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28 d’Abril del 2019: Dia Internacional
de la Salut i la Seguretat en el Treball
PREN EL CONTROL
EXIGEIX UN TREBALL SENSE RISCOS

JORNADA REIVINDICATIVA:
25 D’ABRIL A LES 9 del matí A BARCELONA

a la sala d’actes de CCOO de catalunya (Via Laietana 16, planta baixa)
4 9.00 - 9.30 Recepció.
4 9.30 h - 9.45 h Presentació a càrrec de Francesc Montoro, responsable de Salut Laboral de CCOO
de Catalunya.
4 9.45 h - 10.30 h L’amiant als centres de treball. Experiències sindicals. Informe del Consell de
Relacions Laborals Exposició laboral a fibres d’amiant a Catalunya. Modera: Marian Rodríguez,
responsable de Salut Laboral de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya.
4 10.30 h - 11.00 h Intervenció, a càrrec de Pedro J. Linares, secretari confederal de Salut Laboral
de CCOO.
4 11.00 h - 11.15 h Torn obert de paraules.
4 11.15 h - 11.45 h Jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
sobre el risc durant la lactància i/o l’embaràs, a càrrec de Jonathan Gallego, director del Gabinet
Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya.
4 11.45 h - 12.00 h Intervenció, a càrrec de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical de CCOO de
Catalunya.
4 12.00 h - 12.30 h Cloenda, a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.
12.30 h Sortida i marxa a peu fins a concentrar-nos a les Tres Xemeneies del Paral·lel (antic espai
de La Canadenca, en el centenari de la vaga general que va aconseguir la jornada de 8 hores).
13.00 - 13.30 h Acte reivindicatiu conjunt de CCOO i UGT.

llegeix el manifest aquí

Participa en les manifestacions
del Primer de Maig
Sota el lema “+ drets + igualtat + cohesió, primer les persones”,
CCOO de Catalunya conjuntament amb UGT de Catalunya han
convocat manifestacions el proper Primer de Maig i fan una crida a
participar-hi. Les principals manifestacions tindran lloc a Barcelona
(11.30 h, ronda de Sant Pere / passeig de Gràcia), Girona (12
h, plaça de la Independència), Lleida (12 h, plaça del Treball),
Tarragona (12 h, plaça Imperial Tarraco), Tortosa (12 h, plaça
del Carrilet) i Terrassa (11 h, plaça de Lluís Companys).
Aquest Primer de Maig cal omplir els carrers més que mai amb
un gran ventall de reivindicacions per reclamar, al Govern i als
diputats i diputades que hauran sortit de les eleccions del 28
d’abril: la recuperació de drets arrabassats, la fi de la precarietat
i la construcció d’espais d’igualtat real.

editorial

No badem
amb els
salvadors de la
pàtria
D’aquí a dos mesos la ciutadania d’aquest
país escollim la majoria d’estructures de govern de les nostres institucions, des del Parlament Europeu fins a l’ajuntament del poble
més petit. La primera cita és el 28 d’abril,
amb les eleccions generals. I ens hi juguem molt. La presència d’opcions
populistes, feixistes i ultranacionalistes fa que els nostres drets i
llibertats estiguin més amenaçats que mai. Envoltats
de banderes i símbols,
alguns salvadors de
la pàtria no tenen cap
vergonya de fer propostes que semblava
que mai més tornaríem a escoltar. Des d’anar amb pistoles pel
carrer a eliminar marcs d’autogovern autonòmic o municipals: n’estan dient de tots
colors, diàriament. Hem d’escollir els nostres
representants polítics recordant que cal derogar les reformes laborals, millorar el nostre
mercat de treball, enfortir els sistemes de
protecció social i les pensions, i impulsar una
reforma fiscal que faci tributar més qui més
té o guanya, sobretot per enfortir el nostre
malmès estat del benestar i els seus pilars:
l’educació, la sanitat i la protecció social. I
cal trobar una sortida política a la profunda
crisi territorial que es viu a Catalunya i que,
de ben segur, empitjorarà de manera considerable si les dretes arriben als àmbits de
poder tant estatal com territorials. Tot pot ser
pitjor. Així que cal que ens ho pensem molt
bé abans de votar. Aprofitem la Setmana
Santa per reflexionar sobre la importància
del nostre vot i el que ens hi juguem. No val
a badar.

www.ccoo.cat
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Acord a l’ERO de Codorníu

Després d’intenses negociacions, la direcció de
Codorníu i la representació de la plantilla van
arribar a un acord en el marc de la negociació
de l’ERO plantejat per l’empresa.
El nombre de persones afectades proposades
per la direcció es redueix en 9, amb la qual
cosa queden un màxim de 70 treballadors i treballadores afectats.
Pel que fa a les condicions econòmiques,
s’estableix un pla de rendes per als treballadors i les treballadores a partir dels 56 anys,
amb diferents propostes per trams d’edat fins
als 63 anys. Per a les extincions de contracte, s’estableix una indemnització de 38 dies i
28 mensualitats amb un límit de 75.000 euros. Aquestes condicions no afecten els empleats en cas de matrimoni o parella de fet: en
aquests casos només s’extingirà el contracte a
un d’ells. Aquesta mesura tampoc serà aplicable a aquelles persones que tinguin la condició
de família monoparental ni als treballadors i
treballadores amb un fill o filla amb el 33 % de
discapacitat.
La direcció de l’empresa també ha presentat
un pla de viabilitat i s’ha constituït una comissió de seguiment.

La plantilla d’Endesa fa vaga i es
manifesta davant dels accionistes
CCOO i la resta de sindicats a Endesa han convocat vaga general a l’empresa avui, 12 d’abril,
per expressar el seu rebuig i malestar davant
la política que du a terme Enel, propietària
d’Endesa, amb els seus treballadors i treballadores. Segons CCOO, hi ha moltes raons per
fer aquesta vaga: per l’estratègia de desmantellament i descapitalització de la companyia,
per l’absència d’un projecte global de futur que
permeti la viabilitat i l’estabilitat de l’empresa
i que suposi estabilitat en l’ocupació, per la
decisió unilateral de l’empresa de suprimir
els beneficis socials dels treballadors i treballadores, i per l’absència d’un pla de reindustrialització per a les comarques afectades pel
tancament de centrals
a causa de la transició energètica. Milers
d’empleats i empleades
s’han desplaçat a Madrid
per manifestar-se davant
l’hotel on avui se celebra la
Junta General d’Accionistes
d’Endesa.

La Plataforma per una Fiscalitat Justa
presenta 65 propostes per a una recaptació
municipal més justa amb la ciutadania
La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, de la qual forma part CCOO de Catalunya,
amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig, ha presentat un document amb 65 propostes
per a una recaptació municipal més justa.
La municipal, tot i ser l’Administració pública més propera a la ciutadania, és la que té un marge més
limitat per decidir sobre les seves polítiques fiscals. Malgrat això, li queda marge, si vol, per definir
quin tipus de fiscalitat vol recollir en les ordenances fiscals. Poden regular les bonificacions, els tributs
propis, les taxes o determinats preus públics.
Aquest informe presenta 65 propostes de fiscalitat municipal que tenen 4 objectius principals:
1. Millorar el finançament municipal: transferint tributs de la Generalitat cap als ajuntaments i fixant
una participació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants en l’IRPF.
2. Protegir el dret a l’habitatge: reforçant la progressivitat de l’IBI, introduint bonificacions a les
persones i famílies més vulnerables, i penalitzant els pisos buits (recàrrecs i sancions).
3. Incentivar els comportaments mediambientalment sostenibles: aplicant bonificacions en l’IBI
i l’ICIO, orientades a comportaments mediambientalment
sostenibles i penalitzant l’ús de vehicles privats contaminants.
4. Vetllar per la transparència i la responsabilitat
social: millorant la participació ciutadana en el control dels
pressupostos municipals i el sistema de contractació pública:
campanya de zones lliures de paradisos fiscals.
Aquest informe actualitza el presentat fa 4 anys i hi afegeix 20
propostes, a més d’alguns exemples de bones pràctiques que
actualment s’estan portant a terme a diversos ajuntaments.
Podeu trobar l’informe en aquest enllaç.

Treva a la sanitat concertada
Els sindicats CCOO, UGT i SATSE van desconvocar la vaga sectorial en l’àmbit de la sanitat concertada (SISCAT) que estava prevista per als dies 3, 4 i 5 d’abril, després que se’ls comuniqués la convocatòria de la mesa negociadora del conveni de manera immediata i que es reconegués el conveni
com l’únic instrument legítim per establir les condicions del sector i la protecció de l’eficàcia dels
acords que ja consten en el conveni, principal reivindicació que va motivar el conflicte. Amb l’objectiu
de trobar solucions en el marc de la negociació col·lectiva estatutària, els sindicats convocants de la
vaga van prendre la decisió d’ajornar-la als dies 18, 19 i 20 de juny i donar a la patronal aquest marge
de temps per restablir ponts.
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CCOO denuncia l’augment desmesurat de les
agressions als treballadors i les treballadores de
les presons catalanes
Des del 2016 el sistema penitenciari català té un mètode de classificació
dels incidents violents patits pels treballadors i les treballadores, introduït
per l’Administració, que ha permès realitzar un seguiment significatiu
d’aquesta problemàtica entre el 2016 i el 2018.
La conclusió de l’informe de CCOO és clara: les agressions han anat
creixent de manera desmesurada i contínua a pesar que la població interna
s’hagi mantingut estable.

s’ha produït als centres penitenciaris un incident d’agressió consumada
contra un funcionari o més cada dos dies.
Si a les agressions consumades sumem les temptatives d’agressió, el
nombre d’incidents en els mòduls no psiquiàtrics durant el 2018 s’eleva a
406. Per contra, el 2017 van ser 333, la qual cosa suposa un increment en
nombres absoluts de 73 incidents (un 22 % en termes relatius).
Dos centres, el CP Quatre Camins i el CP Brians 1, continuen sent els
forats negres del sistema, ja que concentren gairebé el 48 % de totes
les agressions i intents d’agressió. El 2017 van concentrar més del 60
% d’aquests incidents, però la disminució del percentatge el 2018 només
indica que les agressions, lluny de ser pròpies de centres concrets, han fet
metàstasi per tot el sistema.
La situació és endèmica i amb tendència a un empitjorament,
independentment que la població interna augmenti o disminueixi en el
futur. No és el nombre o la tipologia d’intern la causa del problema, sinó
les polítiques que s’apliquen per part de l’Administració, i, especialment, la
completa absència de polítiques preventives.

Població penitenciària
a 31 de desembre

Incidents totals

Agressions
temptatives

2016

8.566

313

263

2017

8.367

411

335

2018

8.367

503

424

Les dades més significatives
CCOO observa en l’informe que el nombre d’incidents totals no deixa
d’augmentar. Si el 2016 van ser 313, el 2017 van pujar a 411 (92 incidents
més) i el 2018 han passat a ser 503 (un altre increment de 92 incidents, en
termes absoluts). L’increment d’agressions no només no disminueix, sinó
que es manté en el temps sense cap atenuació.
La quantitat d’incidents greus —agressions directes, temptatives greus i
lesions amb baixa laboral— no només no es redueix, sinó que es dispara
de manera descontrolada. Si el 2016 van ser 46 incidents greus i el 2017,
57, el 2018 s’han disparat a 95, de manera que doblen àmpliament les
xifres del 2016 i superen en més d’un 60 % les del 2017.
Les agressions directes d’interns amb voluntat de danyar els treballadors
i treballadores augmenta també sense fre. Si el 2016 van ser 103, el 2017
es van incrementar en 41, fins a arribar a 144. El 2018 s’han incrementat
en 41, fins a arribar a 185 agressions directes. És a dir, durant l’any 2018

Plantilla molt envellida
Un altre problema és l’envelliment de la plantilla a causa d’una política
suïcida en matèria de personal, sense oposicions des de fa 10 anys. De
4.644 treballadors i treballadores penitenciaris a Catalunya, 1.300 tenen
55 anys o més, i 1.091 més en tenen entre 50 i 54. I amb aquestes edats
han d’enfrontar-se a interns d’una edat mitjana molt inferior (el 60 % són
menors de 40 anys), l’agressivitat dels quals no cessa d’augmentar.
Als dos centres (CP Brians 1 i CP Quatre Camins) on es produeixen gairebé
la meitat dels incidents d’agressió, la plantilla d’interior, que té més de 50
anys, puja al 47 % al CP Brians 1 i al 44 % al CP Quatre Camins.
Al CP Joves, que, de manera irresponsable, concentra un gran nombre
d’interns més grans de 21 anys i menors de 25 anys, el 63 % de la plantilla
d’interior, la que concentra els incidents d’agressions, té més de 50 anys i
gairebé un 60 % d’aquesta és més grans de 55 anys i ha de fer front a la
violència d’interns menors de 25 anys.
Inacció de la Generalitat
L’Administració no ha fet absolutament res, no ja per impedir aquest
augment, sinó simplement per tenir-lo sota control i, encara menys, per
revertir-lo. Existeix una inacció generalitzada que provoca un enfonsament
continu de les condicions de treball dels treballadors i treballadores públics
i una degradació general i progressiva dels serveis públics que s’ofereixen
a la ciutadania.
Podeu trobar l’informe complet en aquest enllaç.
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CCOO constata que 7 de cada 10 cambreres de pisos consumeixen
fàrmacs de manera habitual per pal·liar el dolor muscular
la majoria dels fàrmacs no són receptats per un
professional, sinó que els els recomanen i se’ls
proporcionen les unes a les altres.

Llits i matalassos cada vegada més grans,
carros molt pesats que han de desplaçar sobre
moquetes, una mitjana de 20-25 habitacions
per jornada, absència de descansos… Aquestes
són les condicions en les quals desenvolupen la
seva feina diàriament les cambreres de pisos,
un col·lectiu que, per aquestes circumstàncies,
presenta un elevat consum de fàrmacs i
psicofàrmacs per pal·liar els seus dolors
musculars i rebaixar el seu nivell d’ansietat.
Aquestes són algunes de les conclusions
que s’han donat a conèixer en les jornades
organitzades per CCOO i titulades “La salut
laboral de les cambreres de pisos”, realitzades
els dies 1 d’abril a Barcelona i 2 d’abril a Vilaseca
(Tarragona). Durant l’acte s’ha presentat la
campanya “Els teus drets, la millor medicina”,
una iniciativa que recull les conclusions de 6
grups de discussió i 15 entrevistes en profunditat,

realitzades a 6 ciutats espanyoles entre el
personal del sector (cambreres de pis, metges
del treball, serveis de prevenció, representants
sindicals…).

Aquest tipus de malalties es produeixen per
la feina en els departaments de pisos, que es
caracteritzen per les males condicions laborals
i les altes càrregues de treball. Per tot això,
CCOO defensa el reconeixement de les malalties
professionals al col·lectiu de cambreres de pis,
que recentment s’ha aprovat i que el sindicat
valora positivament, com són la síndrome
del túnel carpià, la bursitis i l’epicondilitis.
Recentment s’ha modificat el RD 1299/2006, que
regula el quadre de les malalties professionals a
fi d’incloure-hi el col·lectiu de les cambreres de
pis fent-ne esment exprés com a activitat.

Medicació i automedicació desmesurades
Quant a les formes de consum dels medicaments,
la campanya ha revelat que es tracta de
policonsum, ja que uns medicaments porten
al consum d’uns altres per pal·liar els efectes
dels primers. Entre els fàrmacs que més es
consumeixen destaquen els relaxants musculars,
els analgèsics o antiinflamatoris per pal·liar el
dolor muscular, els ansiolítics per reduir l’estrès
i l’ansietat que pateixen per les altes càrregues
de treball, així com els protectors gàstrics que,
pels efectes secundaris dels anteriors, finalment
es veuen obligades a prendre. Els grups de
discussió i les entrevistes han revelat també que

Fer visibles les condicions laborals
CCOO torna a demanar que totes les treballadores,
contractades directament per l’hotel o per
empreses externes, siguin dins del Conveni
d’hostaleria; que es realitzin inspeccions que facin
visibles les seves veritables condicions laborals;
que es doti el col·lectiu d’una guia pràctica de
salut laboral per avaluar-ne adequadament els
riscos; que es realitzi un estudi de temps adequat
en el repartiment d’habitacions, i que s’engeguin
accions preventives sobre els riscos ja identificats
(llits amb rodes, material ergonòmic, formació,
reconeixements mèdics específics, etc.), entre
altres propostes.

Acord laboral en què les persones repartidores de menjar
a domicili passen a ser considerades personal laboral dels
convenis d’hostaleria
El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat
l’ampliació, fins al 31 de desembre del 2020,
de l’Acord laboral estatal d’hostaleria (ALEH),
subscrit per les patronals FEHR i CEAT i els
sindicats CCOO i UGT, en què les persones
repartidores de menjar a domicili, incloses
les de plataformes digitals, passen a ser
considerades personal laboral del sector
d’hostaleria, entre altres millores. A partir
d’ara, CCOO treballarà perquè la seva categoria
professional, el seu salari i les seves funcions

siguin regulades segons els convenis sectorials
que els corresponguin.
La principal novetat ha estat la introducció, en
l’àmbit funcional de l’ALEH, dels repartidors de
menjar a domicili en la redacció: “A peu o en
qualsevol tipus de vehicle que no requereixi
autorització administrativa establerta per la
normativa de transport, com a prestació de
servei propi de l’establiment o per encàrrec
d’una altra empresa, incloses les plataformes
digitals, o a través d’aquestes”. D’aquesta

manera, els repartidors abandonen els
“llimbs legals” en què es trobaven i passen
a ser considerats personal laboral del sector
d’hostaleria.
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Els drets es conquereixen un dia i es defensen tota la vida
Carles Vila
Coordinador de les agrupacions de pensionistes d’Indústria de CCOO de Catalunya

Resum de l’acte “Mobilitza’t pels drets socials”, organitzat pels pensionistes i jubilats
d’Indústria de CCOO de Catalunya
Els drets es conquereixen un dia i es defensen
tota la vida, aquesta frase pot servir per situar
l’acte “Mobilitza’t pels drets socials”, que va tenir lloc el passat 27 de març a la sala d’actes de
CCOO a Via Laietana.
Les diverses intervencions dels ponents van
marcar un nord: els drets socials, que són la
prioritat per a les pròximes eleccions d’abril i
maig.
L’acte va començar amb una salutació del
company Julián Gutiérrez, secretari general
de la Federació estatal de Pensionistes, que
ens va parlar de l’Observatori Social de la Gent
Gran de CCOO com una eina per conèixer les
desigualtats socials.
L’Observatori Social
A la primera part de l’acte, Miquel Lluch, secretari general de Pensionistes i Jubilats de
CCOO de Catalunya, ens va descriure les principals característiques de l’Observatori Social.
L’Observatori Social és una fotografia que
ressalta els punts més rellevants per situar les
carències en drets socials i les propostes de
CCOO per garantir financerament l’efectivitat
dels drets socials. Se’n pot consultar el contingut en aquest enllaç.
Drets socials a Europa
El segon apartat de l’acte es va centrar a destacar les repercussions, sobre els drets socials,
de les decisions que es prenen a la Unió Europea i la importància del control que pot exercir el Parlament Europeu en la manera com
s’apliquen.
Michela Albarello, secretària d’Internacional
i Cooperació de CCOO de Catalunya, va situar Europa com el nostre espai natural per
intervenir sindicalment.
CCOO és un dels sindicats que forma part de
la CES (Confederació Europea de Sindicats),

amb 45 milions d’afiliats i afiliades. Al seu congrés del pròxim mes de juny a Viena, un dels
principals punts a debatre seran les noves
formes de contractació precària dels treballadors i treballadores i les repercussions que
tindrà en el futur en les seves pensions.
Va ressaltar la importància de l’estat del benestar com un dels valors compartits per tota
la població europea. És la concreció del compromís de cohesió social en l’àmbit europeu.
A les eleccions del pròxim mes de maig al
Parlament Europeu el nostre vot ha de servir per aconseguir una majoria de diputats
d’esquerres.
Seguretat Social, diagnosi i futur
Joan Coscubiela, director de l’Escola del Treball de CCOO, va voler fer, en primer lloc, un
reconeixement a les generacions de pensionistes i sindicalistes que han estat els protagonistes de l’avenç social més important que ha
viscut aquest país en la seva història.
De la seva intervenció destaquem una sèrie
de punts:

g Des de l’any 1978 fins a l’actualitat, hem
passat d’unes mutualitats laborals, amb un
nivell de cobertura escàs, amb què es gastava menys del 4 % del PIB, a 40 anys després
gastar-ne el triple, prop del 12 % del PIB.
g En un moment en què hi ha molta gent
interessada a deslegitimar el sindicalisme i
a través dels mitjans de comunicació no es
dona cobertura de la seva acció, cal valorar
l’esforç de mobilització i negociació sindical
d’aquests 40 anys.
g Per això és tan important la feina de CCOO,
no sols per denunciar les injustícies, sinó també per presentar alternatives i per tenir capacitat de negociació a l’hora de pactar solucions.

g S’exigeix a la Seguretat Social que resolgui
els problemes que provoquen les polítiques
econòmiques dels governs, que han deteriorat la base econòmica de la Seguretat Social
amb les seves baixades d’impostos i cotitzacions (bonificacions, tarifa plana…) i han repercutit en importants forats d’ingressos a la
caixa de la Seguretat Social.
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Els reptes que cal superar
L’estat social ha estat el gran jaciment
d’ocupació d’Europa al segle XX. Sense longevitat no hi haurà aquests nous jaciments
d’ocupació.
Vam ser capaços de posar en marxa un sistema de pensions, un sistema de sanitat universal tot i les seves carències, i un sistema
d’educació pública gratuït fins als 16 anys.
Miracle! No, canvi tecnològic, augment de
productivitat, reducció del temps de treball i
fiscalitat per redistribuir la riquesa.
Aquests tres elements continuen sent útils en

aquests moments per abordar la situació. Si
en el passat hem estat capaços com a societat
de resoldre’ls, ara també ho serem.
Nosaltres tenim marge per créixer en despesa
de pensions. Gastem prop del 12 % del PIB en
pensions: si ho comparem amb el 14 % que
gasten França, Àustria o Finlàndia, o el 15,7 %
d’Itàlia, és poc i posa de manifest que nosaltres tenim marge per créixer en despeses de
pensions sense que Espanya s’enfonsi.
Clausura
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de

Catalunya va fer la intervenció final. Tot el que
hem parlat fins ara es posarà aviat damunt de
la taula: 28 d’abril, 1 de maig i 26 de maig.
Som, doncs, davant un calendari que permet
a tots els treballadors i treballadores d’aquest
país fer una reflexió col·lectiva. Perquè davant
de tot el que hem parlat en aquest acte, ara
mateix, hi ha la possibilitat que la dreta, ajudada per la ultradreta, s’obri camí amb capacitat
per governar els pròxims anys al nostre país.
Aleshores tot el que hem parlat se’n va en orris.
El 28 d’abril hem de fer que els treballadors i
treballadores omplin les urnes d’una esquerra
útil que representi les exigències del món del
treball.
Volem un vot progressista, però no captiu ni
gratuït. No permetrem que es torni a jugar
amb la reforma laboral. El Govern no ha volgut portar a terme el que havíem pactat en el
diàleg social, per tant, volem un vot progressista, però exigent.
I aquí tenim l’1 de Maig, tres dies després
d’haver votat. Haurem d’aprofitar-lo per posar
damunt de la taula l’agenda social per al nou
govern. Hem de mobilitzar-nos l’1 de Maig.
Pots veure el vídeo de l’acte en aquest enllaç.

CCOO de Catalunya posa en marxa l’espai d’acollida sindical
El dimarts 9 d’abril del 2019, s’ha posat en funcionament l’acollida
sindical, en un espai que hem adaptat a la planta baixa de la seu de
CCOO de Via Laietana, 16, a Barcelona.
L’acollida té com a objectiu que les persones que no tenen delegats o
delegades a les seves empreses puguin parlar amb la gent sindicada a
CCOO per compartir els problemes i buscar solucions col·lectives. Per
torns, les persones organitzades a CCOO deixaran les tasques que fan
a les seves empreses o a les federacions i les unions del sindicat per
dedicar un dia a les persones que no tenen representació ni organització
sindical, i els posaran a disposició la seva experiència i la seva ajuda.
Aquesta iniciativa és una de les accions que el sindicat està realitzant
per demostrar el seu compromís en la lluita contra la precarietat.
La progressiva fragmentació del treball fa que cada vegada més
gent treballi en plantilles molt petites, en l’economia submergida, de
manera fraudulenta en el règim especial de treballadors autònoms,
amb contractes molt curts o amb jornades parcials. Les situacions
de precarietat laboral es donen amb més freqüència i virulència en
aquells centres de treball on no hi ha representació dels treballadores
i treballadores, senzillament perquè la normativa els exclou de la
participació en les eleccions sindicals i, en conseqüència, la capacitat
per defensar les seves condicions de treball és molt menor.

En l’espai d’acollida es rebran totes les persones que s’adrecin al sindicat
per qualsevol de les seves portes d’entrada, tant presencials com virtuals
(i entre aquestes últimes, a través del WhatsApp 689 586 414).
CCOO espera rebre més de 10.000 persones més cada any i oferir-los un
espai de fraternitat i d’organització al sindicat, perquè puguin defensar
els seus drets laborals de manera col·lectiva i solidària.
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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.

