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CCOO organitza el 24 de gener la jornada
“Formació dual: una estratègia de qualitat?”
La Secretaria de Treball i
Economia de CCOO de Catalunya,
en col·laboració amb la Federació
d’Educació del sindicat, ha
organitzat la jornada “Formació
dual: una estratègia de qualitat?”.
La jornada tindrà lloc el 24 de
gener del 2019 a la sala d’actes
de la seu central del sindicat (Via
Laietana, 16, de Barcelona).

PROGRAMA DE LA JORNADA

editorial
Agenda sindical
“Los derechos se toman, no se piden; se
arrancan, no se mendigan”, va dir l’històric
polític cubà José Martí. Aquesta mítica frase
ens serveix per definir l’agenda de CCOO en
els propers mesos. És moment d’executar
les mesures acordades amb la patronal per
recuperar drets laborals i socials i, sobretot,
l’impuls de la negociació col·lectiva perquè
els salaris pugin fins al 3 % i que el salari mínim de conveni se situï en els 14.000 euros
anuals. Està molt bé signar documents, però
després cal respectar els acords i portar-los
a la pràctica.

9.30 h Benvinguda i acreditacions.
10.00 h Introducció a la jornada, a càrrec de Manel Pulido, secretari general de
la Federació d’Educació de CCOO.
10.15 h Presentació de l’informe “Propostes de CCOO de Catalunya per a un
model d’FP dual”, a càrrec d’Eduard Requena, autor de l’informe, i Rosa Maria
Villaró, de la Federació d’Educació.
10.30 h Taula rodona 1: “FP dual. La perspectiva del jovent”.
Modera: Rodri Plaza, de la Federació d’Educació, amb la participació d’Irene
Ortiz, coordinadora d’Acció Jove; Mònica Torralba, presidenta del Consell
Nacional de la Joventut; Miguel Morillas, de l’Associació d’Estudiants
Progressistes, i Joan Fàbregas, alumne que ha finalitzat l’FP dual.
11.50 h Pausa.
12.10 h Taula rodona 2: “FP dual: accés a un treball de qualitat?”.
Modera: Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia, amb la participació de
Fabian Mohedano, president del Consell Català d’FP; Sílvia Miró, responsable
de Formació de PIMEC; Isidre Garcia, director del Centre d’FP Salvador Seguí,
i Lluís Vila, president de la FAPAES. La taula finalitzarà amb un debat obert al
públic.
13.50 h Cloenda a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de
Catalunya.
CAL CONFIRMAR ASSISTÈNCIA A: pmain@ccoo.cat

Això ho hem de recordar a la CEOE, si cal, en
forma de mobilitzacions. Així mateix, també
hem de reclamar al Govern de Pedro Sánchez que les bones paraules es converteixin
en realitats, que porti al BOE i a l’Estatut dels
treballadors allò acordat en el diàleg social,
que derogui la reforma de les pensions del
PP i es posi les piles davant la necessitat de
trobar la manera de millorar els ingressos
de la Seguretat Social. En les properes setmanes tindran lloc un seguit d’assemblees
territorials i un gran acte a Madrid, el 8 de
febrer, amb 10.000 sindicalistes de CCOO i
UGT de tot l’Estat.
El 8 de març també destaca en l’agenda sindical com a jornada de lluita i mobilització
social molt àmplia en defensa de la igualtat i
els drets i contra les violències masclistes, on
convocarem dues hores d’aturada per torn
de treball que es podria ampliar a 24 hores
en alguns sectors.
És moment de defensar, recuperar i conquerir drets que ens pertanyen. Perquè no tenim
cap dubte que no ens els regalaran.

www.ccoo.cat
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Vaga a Abelló Linde contra el pla de
reestructuració

CCOO ha convocat diverses jornades de vaga
parcial a Abelló Linde per exigir a la direcció de
l’empresa la retirada del pla de reestructuració
que ha presentat, que afecta 70 persones dels
centres de treball de Barcelona, Parets del Vallès i Rubí. Les jornades de vaga previstes van
començar el 8 i l’11 de gener. Avui, 15 de gener,
també està convocada una aturada entre les
11 i les 13 hores, mobilitzacions que tindran la
seva continuïtat el 18 de gener. La vaga afecta
uns 180 treballadors i treballadores de les tres
plantes. CCOO d’Indústria exigeix a la direcció
de l’empresa que retiri aquesta mesura i que
s’assegui a negociar un pla industrial que garanteixi els llocs de treball a Abelló Linde.

El desacord en el calendari laboral
provoca vaga a Cacaolat

CCOO va donar suport a la vaga convocada pel
Comitè d’Empresa del Grup Cacaolat en defensa del calendari laboral per al 2019 en el Departament de Producció. La vaga va començar
el 3 de gener i va tenir lloc per la manca d’acord
en les negociacions del calendari laboral del
2019 dins del Departament de Producció de
l’empresa i en relació amb la feina dels caps
de setmana durant els mesos d’estiu, fet que
complica molt la conciliació de la vida laboral
i la familiar de la plantilla. Un preacord signat
el 8 de gener i que recollia la majoria de reivindicacions plantejades per CCOO, va portar
a l’assemblea de treballadores i treballadors a
suspendre la vaga. El comitè d’empresa també
va sortir al pas de les veus que demanaven un
boicot a la marca Cacaolat per les greus conseqüències que això tindria per als treballadors i
les treballadores de l’empresa.

El conflicte a Endesa puja de tensió
CCOO ha anunciat que arribaran accions legals i mobilitzacions com a resposta als abusos que està aplicant Endesa en la negociació
del conveni. El 31 de desembre va caducar el
conveni i les condicions de treball han passat a
contractualitzar-se de manera individual per a
cada treballador o treballadora. CCOO considera que la posició de l’empresa i la seva negativa
a negociar és l’atac més greu patit pels treballadors i les treballadores del Grup Endesa des
de la seva creació en la dècada dels noranta. Va
ser la mateixa empresa la que va denunciar el
conveni amb el fals argument de situar les relacions laborals en un context de modernització
i digitalització de l’economia. Per contra, s’ha
negat a negociar res que no sigui l’eliminació
dels beneficis socials amb la clara intenció de
precaritzar les condicions de treball per optimitzar els guanys dels accionistes a costa de la
plantilla.

CCOO reclama al Govern més esforç per a
l’estabilitat laboral en els serveis públics
de Catalunya
El Govern de la Generalitat va anunciar el
passat dia 20 de desembre el que qualificava
de “la més gran oferta pública d’ocupació, amb
15.000 places”. El Govern parla d’un total de
30.000 places, si sumem aquestes places a les
d’ofertes anteriors.
CCOO recorda al Govern que, més enllà
d’aprovar l’oferta pública, cal posar en marxa
les convocatòries corresponents i resoldre-les
al més aviat possible. També li recorda que
cal oferir el nombre de places necessàries,
que fa un any CCOO calculava en 45.000, per
estabilitzar les plantilles.

Moltes jubilacions que cal cobrir
A més, l’envelliment de les plantilles de la
Generalitat i, per tant, les previsions de jubilacions
en els propers 5 anys fan necessari preveure noves
ofertes d’ocupació massives. CCOO incideix que
la millora dels serveis públics també requereix
estudiar amb serietat on caldrà fer increments
addicionals de plantilles per garantir uns serveis
adequats a les necessitats de la ciutadania.
CCOO recorda que els serveis públics són la millor
garantia de cohesió social. El greu increment dels
índexs de pobresa i de desigualtat fa necessària
una aposta contundent per a la seva millora.

Se signa l’increment salarial de l’any 2019
per al personal de la Generalitat

La Mesa General de Negociació dels Empleats
Públics de la Generalitat de Catalunya ha acordat
l’increment retributiu per a l’any 2019, en la seva
reunió del passat 8 de gener. L’increment de les
retribucions per al 2019 estableix una pujada fixa
del 2,25 % en tots els conceptes i per a totes les
empleades i empleats públics de la Generalitat, a
la qual cal sumar un percentatge variable que pot
arribar al 0,25 % i que està lligat a l’evolució del PIB.

Els empleats i empleades públics comptaran, a
més, amb un altre 0,25 % de fons addicionals.
Cal negociar amb els sindicats de la mesa com
es farà aquest repartiment.
L’acord signat incorpora l’increment que CCOO
ja va acordar el passat mes de març a Madrid
en el marc del II Acord per a l’ocupació pública i
de condicions de treball, i també s’uneix a altres
signats per CCOO amb el Govern de la Generalitat
els últims mesos.
Avui continuarà la negociació de recuperació
de drets on CCOO instarà el Govern a mantenir
aquesta línia de recuperació de la negociació
col·lectiva, a comprometre’s amb fets i no amb
paraules i a reconèixer l’esforç que els empleats
i empleades públics han fet per mantenir els
serveis públics, amb la seva dedicació, esforç i
professionalitat.

PARTICIPA AMB CCOO A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/ccoocatalunya
www.youtube.com/ccoocatalunya

www.facebook.com/ccoocatalunya
www.instagram.com/ccoocatalunya

www.ccoo.cat
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CCOO actualitza les dades de
l’Eurobaròmetre social
L’Eurobaròmetre social és un estudi elaborat pel CERES
(Centre d’Estudis i Recerca Sindicals) de CCOO de
Catalunya segons una sèrie de 33 taules amb dades
socioeconòmiques i socials de tots els països de la
Unió Europea (UE), la mitjana de la UE i Catalunya.
Les principals conclusions de la darrera actualització
(novembre del 2018) són les següents:

— L’any 2017 l’economia catalana presenta un creixement del 3,4%,
que és lleugerament superior al d’Espanya (3,0%) i se situa un
punt per sobre de la mitjana europea (2,4%).
— La taxa catalana d’atur gairebé dobla la mitjana europea. Només
Grècia i Espanya presenten una taxa més alta.
— A Catalunya la taxa d’atur juvenil gairebé dobla la mitjana europea
i és la quarta més alta després de les d’Espanya, Grècia i Itàlia.
— La taxa de temporalitat de Catalunya és la quarta més alta
d’Europa, a 7 punts per sobre de la mitjana de la UE-28.
— El treball a temps parcial no desitjat s’ha doblat a Catalunya
respecte d’abans de la crisi econòmica i actualment és més del
doble del de la UE.
— L’atur de llarga durada a Catalunya, que va augmentar fortament
durant la crisi, encara se situa en un 50,3%. El 2008 era del 18,5%.
— La despesa en protecció social a Catalunya està molt per sota de
la mitjana de la UE i, fins i tot, per sota de la mitjana espanyola.
— La despesa en R+D a Catalunya se situa bastant per sota de la
mitjana europea després de reduir-se en els darrers anys.
— La despesa pública en educació a Catalunya se situa molt per sota
de la mitjana europea i també per sota de la mitjana espanyola. És
la segona més baixa d’Europa després de la de Romania.

Comença la
negociació
per abordar la
reestructuració de
CaixaBank
La direcció va convocar el passat dijous, 10 de gener,
la primera reunió per abordar la reestructuració de
CaixaBank. Per a CaixaBank, aquesta reunió era una
simple formalitat, ja que en el conveni col·lectiu es va
establir que abans d’acudir als procediments legals
previstos en els articles 40, 41 i 51 de l’Estatut dels
treballadors s’ha d’obrir un període previ de negociació
per buscar les fórmules que permetin minimitzar
l’impacte de qualsevol procés de reestructuració. A
partir d’aquí la formalitat exigeix marcar un calendari
de reunions, que s’han concretat en els propers dijous.
CCOO no comparteix l’obertura de cap dels
procediments traumàtics que planteja la direcció,
i més considerant que els resultats del 2018 van
ser extraordinaris, i això és gràcies a l’esforç i a la
dedicació de la plantilla. Per tot això, abans de donar
començament a qualsevol procés, CCOO ha exigit
saber quines mesures volen posar sobre la taula i per
què no es poden negociar pacíficament. Per a CCOO
l’obertura de processos que impliquen acomiadaments,
mobilitat i modificació de les condicions de treball no
és innòcua, ja que implica una clara intencionalitat de
pressionar en la negociació per part de la direcció.
CCOO ha sol·licitat que es retirin de la negociació els
articles que permeten l’aplicació unilateral en cas de
no arribar a acord. La propera reunió està prevista per
al dijous 17 de gener.

Trobareu l’Eurobaròmetre social aquí.

Assemblees territorials de CCOO de Catalunya pels acords en matèria salarial,
la modificació de la reforma laboral i la millora del sistema públic de pensions
CCOO de Catalunya ha organitzat diverses assemblees territorials en el marc del procés de mobilització davant les organitzacions empresarials i el Govern,
pel compliment dels acords en matèria salarial en el diàleg social i per la modificació de la reforma laboral i la millora del sistema públic de pensions.
- BARCELONA, 19 de febrer del 2019, a les 10 h. Casino de l’Aliança del Poblenou (rambla del Poblenou, 42).
- CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 13 de febrer del 2019, a les 10 h. Sala d’actes del sindicat (ctra. d’Esplugues, 68).
- GIRONA, 29 de gener del 2019, a les 10 h. Auditori Josep Irla (pl. de Pompeu Fabra, 1).
- IGUALADA, 15 de febrer del 2019, a les 10 h. Sala polivalent de l’Espai Cívic Centre (c. de la Trinitat, 12).
- LLEIDA, 21 de febrer del 2019, a les 10 hores. Sala d’actes del sindicat (c. d’Enric Granados, 5).
- SABADELL, 6 de febrer del 2019, al matí. Auditori Lacy (c. de Lacy, 1).
- TARRAGONA, 18 de febrer del 2019, al matí. El lloc està pendent de concretar.
- VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 20 de febrer del 2019, a les 10 h. Sala Escorxador (c. de l’Escorxador, 19).
- VILANOVA I LA GELTRÚ, 22 de febrer del 2019, a les 10 h. Masia d’en Cabanyes (Camí Ral, 3).
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El 2018 tanca amb més feina precària i molts treballadors
i treballadores en risc de pobresa
El mes de desembre del 2018 deixa una xifra de 392.907 persones registrades com a aturades a
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), cosa que significa una reducció interanual
del 6 % (25.111 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.202.297 les
persones que romanen desocupades, amb una reducció del 6,2 %.
Es redueix l’atur, però, tot i la disminució, Catalunya continua amb més de 392.000 persones que
cerquen feina sense èxit. Cal tenir present que la manca de confiança en el mercat de treball fa
que part de la població treballadora deixi de buscar feina de manera activa i passi a la inactivitat
per desgast i desànim.
Respecte al 2017 es redueix l’atur a tots els sectors. En aquest sentit, destaca el cas de la
construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta.
Pel que fa als resultats provincials, encapçala la reducció de l’atur la demarcació de Girona, amb
una caiguda del 6,9 %, seguida de Tarragona, amb un 6,1 %, i Barcelona, amb un 6 %. A força
distància es troba Lleida, amb una disminució més lleu, del 3,7 %.
Les dones encapçalen l’atur
Les dones representen el 56,4 % del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur es
produeix tant en dones com en homes, però amb una intensitat ben diferent. Si els homes a l’atur han
reduït el nombre en un 7,6 %, les dones ho han fet en un menor 4,7 %. En canvi, respecte al novembre,
els homes han augmentat l’atur en un 0,7 % mentre que les dones l’han reduït en un 1,2 %.

DEURES PER FER
CCOO de Catalunya considera que calen
més recursos per a polítiques actives
d’ocupació adreçades especialment a
persones aturades de llarga durada i a
combatre el preocupant atur femení.
El sindicat reclama més recursos per tal
que la renda garantida de ciutadania doni
resposta a totes aquelles persones que no
tenen recursos per cobrir les necessitats
bàsiques per dur una vida digna.
CCOO defensa un nou model productiu
basat en ocupació de qualitat, estable i
amb garanties, en sectors que aportin
valor afegit, innovadors i competitius. No
podem acceptar el patró de creixement
pel qual se segueix apostant, perquè és
inestable i vulnerable a futures crisis.

La recuperació del mercat de treball es dona amb evidents desigualtats d’accés a la feina entre
homes i dones, ja que són elles les que redueixen l’atur a un ritme molt inferior.
Per la seva part, l’atur registrat en el col·lectiu de persones immigrants ha experimentat una
reducció interanual del 6,7 %, percentatge que es tradueix en 5.764 persones aturades menys.
El total de nous contractes registrats a Catalunya el mes de novembre és de 225.191, dels quals
el 87,3 % són de caràcter temporal. En relació amb el mateix mes de l’any 2017, s’han signat
5.733 contractes més (un 2,6 % d’augment). En aquest període, la contractació indefinida ha
augmentat en 2.400 contractes, mentre que la temporal ho ha fet en 3.333 contractes més.
Continua l’abús de la contractació temporal, cosa que evidencia un mercat de treball inestable i
amb una alta rotació laboral.
Escassa cobertura per atur
El mes de novembre del 2018 es va tancar amb 242.374 persones aturades a Catalunya que
rebien algun tipus de prestació per atur.
La reducció interanual es produeix tant en subsidis (–8.145 persones i un –8,2 %) com en persones
perceptores de la renda activa d’inserció (–4.578 persones i un –23,1 %) així com en persones
participants del Programa d’activació per a l’ocupació (–4.236 persones i un -96,1 %) mentre que
ha augmentat el nombre de prestacions contributives en 8.848 persones i un 7 % d’augment.
Malgrat el menor pes de prestacions assistencials que de contributives, el sistema de protecció
per atur continua sent d’escassa cobertura (65,8 % de protecció) i de baix nivell de qualitat.

És clau el trasllat als convenis col·lectius
tant de l’Acord interprofessional de
Catalunya (AIC) com de l’Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
La millora dels salaris, començant pel
salari mínim, és el que dona estabilitat i
garanteix la sostenibilitat del sistema de
pensions i del model de benestar. Prop
de 200.000 persones treballadores es
beneficiaran directament del salari mínim
interprofessional.
CCOO considera que cal dotar la Inspecció
de Treball de personal format i especialitzat
en gènere que pugui actuar d’ofici per
detectar i identificar discriminacions
laborals, sobretot en professions
feminitzades.
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CCOO impulsa una campanya de defensa del conveni col·lectiu
del tèxtil i la confecció, més enllà de la via jurídica
amb el conveni extraestatutari que van signar en minoria aquesta tardor
passada i que ha fet caducar amb traïdoria el conveni normatiu estatutari
que hi havia des de fa dècades.
Els delegats i delegades de CCOO també informen sobre el que hi
ha darrere del glamur de les passarel·les i dels grans dissenyadors i
dissenyadores, i que es manté ocult: salaris baixos i despotisme de les
grans firmes, situació agreujada per l’incompliment per part de la patronal
i de la UGT de l’Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC),
del qual són signants, i que estableix un salari mínim de 14.000 €, amb la
signatura del conveni d’eficàcia limitada.
Sector feminitzat
Aquest sector és dels més feminitzats dels sectors industrials, i és
imprescindible revertir els efectes d’aquest conveni extraestatutari, ja que
les ocupacions en les quals no s’arriba a aquests 14.000 € estan ocupades
majoritàriament per treballadores, la qual cosa facilita la cronificació de la
bretxa salarial.

CCOO d’Indústria de Catalunya ha posat en marxa una campanya
d’informació a la ciutadania en el marc de la mobilització sostinguda
que s’està desenvolupant en els darrers mesos al sector del tèxtil i la
confecció. Aquesta acció té la seva traducció en la manifestació d’avui al
matí a Barcelona, que recorre l’eix comercial que va des de la botiga de
Zara al passeig de Gràcia fins al carrer dels Arcs, i que travessa l’avinguda
del Portal de l’Àngel.
En el recorregut, delegades i delegats de CCOO del sector del tèxtil i de
la confecció reparteixen informació a la ciutadania sobre la situació en la
qual la patronal i la UGT han deixat milers de treballadores i treballadors,

5 de febrer, el judici
El proper 5 de febrer hi ha marcada la data de celebració del judici que
CCOO d’Indústria va impulsar per vulneracions de drets fonamentals i
invasió de matèries exclusives en l’acord entre la patronal i la UGT, i
encara que hem propiciat escenaris de conciliació per poder recuperar
un marc normatiu de relacions laborals amb un conveni estatutari, tant
la UGT com la patronal han rebutjat reconduir aquesta situació. Tot i que
la realitat ens diu que a Catalunya s’han signat més acords de pactes
articulats que mantenen viu el conveni estatutari que adhesions al pacte
extraestatutari, i malgrat que a la immensa majoria de les empreses a
escala estatal han donat a compte d’un possible conveni estatutari un 2
%, els causants d’aquesta situació segueixen amb la defensa d’aquesta
gran irresponsabilitat.

Concentració en suport a les
dones d’Andalusia
CCOO de Catalunya fa una crida a participar en la concentració en suport a les dones
d’Andalusia que tindrà lloc avui dimarts, 15 de gener, a la plaça de Sant Jaume de
Barcelona. La concentració es farà a les 19 hores i està convocada per la Xarxa
Feminista, de la qual forma part el nostre sindicat. El lema de la concentració és “Els
nostres drets no es negocien, cap pas enrere!”. El manifest de la convocatòria, el
podeu trobar en aquest enllaç
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Especial Residències de temps lliure 2019
Com altres anys, des de CCOO posem a disposició dels afiliats i afiliades unes places per al període de l’estiu, que es
reserven mitjançant una sol·licitud específica i que es concedeixen per sorteig.
Tota la informació, les sol·licituds específiques per a cada residència, els preus i les condicions es poden consultar a:

www.ccoo.cat/tempslliure

Terminis
Es poden trametre a partir del 14 de gener i fins al 15 de març del 2019 (ambdós inclosos).
Què cal fer per demanar-les?
Les sol·licituds s’han de trametre:
— per correu electrònic a: tempslliure@ccoo.cat
— o bé per correu postal a:
CCOO DE CATALUNYA - SERVEI DE TEMPS LLIURE,
Via Laietana, 16, 5a planta - 08003 Barcelona
No es poden presentar personalment.
IMPORTANT! Cal llegir detingudament les normes que regeixen les sol·licituds, que figuren en aquest enllaç:
www.ccoo.cat/tempslliure/normes_residencies_temps_lliure.pdf
Documentació que cal enviar juntament amb la sol·licitud:
Per a totes les residències:
— Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i de tots els acompanyants majors de 14 anys.
— Fotocòpia de l’últim rebut de quotes o un altre justificant (certificat del sindicat o fotocòpia de l’última nòmina).
Per a les residències on es facin descomptes:
— Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
— Fotocòpia del carnet de discapacitat.
Les consultes s’atendran prioritàriament a l’adreça de correu electrònic tempslliure@ccoo.cat o els dilluns i
dimecres de 12 h a 14 h al telèfon 93 481 29 15.

RESIDÈNCIES DE PLATJA
EL PUIG VALHOTEL (València)
Camí del Mar, s/n - 46540 El Puig (València)
www.valhotel.es
Residència situada a primera línia de la platja, a 2
km del poble i a 14 km de València. Té una parada
d’autobús a la porta de la residència que facilita els
desplaçaments.
Disposa de wifi a tot l’edifici, piscina, servei de cafeteria, recepció les 24 hores,
pàrquing, bugaderia i parc infantil.
Les habitacions disposen de bany, televisió i aire condicionat.
Té habitacions de 2, 3 i 4 places, i fins a 5 per adaptar-se a tota mena de famílies, a
més de 10 habitacions condicionades per a persones amb mobilitat reduïda.

PANXÓN (Pontevedra)
Rúa Cansadoura, 2 - 36340 Nigrán
Tel.: 886 120 694 - 886 120 695
rtlpanxon@xunta.gal
La residència Panxón es troba al municipi
de Nigrán, a 15 km de Vigo. Està situada
a primera línia de mar, arran de la costa i
molt a prop de Portugal.
Disposa d’habitacions de 2, 3 i 4 places. Les habitacions quàdruples
només poden estar ocupades per 2 adults i 2 nens menors de 12 anys.
Té sala de TV i jocs, i cafeteria.
S’hi pot gaudir de torns de 9/10 dies, en temporada alta. La primera
quinzena d’agost hi tenen preferència les famílies nombroses.
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RESIDÈNCIES DE MUNTANYA
MORILLO DE TOU (Osca)
Carretera A-138 (de Barbastro a Aïnsa), km 41,8 22395 Morillo de Tou

HOSTERÍA DEL HUERNA (Astúries)

Tel.: 974 500 793

Lugar Riospaso, s/n - 33628 Lena (Astúries)

info@morillodetou.com / www.morillodetou.com

Tel.: 985 496 414

Residència situada al municipi d’Aïnsa (Osca), a
la riba de l’embassament de Mediano, al Pirineu
aragonès. Era un antic poble deshabitat, ara rehabilitat íntegrament per CCOO.

www.hosteriadelhuerna.es
Residència situada en ple cor de la serralada
Cantàbrica, es troba dins del Parc Natural
Las Ubiñas - La Mesa, on hi ha la vall del riu
Huerna, un reducte d’altes muntanyes i boscos.

Disposa de piscina, àmplies zones verdes i jardins amb miradors, així com zones
amb gronxadors i animació per als infants. Es pot accedir amb cotxe fins a la
mateixa porta.

Les instal·lacions disposen d’àmplies sales d’estar amb
xemeneia. El restaurant ofereix una cuina regional elaborada
amb productes de qualitat.

L’Hostal Forestal disposa de 2 àmplies sales d’estar amb TV. La planta baixa,
reformada recentment, té 3 habitacions amb bany i TV, adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda. A les plantes superiors s’ubiquen les altres habitacions
(dobles, triples i quàdruples), totes amb bany privat.

Té 32 habitacions dobles amb possibilitat d’afegir-hi un llit
supletori; totes disposen de bany privat, telèfon i televisió.

ORIHUELA DEL TREMEDAL (Terol)

O CARBALLIÑO (Ourense)

Subida a la Ermita, s/n - 44366 Orihuela del
Tremedal (Terol)

Zona del Parque, s/n - 32500 O Carballiño
(Ourense)

www.residenciadetiempolibre.es

Tel.: 988 270 200

Tel.: 978 714 026 - 606 34 69 11

rtlcarballino@xunta.gal

Residència situada a la serra d’Albarrasí, a 35 km
d’Albarrasí, a 65 km de Terol i a 1 km del poble
d’Orihuela del Tremedal.

La residència està situada al municipi d’O
Carballiño, a la província d’Ourense, en
un gran parc. Està ben comunicada amb les platges i les ciutats
emblemàtiques galleges.

Es troba a 1.500 m d’altitud, rodejada d’extenses pinedes i bonics prats. La
piscina municipal és a 1 km. S’hi organitzen activitats, excursions i rutes de
senderisme.

Té sala de TV i jocs, cafeteria i animació.
Disposa d’habitacions d’1, 2 i 4 places. S’hi pot gaudir de torns de
9/10 dies, en temporada alta. La primera quinzena d’agost tenen
preferència les famílies nombroses.

Disposa d’habitacions d’1, 2, 3 i 4 places, menjador, bar-cafeteria, sala d’estar
o lectura i sales de TV, de jocs i d’actes. A més, hi ha una zona per jugar a la
petanca i un parc infantil.

LA CASONA DEL PINAR (Segòvia)
Calzada, s/n - 40410 San Rafael (Segòvia)
Tel.: 921 171 412
http://www.lacasonasanrafael.com/centro-de-vacaciones/
La Casona del Pinar està situada dins d’una gran pineda
a la serra de Guadarrama, al costat del nucli urbà de San
Rafael - El Espinar (Segòvia). És a 60 km de Madrid i a 32 km
de Segòvia.
Disposa de sala de TV i de jocs, cafeteria i instal·lacions esportives, parc infantil i piscina.
Té habitacions de 2, 3 i 4 places.

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

Clica aquí

NOVETATS
SEGURETAT SOCIAL 2019
Salari mínim, bases de cotització i pensions mínimes
Aprovat pel Reia decret llei 28/2018, de 28 de desembre

Salari mínim interprofessional (SMI)

Any 2019 (euros)
anual
12.600 €

Jornada completa
Eventuals, temporers/es i empleats/ades de la llar (< 120 dies/any)
Empleats/ades de la llar que treballin per hores

mensual
900 €

IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples)

diari
30 €
42,62 €/dia
7,04 €/hora

Any 2019 (euros)
anual
6.454,08 €

IPREM (*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018)

Bases de cotització del sistema de Seguretat Social

mensual
537,84 €

diari
17,93 €

Any 2019 (euros)

Règim general (RG)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grups del 4 a l’11

Base mínima
1.466,40 €
1.215,90 €
1.050,00 €
1.050,00 €

Base màxima
4.070,10 €
4.070,10 €
4.070,10 €
4.070,10 €

Règim especial de treballadors/es autònoms (RETA)
Treballadors/es autònoms
Treballadors/es autònoms societaris i autònoms/es amb més 10 empleats/ades

Base mínima
944,90 €
1.214,10 €

Base màxima
4.070,10 €
4.070,10 €

Pensions de la Seguretat Social (contributives)

Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec

Unitat econòmica unipersonal

Sense cònjuge a càrrec

835,80 €
783,60 €
1.253,70 €

677,40 €
633,70 €
1.016,10 €

642,90 €
599 €
966,40 €

1.253,70 €
835,80 €
783,60 €
421,40 €

1.016,10 €
677,40 €
633,70 €
421,40 €

964,40 €
642,90 €
599 €
417 €

JUBILACIÓ
Edat > = 65 anys
Edat < 65 anys
Edat > = 65 anys(en proc. de gran invalidesa)
INCAPACITAT PERMANENT
Gran invalidesa
Absoluta > = 65 anys
Total de 60 a 64 anys
Total derivada malaltia comuna < 60 anys
VIDUÏTAT
Amb càrregues familiars
Edat > = 65 anys o amb discapacitat > = 65%
Edat > = 60 i <= 64 anys
Edat < 60 anys
ORFENESA
Una persona beneficiària
Absoluta*
Per beneficiari/ària minusvàlid <18 amb minusvalidesa > el 65%...
FAVOR FAMILIARS
Una persona beneficiària
Si no hi ha vídua ni orfe/òrfena pensionista:
Una persona beneficiària > = 65 anys
Una persona beneficiària < 65 anys
PENSIONS DEL SOVI
Vellesa, invalidesa i viduïtat
Prestació SOVI concurrents
PENSIÓ MÀXIMA

783,60 €
677,40 €
633,70 €
513,10 €
207,00 €
(s’incrementa en 7.183,40 €/any a repartir entre el nombre de beneficiaris/àries)
407,30 €
207,00 €
500,20 €
471,50 €
433,70 €
421,00 €
2.659,41 €

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims - Pensions contributives
Beneficiari/ària sense cònjuge a càrrec
Beneficiari/ària amb cònjuge a càrrec

Pensions de la Seguretat Social (no contributives)

7.569 ,00 (€/any)
8.829,00 (€/any)

Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)

Invalidesa i jubilació
Complement invalidesa 75% de discapacitat
Complement habitatge lloguer

Una persona beneficiària
392,00 €
196,00 €
525 (€/any)

Límit d’ingressos per a accés a pensió no contributiva
Beneficiari/ària en unitat econòmica unipersonal

Pensions classes passives
Jubilació o retir
Viduïtat
Pensió o pensions a favor de familiars, en què n són el nombre de beneficiaris/àries
Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims -Pensió classes passives
Beneficiari/ària

5.488 €/any

Quantia de pensions mínimes 2019 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec
835,80 €

Unitat econòmica unipersonal
677,40 €
677,40 €
660,3/n
7.569,00 (€/any)

Sense cònjuge a càrrec
642,90 €

NOVETATS
SEGURETAT SOCIAL 2019
Prestacions per atur, familiars i assistencials
Aprovat pel Reia decret llei 28/2018, de 28 de desembre

IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples)*
IPREM

Any 2019 (euros)
anual
6.454,08 €

mensual
537,84 €

diari
17,93 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018

Prestació contributiva per atur*
Quanties mínimes
Beneficiari/ària sense fills/es (80 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb fills/es (107 % IPREM +1/6)
Quanties màximes
Beneficiari/ària sense fills/es (175 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb 1 fill/a (200 % IPREM +1/6)
Beneficiari/ària amb 2 o més fills/es (225 % IPREM) +1/6)

Any 2019 (euros)
mensual
501,98 €
671,40 €
1.098,09 €
1.254,96 €
1.411,83 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018

Prestació assistencial per atur (subsidi)*
Quantia general (80 % IPREM)

Any 2019 (euros)
mensual
430,27 €

*Atès que l’ IPREM no ha estat actualitzat al RDL 28/2018, es manté l’import del 2018

Prestacions familiars (contributives))
Períodes reconeguts per tenir cura de fills o filles amb interrupció de la carrera de cotització (art. 236 de la LGSS)
Excedència per tenir cura de fills o filles (art. 237.1 de la LGSS)
Excedència per tenir cura de familiars (art. 237.2 de la LGSS)
Reducció de jornada per tenir cura de fills o filles (art. 237.3 de la LGSS)
Naixement i maternitat no gaudida (art. 235 de la LGSS)

Prestacions familiars (no contributives)

Períodes de temps reconeguts com a cotitzats
Fins a 270 dies (9 mesos)
Fins a 3 anys per a cada fill o filla
Fins a 1 any per a cada familiar
2 primers anys reconeguts com a cotitzats al 100 % de la jornada
112 dies

Any 2019
Quanties màximes (euros)

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER FILL, FILLA O MENOR, A CÀRREC
Import mensual
Import anual
Menor de 18 anys no discapacitat
291,00 €
Menor de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 33 %
1.000,00 €
Més gran de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65 %
392,00 €
4.704,00 €
Més gran de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 75 %
588,00 €
7.056,00 €
Límit d’ingressos per accedir a l’assignació econòmica per fill o filla sense discapacitat a càrrec
S’estableix en 12.313 euros/any, que s’incrementen en un 15 % per cada fill o filla o menor acollit a partir del segon, aquest inclòs. Si la persona beneficiària forma part d’una família
nombrosa, el límit d’ingressos ascendeix a 18.532 euros/any, que s’incrementen en 3.002 euros/any per cada fill o filla a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.
Límit d’ingressos per accedir a l’assignació econòmica per fill o filla amb discapacitat a càrrec
No s’exigeix límit d’ingressos.
PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ EN FAMÍLIES
Pagament únic
NOMBROSES, MONOPARENTALS O MARE AMB DISCAPACITAT
Prestació de pagament únic.
1.000,00 €
Límit d’ingressos per accedir a prestacions de pagament únic per naixement o adopció
Límit mínim d’ingressos per a famílies no nombroses: Lm = 12.313,00 € + 1.846,95 € (n-1) //
Límit mínim ingressos famílies nombroses: Lm = 18.532,00 € + 3.002,00 € (n-3) per a n I >=3 // [“n” és el nombre de fills i filles a càrrec]
PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLES
Nombre de fills/es nascuts
Nombre de vegades l’import mensual de l’SMI
Pagament únic
2
4
3.600,00 €
3
8
7.200,00 €
4 i més
12
10.800,00 €
Límit d’ingressos per accedir a la prestació de pagament únic per part o adopció
No s’exigeix límit d’ingressos.

Altres prestacions no contributives
PRESTACIONS LISMI
Subsidi de garantia d’ingressos mínims (SGIM)
Subsidi d’ajuda de tercera persona (SATP)
Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport (SMGT)
PENSIÓ ASSISTENCIAL (RD 2620/1981)
Malaltia o ancianitat

Any 2019
Quanties màximes (euros)
Import mensual
149,86 €
58,45 €
67,4 €

Import anual
2.098,04 €
818,30 €
808,80 €

149,86 €

2.098,04 €

