey.
En aquest enllaç trobareu tot el programa
Per inscriure-us cliqueu aquí

de solució al conflicte a través del diàleg i la
negocició, sense imposicions per part de ningú.
El document recorda que la nostra principal
raó de ser com a sindicat és la defensa dels
treballadors i treballadores i que el nexe social
és l’element troncal de l’organització. En aquest
sentit, una tasca prioritària que es demana al
nou Govern de la Generalitat és recuperar drets
i revertir les retallades.
D’altra banda, un dels objectius del Seminari
Salvador Seguí és impulsar el debat en la
societat i dins la mateixa organització sobre els
drets socials i nacionals. A aquest efecte, s’ha
habilitat un blog, al qual es pot accedir des de la
pàgina del seminari, on els afiliats i afiliades, de
manera individual o col·lectiva, poden participarhi i expressar-hi les seves reflexions i opinions.

notes lingüístiques

No obstant o
no obstant això?
Abans que s’aprovés la nova gramàtica, havíem
d’escriure:
La negociació ha estat dura. No obstant això /
Això no obstant, el conveni n’ha sortit ben parat.
Era, doncs, incorrecte:
La negociació ha estat dura. No obstant, el conveni n’ha sortit ben parat.
Amb la nova gramàtica, però, l’ús de no obstant
sol com a connector s’admet, però convé tenir
clar que per als registres formals (un conveni, un
article de revista, una intervenció pública en una
assemblea…) haurem de continuar fent servir no
obstant això / això no obstant.
Convé recordar també que una altra opció correcta
és prescindir de la paraula això, però que llavors
haurem de posar un nom (o un sintagma nominal)
al darrere de no obstant:
No obstant la dura negociació, el conveni n’ha
sortit ben parat.
No obstant les dificultats, hem aconseguit mobilitzar molts treballadors i treballadores.
Servei Lingüístic
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“RESPONSABILITAT SOCIAL I OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE:
NOUS CAMINS EN L’ACCIÓ DEL SINDICAT”
JORNADA, dimarts, 3 de juliol del 2018
Sales 11, 12 i 13 de la seu de CCOO de Catalunya,Via Laietana, 16, de Barcelona

9.30 h - 9.45 h RECEPCIÓ. Lliurament de materials i credencials
9.45 h - 10 h SALUTACIÓ INICIAL
Michela Albarello, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya
10 h - 10.40 h ELS ODS: PRESENTACIÓ I DESENVOLUPAMENT
Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
10.40 h - 10.50 h Torn de paraules
10.50 h - 11.30 h FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL DEL
CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA
María Manso, Responsabilitat Social de CCOO de Catalunya
Laura Diéguez, tècnica d’Internacional i Sostenibilitat de CCOO
de Catalunya
11.30 h - 12 h RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA A CATALUNYA:
MARC ESTRATÈGIC
Salvador Seliva, Responsabilitat Social de CCOO de Catalunya
12 h - 12.30 h NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: CLÀUSULES DE
RESPONSABILITAT SOCIAL AIC
Juan Manuel Tapia, responsable de Negociació Col·lectiva de CCOO de Catalunya
12.30 h - 13 h Torn de paraules
13 h - 13.30 h TANCAMENT/COMIAT
Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya
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