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Un informe de CCOO sobre la pobresa
laboral destaca que a Catalunya hi
ha 391.400 persones que tenen feina
i són pobres
La Secretaria de Treball i Economia de CCOO
de Catalunya ha presentat l’informe titulat “Una
aproximació a la pobresa en el treball. Mercat de
treball, llars i desprotecció social a la província
de Barcelona 2018”. Aquest estudi, centrat a la
província de Barcelona pel seu pes demogràfic
però amb dades de la resta de províncies de
Catalunya, analitza la pobresa relacionada amb
el treball a partir de tres factors: el mercat de
treball, la protecció social i la situació que es viu
a les llars.
Amb tots aquests indicadors s’arriba a la conclusió
que la taxa de risc de pobresa en el treball indica,
el 2017, que a Catalunya hi ha 391.400 persones
treballadores que malgrat tenir una feina pateixen
risc de pobresa o exclusió social (12,2 %).
Algunes dades destacades
Donem un cop d’ull a les dades més significatives
de l’informe. Entre el 2008 i el 2018 a Catalunya
s’ha donat una caiguda de la població activa
del 3,9 %, un 4 % a la província de Barcelona.
Només els homes han reduït efectius, un 10,3 %
per al conjunt català. En el període analitzat
s’han destruït prop de 292.000 llocs de treball,
cosa que significa una caiguda del 8,1 %, tant
per al conjunt català com per a la província de
Barcelona.
Les dones han patit en menor mesura la destrucció
de llocs de treball. La davallada es tradueix en un
notable increment de l’atur. Catalunya se situa, el
segon trimestre del 2018, amb gairebé 432.000
persones desocupades segons l’Enquesta de
població activa. Aquesta xifra ha suposat un
increment del 47,6 % respecte del 2008 per al
conjunt català. Les dones han augmentat en un
preocupant 73,1 % mentre que els homes ho han
fet en un 29 %.

editorial

Joc brut
contra el dret
de vaga
Aquests dies hem assistit, una vegada més,
a nous episodis de joc brut per part de les direccions de dues empreses davant l’exercici
del dret de vaga dels seus treballadors i treballadores.

El treball temporal s’ha reduït en un 8,4 % i
l’indefinit ho ha fet en un 6,8 % per al global
català. En relació amb la contractació indefinida,
entre els homes s’ha reduït en un 13 %, mentre
que les dones han aconseguit incrementar en un
0,6 % l’ocupació estable. La taxa de temporalitat
se situa el 2018 en un 21,6 %, lleugerament
inferior a la obtinguda el 2008. Aquesta aparent
evolució positiva no es dona per una conversió
de treball inestable en estable, perquè, de fet,
l’ocupació indefinida també ha caigut.
Efecte desànim
L’efecte desànim per part de la població
treballadora s’explica per la pèrdua de confiança
en el mercat de treball. En aquest sentit, gairebé
29.000 persones pateixen efecte desànim a
Catalunya davant la poca capacitat generadora
d’ocupació del mercat de treball actual.
Cada cop hi ha més persones que necessiten
completar la seva jornada laboral, que es
desanimen a l’hora de buscar feina o que consten
com a inactives perquè no cerquen feina tot i
voler treballar. En aquest sentit, podrien engrossir
les llistes de l’atur entorn de 70.000 persones.
El treball a temps parcial ha augmentat en gairebé
un 10 % entre el 2008 i el 2018 a Catalunya. Per
contra, s’ha reduït el treball a temps complert en
un 10,5 % en global. La taxa de parcialitat a

Ho hem vist a Endesa, amb la plantilla de
l’empresa subcontractada Elecnor. Davant
la manca de subministrament elèctric a alguns barris de Barcelona, Endesa va acusar
de sabotatge els treballadors i treballadores
d’Elecnor que estaven en vaga. Aquesta tremenda irresponsabilitat intentava manipular
l’opinió pública, posant en la diana de les seves
reclamacions els treballadors i treballadores
que exercien el seu dret fonamental de vaga.
L’altre episodi es va viure a l’empresa
d’autocars Ravigo, que, a sobre de no pagar
les nòmines a la seva plantilla, es va negar
a facilitar les dades de serveis mínims de la
vaga indefinida que feien els seus treballadors i treballadores. Això enfrontava clarament les persones usuàries del servei amb la
plantilla de Ravigo, fet que va provocar situacions de tensió, absolutament innecessàries.
CCOO ha denunciat aquestes actituds i ho
farà sempre en defensa d’un dret essencial i intocable com és el dret de vaga, una
eina imprescindible amb la qual compten els
treballadors i treballadores, i que al poder
econòmic i a una part del polític els encantaria eliminar. Són temps de defensar drets
amb dents i ungles.

www.ccoo.cat
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Continua obert el conflicte al
sector d’acció social

Des del passat 8 de març, en què van començar
una vaga de 24 hores, els treballadors i les treballadores del sector d’acció social han anat
fent vagues parcials tots els dijous d’aquest
mes amb un important seguiment. La patronal
del sector ha rebutjat la proposta sindical, que
consisteix en la signatura d’un acord sobre taules salarials per al 2019, amb uns increments
del 3 % i una nova classificació de grups professionals. El Conveni col·lectiu d’acció social amb
infants, joves, famílies i d’altres en situació de
risc regula, principalment, serveis externalitzats
de la cartera de serveis socials de Catalunya
—com els centres de protecció de menors, els
serveis adreçats a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, les famílies
en situació de risc social i d’exclusió social,
etc.— i afecta prop de 13.000 treballadors i
treballadores a Catalunya.

Vaga a la sanitat concertada els
dies 3, 4 i 5 d’abril
CCOO, UGT i SATSE han convocat vaga al sector sanitari concertat, els dies
3, 4 i 5 d’abril,
davant les darreres accions de
les patronals del
sector, que han
trencat el marc
legal de negociació i han posat en risc l’efectivitat dels acords
assolits en la negociació del II Conveni del sistema sanitari integral d’utilització pública de
Catalunya (SISCAT). Això provoca una discriminació injustificada de tracte entre els diferents
professionals del sistema i destina partides
econòmiques a qüestions no tractades en el si
de la negociació col·lectiva estatutària.
Els sindicats signants del conveni, que es van
manifestar davant el Parlament el passat 21 de
març, entenen que cap actuació no pot posar
en perill les millores i els acords assolits en el
II Conveni del SISCAT. L’actitud de les patronals
posa en risc els increments retributius dels
anys 2019 i 2020, el cobrament de la retribució variable —direcció per objectius (DPO)—,
la reducció de jornada, la incapacitat temporal
(IT) al 100 % des del primer dia, les millores
socials assolides i l’equiparació amb l’atenció
primària.

Catalunya el segon trimestre del 2018 és del
14,1 %. Són les dones les qui tenen una taxa
de parcialitat més elevada que els homes,
concretament, del 22,2 %.
A Catalunya hi ha més de 518.000 persones
treballadores que pateixen sobrequalificació
en el seu lloc de treball. En l’anàlisi per sexes,
mostra com les dones, des del 2013, perceben
salaris significativament inferiors als dels homes,
resultat que s’explica, en part, perquè les jornades
parcials i els menors salaris els recauen a sobre.
Més d’un milió de persones en risc de pobresa
a Catalunya
Del 2008 al 2018 a Catalunya ha augmentat en un
46,9 % el nombre de llars on viuen persones que
no tenen ingressos de caràcter laboral. Amb les
darreres dades del 2018, trobem 86.683 llars en
aquesta situació. Del 2008 al 2018 va augmentar
en 70.024 el nombre total de persones a Catalunya
que vivien en llars sense ingressos laborals (el
68,4 % més). De les 43.120 persones que viuen
en llars sense ingressos laborals en cerca de feina,
un 35 % fa menys d’un any que busca feina; el 26 %
fa entre 1 i 2 anys, i el 39 % en fa més de 2.
El 2017 hi havia 1.152.700 persones a Catalunya
que es trobaven en situació de risc de pobresa.
Aquesta dada posa de manifest les dificultats
que troba bona part de la població per cobrir les
necessitats més bàsiques.
Protecció per atur
L’anàlisi al llarg d’aquests anys pel que fa al
pes de cada tipus de prestació ha permès veure
com les prestacions assistencials han guanyat
protagonisme en detriment de les contributives.
Aquest comportament és conseqüència de la
precarietat de les ocupacions que ofereix el nostre
mercat de treball, amb poca capacitat generadora
de llocs de treball que tinguin una durada suficient
per generar dret a prestació per atur. A més,
l’esgotament de les prestacions contributives com
a conseqüència de patir atur de molt llarga durada
també expliquen aquesta tendència.

La taxa de cobertura de les persones desocupades
en el període 2008-2018 s’ha reduït del 80,2
% al 59,4 %, fet que evidencia una manca de
concordança entre el sistema de protecció i les
necessitats de les persones treballadores avui
dia. La taxa de desprotecció evidencia una dura
realitat, ja que indica que hi ha prop d’un 65 % de
la població aturada, que ha treballat prèviament,
que no percep subsidis ni prestacions per atur.
Malauradament, un any més hem de denunciar
com Catalunya continua estancada en una
situació de retrocés en el nivell de vida i benestar
de la seva població. La pobresa laboral ha anat
creixent, sense que s’intueixin signes de millora
en l’horitzó, amb la qual cosa tenim una societat
més vulnerable a patir situacions de pobresa i
exclusió social.
Mesures sòlides
En aquest context, calen mesures sòlides,
estructurals i de fons per tal d’assegurar que
les persones en situació de major vulnerabilitat
gaudeixin d’uns ingressos mínims que els
permetin cobrir les necessitats bàsiques. Per
aquesta raó és indispensable que la renda
garantida de ciutadania presti servei més enllà
de les 30.000 famílies catalanes que la perceben
avui, i que se’n millori l’accés i s’agilitzi la gestió
de les sol·licituds.
S’ha de garantir que el compromís assolit a
l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva
(AENC), d’un salari mínim de 14.000 €, s’apliqui
a tots els convenis col·lectius. I són absolutament
necessàries polítiques d’ocupació adaptades
a aquells col·lectius més castigats per l’atur.
Les persones joves i les de més de 45 anys
necessiten polítiques d’ocupació específiques
que els permetin una millora en la seva
ocupabilitat i accedir al mercat de treball en
condicions dignes. D’altra banda, les dones són
les qui més han sofert les conseqüències de la
crisi i necessiten polítiques d’igualtat de gènere
vinculades a polítiques d’ocupació, per reduir la
bretxa laboral existent entre homes i dones.
Consulta l’informe en aquest enllanç

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 guanya les eleccions a la
sanitat pública catalana
CCOO ha guanyat les eleccions sindicals celebrades als centres de treball de
l’Institut Català de la Salut (ICS), els dies 26 i 27 de març, i hi torna a ser la
primera força sindical.
Els resultats donen 71 representants per a CCOO, 69 per a Metges de
Catalunya, 62 per a la UGT, 61 per a SATSE, 50 per a la CATAC, 26 per a
la CSC, 25 per a la CGT, 18 per a la CSIF, i altres es reparteixen la resta
de delegats i delegades.
Amb aquests resultats, el sindicalisme de classe torna a ser la força
sindical més votada en les eleccions sindicals a la sanitat pública catalana.
CCOO agraeix la confiança posada en aquest sindicat per part de milers de
treballadors i treballadores de la salut de Catalunya, ja que, així, es reconeix
la tasca realitzada per l’equip de la Federació de Sanitat de CCOO. Aquest
equip continuarà treballant dia a dia a favor de la millora de les condicions de
vida i treball del col·lectiu de treballadores i treballadors de l’Institut Català de la Salut.

Mobilitzacions a Codorníu contra l’ERO
Davant el posicionament immobilista de la
direcció de Codorníu en relació amb la negociació
de l’ERO, CCOO ha plantejat un calendari de
mobilitzacions. En aquestes mobilitzacions es
preveu la convocatòria d’una jornada de vaga
per a dimecres que ve, dia 3 d’abril, així com
la convocatòria de vaga indefinida a partir del
proper dia 8 d’abril. Les principals reivindicacions
de CCOO són, d’una banda, la negociació amb caràcter urgent de les mesures plantejades a l’ERO
presentat per la direcció de l’empresa, amb la finalitat de concloure el període de consultes amb un
acord que esmorteeixi l’impacte traumàtic de les extincions de contractes plantejades, i, de l’altra, la
consecució d’un pla industrial que garanteixi la viabilitat de l’empresa.

Continuen les mobilitzacions a DIA contra
els acomiadaments
Coincidint amb la junta d’accionistes de DIA,
CCOO va convocar el 19 de març una nova concentració a Barcelona, i el 20 de març, una jornada de vaga parcial en dos torns que va tenir
un ampli seguiment. CCOO està intensificant les
mobilitzacions davant la intenció de DIA de paralitzar la negociació, cancel·lant reunions, no
passant informació i reduint les seves pròpies
propostes. CCOO confia que la pressió exercida
porti la direcció a retirar les seves pretensions i aclarir el futur de l’empresa. Aquesta pressió ja ha
comportat aconseguir la reducció de la pretensió inicial de persones afectades, de 2.064 a 1.668. Cal
recordar que parlem de la cadena de supermercats amb la segona major quota de mercat, un 7,5 %.
Per tant, parlem d’una empresa amb molt valor que ha estat molt mal gestionada i que necessita una
plantilla suficient i qualificada per ser viable a mitjà i a llarg termini.

CCOO lamenta
l’anunci de
reducció de
plantilla i la falta
de concreció del
futur de Nissan

La direcció de Nissan ha anunciat
mesures que consisteixen en una
reducció de plantilla d’unes 600
persones i el compromís d’una inversió
per ampliar la planta de pintura a
fi de complir amb els requeriments
mediambientals a partir del 2022.
Entre aquestes mesures no apareix la
possibilitat de fabricar un nou model
de vehicle que pugui fer augmentar els
baixos nivells de producció existents.
Per a CCOO aquest anunci suposa
un “pegat” davant de les situacions
de calat estructural en què es troben
immerses les plantes de Barcelona i
Montcada, tot i les reiterades peticions
del sindicat perquè es presenti un pla
industrial que suposi el manteniment
de l’ocupació i l’activitat a Nissan.
CCOO negociarà mesures que han de
garantir les condicions socials per
a totes les persones que es vegin
afectades i les garanties d’ocupació
a present i futur per a la resta de la
plantilla.
El sindicat ha instat —i ho seguirà
fent— que les institucions s’impliquin a
l’hora de garantir el futur de l’empresa
a Barcelona. I Nissan ha de clarificar
quin model de fàbrica vol tenir aquí,
si està preparada per afrontar els
canvis profunds que es produiran al
sector de l’automoció i com mantindrà
l’ocupació.

4
Núm. 318 - divendres, 29 de març de de 2019

CCOO guanya una sentència que declara que l’empresa SLM va
vulnerar el dret de vaga per publicar un comunicat amenaçador i
la condemna a pagar 50.000 euros per danys i perjudicis
El Jutjat Social número 11 de Barcelona ha
declarat que l’empresa Servicios Logísticos
Martorell Siglo XXI, SL (SLM), va vulnerar el dret
de vaga de CCOO de Catalunya en publicar i
enviar per correu electrònic un comunicat “amb
finalitat coercitiva, amenaçadora i d’intent de
desprestigi del sindicat CCOO i evitar que la
plantilla secundés la vaga”. SLM és una empresa
del Grup Sesé i presta serveis a Seat.
La vaga havia estat convocada a partir de l’11 de
desembre del 2018 per demanar la readmissió
de tres membres del comitè d’empresa, afiliats
a CCOO, i un altre treballador afiliat a aquest
sindicat, que van ser acomiadats per motius
disciplinaris, contra els quals es van interposar
demandes d’acomiadament nul. L’acomiadament
d’un d’ells es va declarar improcedent.

El jutjat entén que la llibertat d’expressió
de l’empresa no és il·limitada i que les
manifestacions que posen en evidència la
legalitat de la vaga acusant CCOO d’extorsió,
mentides i sectarisme no s’han acreditat i
vulneren el dret de vaga.
La sentència estableix tres condemnes: declara la

nul·litat radical del comportament de l’empresa;
l’obliga a remetre a tots els treballadors i
treballadores de manera individualitzada i per
correu electrònic la sentència, així com a penjarla als taulers d’anuncis, i la condemna a pagar
una indemnització per danys i perjudicis de
50.000 euros.

Aturades a Metro de
Barcelona els dies 8 i
29 d’abril

Més mobilitzacions contra el
procés de reestructuració a
CaixaBank

Els treballadors i treballadores de Metro de Barcelona van decidir
en l’assemblea general seguir amb les mobilitzacions durant el
mes d’abril, realitzaran aturades de 4 hores per torn els dies 8 i
29 d’abril. La salut i la defensa dels llocs de treball obliguen els
treballadors a fer vaga.
La direcció de Metro de Barcelona no vol assumir la responsabilitat
de l’afectació de l’amiant als seus treballadors i treballadores, i
continua incomplint els pactes en conveni, imposant noves funcions
als treballadors i treballadores, i posant en risc la plantilla actual.

CCOO a CaixaBank continua convocant mobilitzacions contra el
procés de reestructuració que vol tirar endavant l’entitat financera.
El passat 21 de març va tenir lloc una concentració a la seu on es
reunia la mesa de negociació, a Madrid. La indignació continua i
les mobilitzacions s’allargaran fins que es retirin totes les mesures
forçoses, com els 2.157 acomiadaments i la mobilitat geogràfica
forçosa a la carta. El proper 5 d’abril, CCOO tornarà a plantejar una
bateria de reivindicacions coincidint amb la junta d’accionistes, que
tindrà lloc aquell dia.

SERVEI DE GESTORIA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS
Ets un treballador o treballadora que cotitza com a autònom i estàs afiliat a CCOO?
Ara t’oferim un nou servei que s’encarregarà de tota la gestió que un treballador o treballadora autònom
necessita, inclosa la comptabilitat i els impostos, a més d’atenció personal a la seu de CCOO amb cita prèvia.
El nou servei té un preu molt ajustat, 36 euros al mes o 108 euros al trimestre, i és ofert pel gestor
professional Xavier Jaldón.
Per a més informació, truca al telèfon 682 54 56 71
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CCOO presenta l’Observatori Social de
la Gent Gran 2018
Aquesta setmana
s’ha presentat,
a
Catalunya,
l’Observatori
Social de la
Gent
Gran
2018, que ha
nascut fruit de
la col·laboració
de la Federació
de Pensionistes
i Jubilats de CCOO i la Fundación 1.º de Mayo.
Aquest observatori recull els canvis experimentats
en la societat espanyola a causa de l’envelliment
de la població i la repercussió que aquest fet
té sobre les pensions, el sistema sanitari o la
dependència.
Aquest observatori fa una panoràmica de les
condicions de vida de les persones grans, el
seu estat de salut, els seus recursos econòmics

i de protecció social, i els riscos específics als
quals s’enfronten. També analitza l’envelliment
de la població i l’envelliment actiu. L’observatori
mostra les dades i els factors —com la caiguda
de la fecunditat, l’edat cada cop més tardana
en la formació de les famílies o l’augment de
l’esperança de vida— que són decisius a l’hora
d’explicar l’existència d’una població cada cop
més envellida. L’observatori fa incidència en
el repte al qual s’enfronta l’Estat espanyol en
les properes dècades, que no és altre que el
d’assegurar la qualitat de vida de les persones
grans en una societat en la qual aquestes cada
cop tenen més pes.
La presentació va anar a càrrec del secretari general
de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO
d’Espanya, Julián Aguirre, i del secretari general
d’aquesta federació a Catalunya, Miquel Lluch.
Trobareu l’informe de l’Observatori Social de la
Gent Gran en aquest enllaç.

CCOO lamenta la mort del company Pedro
Sánchez Valdervira
CCOO de Catalunya lamenta profundament la pèrdua
del company Pedro Sánchez Valdervira, que ens ha
deixat als 61 anys. Destacat lluitador i amb una força
personal que encomanava als que l’envoltaven, va tenir,
entre altres responsabilitats sindicals, la de secretari
d’Organització i Finances de CCOO del Vallès Occidental,
i va ser membre del Consell Nacional de CCOO de
Catalunya. El trobarem a faltar.

Seminari sindical sobre el canvi climàtic, “El món
del treball davant el repte de l’adaptació”, els dies
10 i 11 d’abril a Barcelona
CCOO de Catalunya i UGT han organitzat el
seminari sindical sobre el canvi climàtic, “El món
del treball davant el repte de l’adaptació”, que
s’emmarca en el projecte Life Clinomics i que
tindrà lloc a Barcelona els dies 10 i 11 d’abril
del 2019. El seminari tindrà lloc al Centre Cívic
Convent de Sant Agustí (carrer del Comerç, 36,
de Barcelona).

El seminari servirà per tractar les estratègies
actuals per fer front al canvi climàtic, la Llei del
canvi climàtic i l’estratègia catalana d’adaptació.
També s’hi presentarà el projecte Clinomics i es
parlarà sobre els impactes del canvi climàtic en
el món del treball, les oportunitats d’ocupació als
sectors agroramader, forestal, turístic i pesquer i el
canvi climàtic i la salut, entre altres temes.
Abans del seminari, el dia 9 d’abril, tindrà lloc una visita
guiada a la reserva natural del delta del Llobregat.
Feu clic en aquest enllaç per veure el programa
complet del seminari.

CCOO participa
a la manifestació
#23MStopVox
En el marc del moviment Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, CCOO de Catalunya va
participar a la manifestació que va tenir lloc
el dissabte 23 de març a Barcelona contra el
feixisme i el racisme i els partits que hi donen
suport. A la manifestació va participar-hi el
secretari general de CCOO de Catalunya, Javier
Pacheco. Aquesta mobilització coincidia també
amb la setmana en què es commemorava
el Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Discriminació Racial, el 21 de Març.

Conferència debat
sobre el futur
del treball amb
la professora
Dominique Méda
Organitzada
pel
postgrau en Anàlisi del
Capitalisme i Polítiques
Transformadores de la
UAB i la UB, el proper
9 d’abril tindrà lloc una
conferència debat amb
el títol “El futur del treball”, a càrrec de Dominique
Méda, professora de Sociologia a la Université
Paris-Dauphine, directora de l’IRISSO (Institut
de Recherche Interdisciplinaire en Sciences
Sociales) i titular de la càtedra “Ecologia, treball,
ocupació” al Collège d’Études Mondiales (CEM).
Presentarà l’acte Pere Jódar, sociòleg i professor
de la Universitat Pompeu Fabra.
L’acte, que té el suport de la UAB, la UB i
la Fundació Cipriano García de CCOO de
Catalunya, tindrà lloc a les 16 h, a la sala 42
de la seu central de CCOO de Catalunya (Via
Laietana, 16, de Barcelona). La conferència
serà en francès.
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Campanya de la renda 2018
IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2018 a CCOO,
cal demanar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic a:
XAVIER JALDÓN MARTÍNEZ
Via Laietana, 16, 2a planta. Despatx 211-A
08003 Barcelona
682 545 671
info@doctortax.es
Inici: 2 d’abril
ASESORÍA LEMASA, SL
C/ Sancho de Ávila, 178
08018 Barcelona
93 320 84 44
lsimon@asesorialemasa.com
BARNEDA ASSESSORS
C/ Miquel Blay, 1
17001 Girona
972 21 73 03
marta@barneda.cat
Dates: del 2 de maig al 29 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i de
16:00 a 19:00 hores, divendres de 9.00 a 13.00
hores.
AUCORE ASSESSORS, SLU
Toni Calderón Calderón
C/ Pius XII, 5-7 baixos
08401 Granollers
605 956 816
toni.calderon@aucore.es
Inici: 1 d’abril
Horari: dimecres de 9.00 a 14.00 hores i dijous de
15.00 a 19.00 hores
JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA
Julià Rodríguez Fondevilla
C/ Enric Granados, 6
25006 Lleida
973 26 36 66
Inici: 23 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 15.30 a 18.00 hores.
PEDRO BALLESTEROS ORTIZ
Pedro Ballesteros Ortiz
Pg. Pere III, 60-62
08042 Manresa
665 997 929
campanyarenda@gmail.com
Dates: del 24 d’abril al 20 de juny
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 i de
16.00 a 19.00 hores.
FRANCISCO LEÓN LEÓN
C/ Castaños, 120
08302 Mataró
605 392 956
francisco@leonleon.es
Inici: 23 d’abril
Horari: dimarts de 15.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 13.00 hores

ASESORÍA GALA, SCP
Sílvia Sánchez Gea
Rambla Balmes, 10, 1r
08100 Mollet del Vallès
93 570 25 66
gala@asesoriagala.com
Inici: 23 d’abril
Horari: dilluns i dmecres de 17.00 a 19.00 hores.
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Cristóbal Martínez Hernández
Pl. Antoni de Villarroel, 2, baixos
43204 Reus
620 889 809
cmhconsultor@gmail.com
Inici: 2 d’abril
Horari: dijous de 16.00 a 18.30 hores.
FRANCESC PONS SANJUÁN
Francesc Pons Sanjuán
Rambla, 75
08202 Sabadell
608 598 134
campanyarenda@gmail.com
Dates: del 24 d’abril al 20 de juny
Horari: dilluns de 16:00 a 19.00 hores i divendres
de 9.00 a 13.00 hores.
AUMART, SCP
C/ Víctor Balaguer, 16, local
08830 Sant Boi de Llobregat
93 652 50 74
marta@aumartscp.com
aurora@aumartscp.com
CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Cristóbal Martínez Hernández
C/ August, 48
43003Tarragona
620 889 809
cmhconsultor@gmail.com
Inici: 2 d’abril
Horari: dijous de 16.00 a 18.30 hores.
FRANCESC PONS SANJUÁN
Francesc Pons Sanjuán
C/ Unió, 23
08221 Terrassa
607 363 055
campanyarenda@gmail.com
Dates: del 24 d’abril al 20 de juny
Horari: dilluns de 16:00 a 19.00 hores i divendres
de 9.00 a 13.00 hores.
AUCORE ASSESSORS, SLU
Toni Calderón Calderón
Pl. Lluís Companys, 3
08500 Vic
605 956 816
toni.calderon@aucore.es
Inici: 1 d’abril
Horari: dilluns de 9.00 a 13.00 hores.

DOCUMENTACIÓ:

Declaració de la renda de l’any anterior, DNI i, si escau,
aquella altra documentació que sigui necessària.
HONORARIS DE LA CAMPANYA DE LA RENDA 2018
PER A AFILIATS I AFILIADES A CCOO

SIMPLIFICADA INDIVIDUAL: 35 €
ORDINÀRIA:
gAmb un arrendament: 40 €*
* Increment de 5 € per immoble arrendat
gAmb cartera d’accions: 40 €*
* Increment de 5 € per cada cartera
gAmb venda d’immoble: 45 €
gProfessionals estimació directa: 50 €
gProfessionals estimació objectiva: 40 €
(Imports amb IVA (21 %) inclòs)
Els afiliats i afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Pots deduir la quota d’afiliació sindical a CCOO
Recorda que la quota d’afiliació sindical a CCOO és
una despesa que pots deduir quan facis la declaració
anual de la renda, tal com marca la Llei de l’IRPF. La
deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre
el 20 % i el 35 %, segons els casos. En cas que necessitis un certificat per justificar les quotes satisfetes
durant l’any 2018, el pots sol·licitar directament des
de l’app del sindicat per a mòbils o des del web de la
seu electrònica de CCOO de Catalunya.
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Novetats: descomptes del mes de març

del 2019 per a afiliats i afiliades de CCOO
MORILLO DE TOU - CENTRE DE VACANCES
u Oferta primavera-tardor al Pirineu.
u Oferta estiu al Pirineu.
u Setmana Santa - Vacances en família.
Vegeu-ne les condicions detallades a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=129

BALNEARI BLANCAFORT
Habitació individual 65 euros i habitació doble estàndard 125 euros o 149 euros segons la data.
Vegeu-ne les condicions detallades a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=228

HOSTERIA DEL HUERNA (Astúries)
Setmana Santa (del 15 al 22 d’abril) amb mitja pensió. 15% de descompte sobre tarifes.
Veure condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=258

PARADORES
Oferta especial Primavera (fins el 21 de Juny) del 20% de descompte sobre la Tarifa Parador en Allotjament i desdejuni o mitja pensió en una
selecció d’establiments.
Veure condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=246

PORT AVENTURA
Descompte de 10 euros per entrada.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=572

AH VACACIONES, APARTAMENTOS Y HOTELES
Ofertes a Oropesa (Castellò), Fox (Costa de Lugo) Caños Costa (Cádiz) i Benicassim (Castelló) i d’altres
Veure mes informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11

ASSOCIATION VACANCES TOURISME FAMILLES – VTF
Residències de vacances al camp, a la muntanya o al mar, amb 150 destinacions a França.
Els afiliats i les afiliades es beneficien d’un descompte d’entre el 5 % i el 13 %
segons la temporada als complexos i residències VTF.
Informació més detallada a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=274

B THE TRAVEL BRAND
Agència de viatges, descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació a les reserves
i de fins a un 6 % sense anticipació.
Consulteu-ne les condicions específiques a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767

