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Més de 250.000 treballadors i treballadores
del sector públic de Catalunya estan cridats
a la vaga el 12 de desembre
de la paga del 2013, complir la resolució del
Parlament perquè en 2 anys retorni les pagues
del 2013 i del 2014, i elaborar un calendari
de retorn de la resta de drets i retribucions
arrabassats des del 2012.
El Govern encara té la possibilitat de reconduir
el conflicte, amb propostes a la mesa en aquest
sentit: o acord —i compliment— o conflicte.

El passat 19 de novembre CCOO i UGT van
presentar al registre de la seu del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies la comunicació
de vaga general de 24 hores als serveis públics
i concertats de la Generalitat i a les universitats
públiques per al pròxim 12 de desembre.
Proposta insultant
CCOO insta el Govern a retirar la insultant
proposta de no recuperació de les pagues fins
al 2026 i a fer-ne una que reculli el que ja es va
acordar: recuperar, enguany, un mínim del 10%

Lluita compartida i forta
CCOO entén que és el moment d’avançar tots
junts en la lluita per revertir les retallades que
estan afectant el conjunt de treballadores i
treballadors de la Generalitat de Catalunya i
serveis concertats, així com de les universitats
públiques, per recuperar els drets i les
retribucions que els han arrabassat. Aquesta
lluita per a la recuperació de les dues pagues
robades i altres drets uneixen més de 250.000
persones treballadores. Ara més que mai la lluita
ha de ser compartida i cal enfortir-la, per això han
demanat als sindicats representatius al sector
públic que se sumin a la convocatòria.

editorial
Sempre, primer les
persones
Són bombers, metges, infermeres, mestres,
professors, agents forestals, empleats i empleades dels serveis socials, d’ocupació…
Més de 250.000 treballadors i treballadores
públics estan convocats a la vaga general el
proper 12 de desembre. Tenen moltes raons
per protestar, ja que són els únics empleats
públics de tot l’Estat que encara no han recuperat les pagues extres del 2013 i del 2014,
a part de molts altres drets arrabassats des
l’any 2012. El Govern de Catalunya, en aquell
moment liderat per Artur Mas, es va afanyar
molt a l’hora de retallar, però, per contra, està
sent extremadament lent a l’hora de retornar
els drets robats als servidors i servidores públics, que cada dia fan funcionar uns serveis
públics que són fonamentals per a la vida de
la ciutadania de Catalunya. Segur que Madrid és culpable d’aquesta situació, però els
governs de Catalunya també ho són. Alguns,
lamentablement, han oblidat que el primer
sempre són les persones, per davant de la
resta de temes. I la paciència s’ha acabat.
The game is over.

CCOO commemora el Dia Internacional de la No Violència
contra les Dones i Nenes
Amb el lema “Ens volem vives i lliures. Ens
plantem!”, CCOO ha organitzat diferents actes
arreu de Catalunya per commemorar el Dia
Internacional de la No Violència contra les Dones
i Nenes, que té lloc el 25 de novembre.
El passat divendres, 23 de novembre, va tenir lloc una
acció al carrer al davant de la seu central de CCOO
(Via Laietana, 16, Barcelona), on es va desplegar una
gran pancarta amb el lema de la jornada, moment
que es pot veure a la foto. A l’acte es va fer la lectura
del manifest elaborat per CCOO amb motiu del 25-N.

D’altra banda, CCOO també va participar, el
diumenge 25 de novembre, a la manifestació
convocada per Novembre Feminista, que va
sortir de la plaça de la Universitat, a Barcelona,
amb la presència de Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de Catalunya. El sindicat
també fa una crida a participar, el dilluns 17
de desembre, a la concentració mensual de
la Plataforma Unitària contra les Violències
de Gènere, a les 20 hores, a la plaça de Sant
Jaume de Barcelona.

www.ccoo.cat
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Avui, primera jornada de vaga a
Correos

Després del massiu seguiment de les aturades i les concentracions dels darrers dies,
avui, 30 de novembre, està tenint lloc la primera jornada de vaga de 24 hores a Correos.
Aquesta jornada és una de les tres previstes
fins a finals d’any. Els sindicats convocants
reclamen increments salarials plurianuals, un
pla d’estabilització de l’ocupació d’almenys
13.000 llocs de treball fixos i una millora de
les condicions laborals. CCOO ha anunciat
que mentre no hi hagi solucions continuaran
les mobilitzacions.

Jornada sobre el marc legal de
les persones trans a Catalunya

La seu central de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, Barcelona) acollirà, el proper
14 de desembre, una jornada sobre el marc
legal i els reptes de futur, per a una llei estatal per a les persones trans. Aquest acte, que
té el suport de l’Àmbit LGTBI del sindicat, vol
tractar la situació de les persones trans després de 40 anys de democràcia i servirà per
analitzar-ne la situació legal. La jornada començarà a les 18 hores i tindrà lloc a l’Espai
l’Assemblea del sindicat.

Acomiadament injustificat a
Alliance Healthcare
CCOO rebutja l’acomiadament disciplinari d’un treballador de la planta d’Alliance
Healthcare de Polinyà, i n’exigeix la readmissió a la direcció de l’empresa. El sindicat ha
denunciat que es tracta d’un acomiadament
injustificat, ja que aquest treballador va agafar-se tres dies de permís per l’ingrés hospitalari de la seva mare, a urgències. CCOO
critica les formes de l’empresa, que va actuar
sense avís previ a la representació legal de
la plantilla i sense donar al treballador l’opció
de ser assistit per un membre del comitè
d’empresa. CCOO alerta de la política per
combatre l’absentisme que està impulsant
Alliance Healthcare, que en comptes de centrar-se en les causes, ataca directament les
persones que s’absenten de la feina per algun motiu, com ara posar-se malaltes o haver
d’atendre necessitats familiars bàsiques.

CCOO mobilitza la sanitat catalana
CCOO va impulsar una gran concentració de
tots els sectors sanitaris de Catalunya el passat
23 de novembre, a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona. CCOO ha manifestat a totes les
meses de negociació (públiques, concertades i
privades) la necessitat de revertir les retallades
i de millorar les condicions laborals i salarials de
tots els professionals.
Des de l’inici de les retallades en salut, el nostre
sistema sanitari públic s’ha anat deteriorant
any rere any, cosa que ha afectat directament
la qualitat assistencial als pacients i ha fet
augmentar les llistes d’espera tant quirúrgiques
com d’especialistes, i ara, també, de metges
i metgesses de família. Els professionals del
sistema sanitari català no poden suplir més
amb el sobreesforç i la implicació personal els

Bon acord en el conveni de la sanitat concertada
El passat 19 de novembre, CCOO va signar un
preacord del II Conveni col·lectiu de treball dels
hospitals d’aguts, centres d’atenció primària,
centres sociosanitaris i centres de salut mental
concertats amb el Servei Català de la Salut. La
signatura es va fer juntament amb els sindicats
UGT i SATSE, a més de les patronals UCH, CAPS i
ACES. CCOO considera que aquest conveni recull
unes millores laborals importants per al conjunt
de treballadores i treballadors del sector.
Importants increments salarials
El conveni assumeix l’increment retributiu
aconseguit en l’àmbit de la Mesa General de
Funció Pública: 1,70% des de l’1 gener del 2018
més el 0,25% addicional des d’1 de juliol del 2018.
Tot plegat s’abonaria amb efectes retroactius
durant el primer trimestre del 2019. També recull
un increment retributiu amb efectes des de l’1 de
gener del 2019 d’un 2,25% fix, més la possibilitat

Saps que tens molts avantatges i descomptes per
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més?

Clica aquí

dèficits de la manca reiterada d’inversions tant
en infraestructures com en personal. Catalunya
ha perdut més de 10.000 treballadores i
treballadors de la sanitat des del 2012 i això,
d’una banda, repercuteix directament en els
usuaris i, de l’altra, en les condicions laborals.
Des de CCOO també es va fer una crida a les
diferents associacions d’usuaris, marees i
plataformes en defensa de la sanitat perquè se
sumessin a la concentració.

d’afegir-hi una variable addicional. També inclou
un increment retributiu amb efectes des de l’1 de
gener del 2020 d’un 2% fix, més la possibilitat
d’afegir-hi una variable addicional. Aquests
increments salarials suposen, en un escenari de
mínims, un augment retributiu del 7,1% i en un
escenari de màxims, un augment retributiu d’un
8,79%, durant la vigència del conveni.
El conveni també preveu un complement del
100% de les retribucions des del primer dia en
cas d’IT, a partir de la signatura del conveni.
Pel que fa a la jornada laboral, recull el retorn
gradual a 1.620 hores anuals entre el 2019 i el
2020 a tots aquells professionals als quals se’ls
va incrementar. Finalment, equipara els grups 1
i 2 de la RAF (retribució anual fixa) de l’atenció
primària amb l’hospitalària. Aquest acord és fruit
de les lluites sindicals i laborals al sector des de
fa més d’un any.
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CCOO signa un important acord amb Pronovias
de mesures de protecció integral davant la
violència de gènere
La Secció Sindical de CCOO a Pronovias ha signat amb la direcció de l’empresa un important
acord de mesures de protecció integral davant la
violència de gènere. La signatura va tenir lloc en
el marc d’una assemblea de treballadores i treballadors, a la qual va assistir Ana Bella, supervivent i víctima de violència de gènere que dona
nom a la seva fundació, i Mireia Mata, directora
d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
Aquest acord mostra el compromís existent a
Pronovias per a l’erradicació de la violència de
gènere. En aquest sentit, s’han aprovat una sèrie
de mesures de suport a qualsevol persona de la
companyia que es pugui trobar en aquesta situació. També s’ha constituït una comissió de suport
contra la violència de gènere amb un membre
de la direcció de Pronovias i un altre del comitè
d’empresa amb els coneixements necessaris per
orientar les dones que ho necessitin i ajudar-les,
amb la màxima confidencialitat i discreció.
Millores de la llei
L’acord millora la Llei orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere en un seguit d’aspectes
fonamentals. L’acord de Pronovias permet, entre
d’altres, la reducció de la jornada de treball dins
dels horaris establerts per l’empresa amb una
durada inicial de fins a 12 mesos mantenint la
retribució d’origen (a més, aquest període de
suspensió continuarà sent computable als efectes d’ascensos, antiguitat i cotitzacions).

diques, incloses aquelles que puguin afectar els
fills i filles. La gestió d’aquest temps es realitzarà
directament amb la Comissió de Suport a les
Víctimes de Violència de Gènere, amb total confidencialitat. Aquest permisos seran considerats
com a retribuïts.

Importants mesures no previstes per la llei
L’acord, però, va molt més enllà de la llei i inclou un bon nombre de mesures que no recull
la norma dirigides a víctimes de violència de
gènere, des del moment en què Pronovias sigui
coneixedora de l’existència d’una ordre judicial
de protecció a favor de la dona o bé d’un informe
del Ministeri Fiscal, dels serveis socials o de la
mateixa Seguretat Social que indiqui l’existència
d’indicis de violència de gènere.

Hi haurà una dotació econòmica que no s’haurà
de retornar en casos com les responsabilitats familiars (fins a 1.000 euros per fill o filla) per a ajut
escolar, visites o tractament psicològic o mèdic,
primeres necessitats (per a fills i filles menors de
25 anys que convisquin amb la persona i no obtinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros).
També en cas de canvi de domicili tindran dret a
1.500 euros per trasllat nacional i 2.500 per trasllat internacional. D’altra banda, en cas de mobilitat de la treballadora a una altra empresa del
grup i per incapacitat temporal (IT), s’abonaran
els complements necessaris fins a arribar al nivell de retribució ordinària que cobrava fins al
moment la treballadora. L’acord recull també un
servei de finançament amb un import màxim de
10.000 euros fins a 5 anys amb el tipus d’interès
que sigui el legal dels diners en el moment de la
necessitat.

A Pronovias es facilitaran permisos necessaris
per a gestions administratives, judicials o mè-

La Comissió de Suport destinarà una persona
a acompanyar i informar la persona víctima de

violència de gènere, i a donar-li suport. El telèfon directe de la persona afectada serà desviat a la centraleta de recepció de l’empresa,
on es realitzarà un filtre d’aquestes trucades.
S’incrementaran els controls d’entrada i la persona afectada podrà comunicar diàriament les
visites concertades que tingui i els noms de les
persones considerades non gratae.
L’acord també recull la possibilitat que la persona
víctima de violència de gènere pugui demanar un
canvi d’ubicació física del seu espai de treball i
l’empresa haurà de procurar que sigui l’adequat
segons l’estat de la persona.
Si per motius de seguretat la persona ha de modificar habitualment les seves rutines, podrà comunicar amb antelació a la Comissió de Suport
els horaris que farà i un número de la persona de
contacte, en cas que no els pugui complir. De fet,
la persona víctima de violència de gènere podrà
demanar evitar desplaçaments per motius de feina per tal que no hagi de sortir dels recintes de
Pronovias durant la seva jornada laboral.
Aquest important acord serà revisat anualment
per la representació legal dels treballadors i treballadores i per la direcció de Pronovias en el
marc de la Comissió d’Igualtat de l’empresa.
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CCOO torna a guanyar les
eleccions al sector d’estalvi a
Catalunya
les eleccions del 2014 en aquestes tres entitats.
Cal destacar que pels canvis i moviments interns
de les entitats els processos tot i ser similars, amb
quatre nous, són diferents en les concentracions
de les plantilles.
En comparació a les passades eleccions a les caixes
d’estalvi de 2014, cal ressaltar que Catalunya Caixa
no han votat ja que ha passat al sector bancari
adquirida pel BBVA, on s’escollien 90 representants,
un 32% menys de delegats i delegades.
Pel còmput global del sector d’estalvi queden dues
entitats, Ibercaja Banco i Kutxabank, que votaran
en properes dates per escollir 27 representants a
Catalunya (18 i 9 respectivament).

CCOO ha guanyat les eleccions sindicals
realitzades el 28 de novembre al sector de caixes
d’estalvi a Catalunya, així com a tot l’estat. CCOO
ha obtingut 76 representants (41,30%) dels 184
escollits. Amb aquestes votacions la Federació
de Serveis de CCOO de Catalunya revalida els
resultats obtinguts en anteriors eleccions (2014,
2010, 2006, 2002, 1998 i 1994), assolint la
majoria en les caixes que han celebrat eleccions.
S’han realitzat les eleccions a 18 processos
electorals en les tres entitats d’estalvi (4 més que
fa 4 anys), on CCOO ha presentat 183 candidats
i candidates dels 184 representants escollits en
total. S’han escollit set representants menys que

ELECCIONS SINDICALS 28 DE NOVEMBRE DEL 2018
CCOO

UGT

CIC

FINE (CSICA)

Altres

TOTAL

Caixabank

65

19

0

53

10

147

Bankia

8

0

5

11

7

31

Abanca

3

0

0

3

0

6

Total

76

19

5

67

17

184

41,30%

10,33%

2,72%

36,41%

9,24%

Percentatge

Medalles i plaques Francesc Macià
per a gent de CCOO

Joana Agudo

Alba Garcia, secretària de Dones i
Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya

Estrella Gutiérrez

El Govern de la Generalitat ha reconegut enguany amb els guardons als mèrits laborals Francesc Macià
diferents persones i organismes de CCOO de Catalunya. El sindicat felicita les companyes Joana Agudo
i Estrella Gutiérrez pel reconeixement institucional a la seva tasca i llarga trajectòria a favor dels drets
dels treballadors i treballadores. També cal destacar el reconeixement que ha rebut la Secretaria de
Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya en la categoria d’igualtat d’oportunitats i conciliació de
la vida personal, laboral i familiar. A totes, la nostra més sincera felicitació.

CCOO només
acceptarà mesures
voluntàries i no
traumàtiques davant el
tancament d’oficines
de CaixaBank
CaixaBank ha anunciat aquesta setmana el
seu pla estratègic, que inclou el tancament
de més de 800 oficines i la reducció de
plantilla. Això ha generat molta preocupació
entre els empleats i empleades de l’entitat.
CCOO no preveu un altre escenari que
no sigui el de la negociació i l’aplicació,
exclusivament, de mesures de caire voluntari
i no traumàtiques. Si no és així, CCOO
anuncia un conflicte seriós.
CCOO ha llençat un missatge clar en el sentit
que qualsevol reducció de plantilla s’haurà de
fer amb mesures voluntàries, i no acceptarà
mobilitats geogràfiques.
CaixaBank també ha manifestat en el seu pla
estratègic l’augment del nombre d’oficines
Store. No obstant això, cal recordar que
actualment s’estan negociant un màxim de
290 oficines Store amb horari singular.

3-D, Dia Internacional
de les Persones amb
Diversitat Funcional
El proper dilluns, 3 de
desembre, se celebra el
Dia Internacional de les
Persones amb Diversitat
Funcional. Amb motiu
d’aquesta
celebració,
CCOO de Catalunya ha
organitzat una trobada amb les
entitats del col·lectiu de persones amb
diversitat funcional, que tindrà lloc a la sala
43, de la seu central del sindicat (Via Laietana,
16, Barcelona). La trobada començarà a
les 10 hores i hi col·labora el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. La reunió tractarà
sobre el recent Acord interprofessional de
Catalunya i les reivindicacions conjuntes
de les entitats presents, i es farà públic el
manifest conjunt per a aquest dia.
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El Departament d’Ensenyament ignora les demandes del
mercat de treball i deixa les especialitats amb més inserció
laboral sense oposicions d’FP
El Departament d’Ensenyament ha introduït el
nou criteri de decrement de plantilla docent
dels 3 darrers cursos per deixar fora de la
convocatòria de concurs oposició 2018 places
d’especialitats de formació professional (FP) que,
segons les seves mateixes dades, presenten més
inserció laboral, amb interinitats superiors al 50%
i amb dificultats de cobertura a tots els territoris.
D’aquesta manera es perpetua la situació de
temporalitat d’aquest professorat en contra de
l’esperit de l’acord signat per CCOO el 16 de juny
del 2017 per reduir la temporalitat dels empleats
i empleades de la funció pública.
CCOO ha mostrat el seu desacord amb aquesta
qüestió a la mesa sectorial docent i ha traslladat a
l’Administració que l’oferta formativa s’ha d’adequar
al teixit productiu, que actualment demana aquests
perfils professionals industrials relacionats amb la
indústria 4.0, especialment a l’àrea metropolitana
de Barcelona i a les zones industrials.
Publicitat incomplerta
Mentre Ensenyament fa propaganda de l’aposta
per potenciar les vocacions científiques,
tecnològiques, artístiques i matemàtiques, no
convoca cap plaça d’aquestes especialitats i
sentencia aquests cicles a desaparèixer.

CCOO proposava millorar les condicions del
professorat d’FP el 2015, amb l’actualització
de l’Acord d’FP del 1999, però Ensenyament ha
bloquejat les peticions de les meses sectorials, la
darrera sol·licitada el mes de març, i l’impuls dels
ensenyaments professionals i de règim especial.
Ara, amb l’anunci del desplegament de la Llei
10/2015, de formació i qualificació professionals
s’obre una escletxa per garantir els recursos
adients per als centres i el professorat amb el
consens dels agents socials.
En un context de manca d’orientació professional
crònica i d’indefinició respecte d’un model d’FP
català que respongui a les necessitats de les
persones i del territori, la davallada d’alumnat no
pot comportar en cap cas el tancament de cicles
i requereix un pla d’orientació amb recursos
suficients, coordinat amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i adreçat als joves
en etapes prèvies a l’FP.
Les famílies professionals amb més oferta
i graduació tenen un índex d’inserció molt
inferior; administració de grau mitjà, 31%;
informàtica de grau mitjà, 22%, la qual cosa
evidencia el biaix entre l’oferta d’Ensenyament
i les necessitats productives i la manca
d’orientació al jovent.

Cal planificar l’oferta d’FP
CCOO consultarà el Consell Català de la Formació
Professional sobre l’actuació del Departament
d’Ensenyament i portarà a debat els consells
territorials d’FP.

Hi ha especialitats amb nivells de places
opositables que van del 57% de soldadura
al 20% de construccions civils i edificacions.
Tanmateix, aquestes especialitats tenen uns
índexs d’inserció laboral que, com a poc, estan
en el 48% de construccions civils i edificacions.
Per tot això, la Federació d’Educació de CCOO de
Catalunya demana que s’incloguin en el concurs
oposició 2018 places de les especialitats abans
esmentades, es planifiqui l’oferta de formació
professional, es dissenyi un pla d’orientació
professional adreçat a la gent jove i es convoqui
la Mesa Sectorial de Formació Professional i
Ensenyaments de Règim Especial per poder
actualitzar l’acord d’FP.

David Taranilla guanya el Premi Ángel Rozas 2018 amb el treball
‘Tecgnosis, de sapiens a la singularitat. L’acceleració del procés
adaptatiu de transmissió cultural en l’època contemporània’
Dels treballs presentats a la cinquena
convocatòria del Premi Ángel Rozas,
a la recerca en ciències socials per a
investigadors i investigadores novells,
n’ha resultat guanyador l’assaig
Tecgnosis, de sapiens a la singularitat.
L’acceleració del procés adaptatiu
de transmissió cultural en l’època
contemporània, de David Taranilla
Garcia.
L’autor aprofundeix d’una manera
sistemàtica en la investigació dels
factors culturals que expliquen com
s’han anat creant i acumulant els
coneixements, com s’han anat transmetent i quina influència han tingut
sobre els altres fenòmens socials.

El jurat —presidit per Carme Molinero, historiadora i catedràtica de la
Universitat Autònoma de Barcelona, i format per Xavier Folch, editor; Rosa
Sans, directora de la Fundació Cipriano García; Josep M. Vallès, catedràtic de
Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, i
Maite Vilalta, doctora en Ciències Econòmiques i professora d’Hisenda Pública
de la Universitat de Barcelona— ha apreciat la gran qualitat de tots els treballs
presentats i ha atorgat un accèssit al treball de Fidel Barrios, La construcció
d’una barri democràtic a Barcelona: el cas del Poble-sec (1972-1986).
La Fundació Cipriano García - CCOO de Catalunya promou aquest premi,
amb caràcter biennal, amb l’objectiu de reconèixer la millor recerca
desenvolupada en els diferents àmbits de les ciències socials sobre el
món del treball. Aquesta cinquena edició té un únic premi, consistent en la
publicació i la distribució del treball guanyador.
Aquest premi es va iniciar l’any 2010 i fins a aquest any 2018 l’historiador
Josep Fontana va ser el president del jurat. Recordem que, lamentablement,
Fontana ens va deixar fa pocs mesos.
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CCOO organitza un cicle de debats sobre el model
lingüístic del sistema educatiu
Fa 4 anys, Educació de CCOO va generar
espais de reflexió dins de les VIII Jornades
de Normalització Lingüística, convocades
per les CCOO de Catalunya, el País Valencià
i les Illes Balears, amb el títol “Viure en
català sense cap retallada”. Es va
reflexionar sobre la llengua catalana
sota la premissa que normalitzar-ne
l’ús és un dret de ciutadania.
Ara, el Departament d’Ensenyament ha
presentat el que serà el model lingüístic
del sistema educatiu de Catalunya.
CCOO reemprèn el debat de fa 4 anys,
organitzant un cicle de debats descentralitzats
sobre aquest document que ha elaborat el
Departament d’Ensenyament.
CCOO Educació entén que tota la comunitat
educativa comparteix l’objectiu que la diversitat a
la nostra escola és un patrimoni que cal protegir.
Aquesta diversitat no ha de ser cap obstacle per
a la cohesió social, i des dels anys vuitanta el

temps, els 30 anys transcorreguts
han incorporat altres factors a tenir
en compte, fonamentalment derivats
de les noves migracions i de la creixent
globalització.

nostre sindicat i altres agents educatius hem
apostat pel sistema d’immersió amb un doble
objectiu: assegurar la competència lingüística
de l’alumnat en les dues llengües oficials i
evitar qualsevol mena de segregació per motius
d’idioma. Aquest sistema ha demostrat un grau
d’eficiència i de consens prou alt, i, al mateix

Dates i llocs
El primer debat tindrà lloc a Barcelona, a
la sala d’actes de la seu central de CCOO
(Via laietana, 16), el 3 de desembre, a partir de
les 18 hores. Aquest debat es podrà seguir en
reproducció en línia (streaming) pel web de CCOO
de Catalunya.
A l’acte participaran Anna Camps, catedràtica
emèrita de Didàctica de la Llengua; Pilar Gargallo,
mestra i presidenta de la Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica de Catalunya
(FMRPC); Josep Bargalló, llicenciat en Filologia
Catalana, catedràtic de secundària i conseller
d’Ensenyament, i Marina Gay, d’Òmnium.
El segon debat es farà a la seu de CCOO a Girona
(c. de Miquel Blay, 1) el 10 de desembre, a les
18 hores.

Ets afiliat o afiliada a CCOO?
Vols tenir un cotxe nou a partir de 250,05 € al mes?
Ara pots gaudir d’un vehicle nou amb un rènting amb grans avantatges gràcies a l’acord de CCOO amb SEAT.

El rènting ofereix una solució de mobilitat que permet gaudir del vehicle mitjançant una quota mensual que inclou tots els serveis
associats al seu ús: manteniment, reparació d’avaries, assegurança, canvi de pneumàtics, assistència en carretera, gestió de multes, etc.
Totes les intervencions són realitzades per experts en un servei oficial, i únicament amb recanvis originals. Aquesta fórmula permet als
afiliats i afiliades de CCOO renovar el seu vehicle periòdicament, sense imprevistos ni preocupacions per gestions administratives, i tot això
simplificat en una única quota mensual.

Què inclou la quota?

- Manteniment del vehicle.
- Reparació de punxades i canvi de pneumàtics.
- Assegurança a tot risc sense franquícia ni penalització per edat.
- Línia d’atenció al conductor o conductora.
- Assistència en carretera.
Per a més informació:
- Gestió de multes.
Oferta
comercial
SEAT
amb
els
models
inclosos
per
a
afiliats
i afiliades de CCOO: clica
- Impost municipal de circulació.

No deixis escapar aquesta oferta!

- Preguntes freqüents sobre l’oferta de rènting SEAT per a afiliats i afiliades de CCOO: clica
(Els preus no tenen l’IVA inclòs.)
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Pacheco destaca el necessari exercici
de la solidaritat i la participació sindical
internacional en el congrés de la CGIL
Lombardia

“Els drets laborals
són drets humans”,
taula de debat el
10 de desembre a
CCOO de Catalunya
Els dies 19 i 20 de novembre el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco,
acompanyat per la secretària d’Internacional i Cooperació, Michela Albarello, va participar al
congrés de la CGIL Lombardia. Van ser dos dies plens d’activitats que han brindat l’oportunitat
de compartir anhels, reptes i propostes de futur amb companyes i companys d’altres sindicats.
El primer dia, en una Cambra de Comerç de Milà plena de gom a gom, Pacheco va intervenir
en una taula organitzada per celebrar els 100 anys de l’OIT, en la qual, juntament amb
Susanna Camusso, actual secretària general de la CGIL i candidata a la Secretaria General
de la CSI; Maria Helena André, directora d’ACTRAV (la part dels treballadors de l’OIT); Víctor
Báez, secretari general de la CSA (regional americana de la CSI), i Elena Lattuada, secretària
general de la CGIL Lombardia (reelegida en aquest congrés), entre d’altres, va analitzar el futur
del treball en relació amb les migracions i va reivindicar drets per a tothom en el context de la
pujada preocupant de l’extrema dreta.
El segon dia, abans que comencés el congrés, es va celebrar una trobada entre totes les
delegacions estrangeres convidades —la CUT de São Paulo (Brasil), la CGT Auvergne et
Rhône-Alps (França), la CNSLR-Frăţia (Romania), la DGB de Baixa Saxònia (Alemanya), la
Federació de Sindicats Independents (Rússia), l’OPZZ (Polònia), l’STUC (Escòcia), UGT i CCOO
de Catalunya— on es va compartir amb detalls la situació als diferents països.
Les necessitats i les propostes són molt semblants: pujada salarial, extensió de drets a tots els
treballadors i treballadores, garantia d’una mobilitat justa, aliances amb moviments socials,
lluita per les pensions, resposta digna als fenòmens migratoris, creació d’un cordó sindical
al feixisme, alerta davant les eleccions europees, igualtat, situació d’atur juvenil i sobiranies.
Molt interessant i emocionant, a més, va ser el testimoni del secretari general de la CUT de
São Paulo, que ha analitzat l’actual situació política de Brasil amb Bolsonaro com a president
i Lula a la presó, i les conseqüències directes sobre la classe treballadora.
La creació de xarxes de contactes i solidaritat és imprescindible perquè el sindicalisme avanci
en una òptica transnacional. El perímetre d’actuació del món del treball és global i així ha de
ser la resposta sindical.

El proper 10 de desembre, Dia dels Drets
Humans, la Fundació Pau i Solidaritat
de CCOO ha organitzat una taula de
debat amb el títol “Els drets laborals
són drets humans”. L’acte tindrà lloc a
l’Espai l’Assemblea de la seu central de
CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16) i
començarà a les 18.30 h.
Juntament amb el secretari general de
CCOO de Catalunya, Javier Pacheco,
que farà la cloenda, participaran en
aquest acte Michela Albarello, secretària
d’Internacional i Cooperació de CCOO de
Catalunya, que farà la presentació; Naïma
Hammami, secretària d’Internacional de
la UGTT de Tunísia; Elisabeth Jiménez,
responsable del Sector de la Moda
de la Federació d’Indústria de CCOO
de Catalunya; Miguel Ángel Sánchez,
delegat de CCOO a Burger King; David
Álvarez, delegat sindical de CCOO a
la Corporació Alimentària Guissona, i
Jaume Oliver, secretari general de la
Secció Sindical de CCOO a Alliance
Healthcare España i president del comitè
d’empresa europeu del grup. L’acte serà
moderat per Ester Caballé, directora de
la Fundació Pau i Solidaritat.
L’organització de l’acte té el suport de
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament i de la Generalitat de
Catalunya.
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CAMPANYA
PRE-RENDA 2018

Especial per a afiliats i afiliades de CCOO de Catalunya

Si aquest any 2018 heu comprat o venut un pis, heu tingut algun guany patrimonial, us
heu jubilat, heu cobrat un premi extraordinari a la feina, heu treballat a més d’un lloc,
heu recuperat un pla de pensions…
Si sou professionals, valoreu el rendiment de l’activitat abans de finalitzar l’any.
Del 19 de novembre al 14 de desembre us oferim un consultori per valorar aquests
impactes a la renda que haureu de presentar l’any vinent.
On? A la seu de Via Laietana,16, 2n pis, despatx 211 A, de Barcelona
IMPORTANT: heu de concertar cita per telèfon (682 54 56 71)
HONORARIS DE LA CAMPANYA PRE-RENDA 2018 PER A AFILIATS i AFILIADES (1)
35 euros (Import amb IVA del 21% inclòs.)
Els afiliats i afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Per poder fer l’assessorament, caldrà aportar les declaracions del 2016 i el 2017, el DNI i, si escau,
aquella altra documentació que sigui necessària.

(1)

