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CCOO denuncia la falta d’acció de govern
i la manca d’activitat parlamentària
en matèria legislativa a Catalunya, que
arrossega problemes greus des de la crisi
El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va oferir la setmana passada una roda de premsa on va fer una valoració
de la situació política i social a Catalunya i un repàs dels temes
estratègics per a CCOO, un cop finalitzat el cicle electoral

Segons Pacheco, hem tancat el cicle electoral
amb les eleccions generals del 28 d’abril, i les
europees i les municipals del 26 de maig. En
relació amb les generals encara estem pendents
de la formació de govern. Pel que fa a les
europees s’observa un parlament fragmentat, on
les orientacions dels possibles pactes han d’anar
en la línia de frenar la ultradreta. I, finalment,
a les municipals cal destacar que els partits
d’esquerra han aconseguit més del 57 % dels
vots a Catalunya, cosa que indica per on ha d’anar
la configuració dels diferents governs municipals.
Plantejament de CCOO
El sindicat reclama un govern d’esquerres a
l’Estat que apliqui un programa d’esquerres a fi
de reequilibrar el contracte social al país i retornar
a la ciutadania els drets retallats durant la darrera
dècada. Calen normes laborals que deroguin els
aspectes més lesius de les reformes laborals, i
també un augment dels salaris i de les pensions.
Cal canviar les polítiques fiscals progressives per

posar fi als beneficis i al frau fiscal de qui
més té, i augmentar la despesa social, que
es troba 7 punts per sota de la mitjana de
la UE.
CCOO reclama al nou govern reforçar
els pilars de l’estat del benestar, que
són l’educació, la sanitat, les pensions
i la protecció social. Així mateix, cal
desenvolupar les llibertats i els drets civils,
com el dret de manifestació, d’expressió i de
vaga. En aquest sentit, i de manera urgent, en els
primers dies d’acció política, el Govern de l’Estat
ha d’impulsar els canvis en la reforma laboral,
en la llei mordassa i en la LOMCE, i encetar una
negociació per uns pressupostos socials.
Estabilitat política i institucional
El país necessita estabilitat política i institucional,
i també consensos per assolir els reptes
estratègics que tenim com a societat. Es tracta de
reptes com la feminització de la societat, el canvi
climàtic, la transformació tecnològica, l’evolució
demogràfica i la inserció del jovent en el mercat
de treball, la reconfiguració de l’espai europeu
per aconseguir una Europa social i la resolució
del conflicte polític territorial amb l’objectiu
cabdal de desbloquejar la situació a Catalunya.
Desbloqueig del conflicte polític a Catalunya
El desbloqueig del conflicte polític a Catalunya
està condicionat per la finalització imminent del
judici al Tribunal Suprem. CCOO demana la fi de
la presó preventiva dels polítics i activistes socials

editorial

Pobresa que
mata
A principis d’aquesta setmana vam conèixer la trista notícia d’un incendi en un pis
de Santa Coloma de Gramenet on va morir
un home quan es va llençar per la finestra
fugint de les flames. És una situació que es
repeteix massa vegades. Novament, algunes veus van recordar que darrere de molts
d’aquests incidents es troba la pobresa
energètica, que, lamentablement, s’emporta
moltes vides a causa del mal manteniment
de les instal·lacions elèctriques dels habitatges o de la manca de condicions mínimes
d’habitabilitat. I, de nou, cal recordar també
que, segons dades oficials, a Catalunya hi ha
més d’un milió de persones que són pobres
o que estan en risc de pobresa o exclusió
social, fins i tot, malgrat que moltes d’elles
tenen feina. Precisament, CCOO ha destacat
que la setmana passada es va constituir formalment la Comissió de Govern de la Renda
Garantida de Ciutadania, dos anys després
de l’aprovació d’una eina que ha d’assegurar
una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa a
Catalunya. La seva implementació és massa
lenta i ara mateix a Catalunya hi ha 122.305
persones beneficiàries i només 78.024 expedients aprovats, cosa que fa pensar que hi
ha encara un volum molt important de persones que no han accedit a aquesta prestació
malgrat tenir-hi dret. És clar que els poders
públics s’han de posar les piles i fer d’aquest
dret un objectiu prioritari per donar resposta
a aquell conjunt
de la població que
es troba en situació de vulnerabilitat social. I que
molts cops, no ho
oblidem, ho acaba pagant amb la
seva vida.

www.ccoo.cat
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El Prat acull la XXX Escuela
confederal de Juventud de CCOO

Amb el lema “La precariedad contra la vida.
Tejiendo solidaridad”, els joves de CCOO de
tot Espanya van celebrar la XXX Escuela confederal de Juventud al Prat de Llobregat del 7
al 9 de juny. Es va fer a l’Alberg Centre Esplai
i hi van assistir Unai Sordo, secretari general
de CCOO, i Joan Coscubiela, director de la
Escuela del Trabajo de CCOO, que van donar
el tret de sortida de l’escola. Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya, en
va fer la clausura. La precarietat laboral, però
també l’habitatge, l’educació i la protecció
social van centrar les intervencions i els debats de l’escola.

Aturades a Accepta, empresa
que fa l’atenció telefònica de
Santalucía
L’empresa d’atenció multicanal (contact
center) Accepta, que pertany al Grup Santalucía i fa l’atenció telefònica al servei
d’assegurances, pretén tancar 53 dels 58
centres de treball de tot Espanya, la qual cosa
afectaria 655 persones. A Catalunya queden
afectades 170 persones treballadores i només quedaria obert el centre de l’Hospitalet
de Llobregat. Per aquest motiu es van convocar aturades els dies 3 i 4 de juny, en torns de
12 a 14 h i de 19 a 21 h, i també van tenir lloc
concentracions als centres de treball.
Després de mesos de negociació, l’empresa
Accepta manté la necessitat de tancar gairebé la totalitat dels seus centres de treball
i ofereix mobilitat geogràfica en unes condicions inacceptables.

La plantilla del Consorci de
Biblioteques de Barcelona es
mobilitza
El Comitè d’Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona (CBB) demana
més personal, millor manteniment de les
instal·lacions, més pressupost per a activitats culturals i l’adopció de mesures davant
del risc d’agressions que pateix el personal.
Després de 8 anys de retallades continuades,
exigeixen als responsables polítics i als càrrecs directius més implicació amb el servei
públic de biblioteques. El comitè ha convocat
aturades de protesta els dilluns que tenen un
ampli seguiment de la plantilla.

empresonats, tal com ha fet el sindicat des de
bon començament. A més, CCOO demana no
tornar a judicialitzar un conflicte polític, ateses les
conseqüències greus que provoca aquesta situació
al país. Per això, cal restablir els consensos polítics
des de la reconstrucció del contracte social i la
lluita contra les desigualtats, i cal pactar els canals
de negociació i diàleg dins d’un marc d’estabilitat
institucional i interlocució eficaç.
Primer any del Govern del president Torra al
capdavant de la Generalitat
CCOO denuncia la falta d’acció de govern i la
manca d’activitat parlamentària en matèria
legislativa en un país que arrossega problemes
greus des de la crisi. CCOO denuncia que el
2019 encara tenim els pressupostos del 2017,
una llosa que no deixa traslladar el creixement
econòmic a les famílies i, sobretot, als qui més
pateixen.
Cal acordar pressupostos urgentment: no podem
esperar ni un dia més per canviar la gestió
econòmica de la Generalitat. A Catalunya s’ha de
corregir la situació sociolaboral, que provoca que
1 de cada 4 persones estigui per sota del llindar
de la pobresa, que 1 de cada 10 treballadors
i treballadores es trobi sota el llindar de la
pobresa, que hi hagi 381.598 persones aturades
registrades i més de 715.000 que no tinguin

feina malgrat que volen treballar (atur latent),
que hi hagi 86.683 llars sense cap ingrés laboral,
que siguem la cinquena comunitat autònoma
per la cua en despesa social per habitant, la
quarta que menys gasta en educació, la segona
per la cua en despesa sanitària, que patim una
degradació molt preocupant en l’atenció a les
cures i la dependència, i que tinguem les taxes
universitàries més altes de tot l’Estat i una
pèssima situació financera de les universitats.
CCOO reclama fer front a un canvi de model
productiu per ser a l’avantguarda del canvi amb
sostenibilitat ambiental i social. Per això, cal
apostar pel Pacte nacional per a la indústria,
l’FP dual, inversions en mobilitat, pel dret a un
habitatge digne, pel desenvolupament de la llei
del canvi climàtic i per la transició energètica.
Denúncia de la greu situació de la sinistralitat
laboral
CCOO va denunciar també la greu situació que es
viu amb la sinistralitat laboral a Catalunya amb
morts recents per accident laboral com les de
Tarragona, Glovo, Guissona o SEAT, que són un
llast per al món del treball.
CCOO exigeix entomar aquest greu problema,
que és un senyal de precarietat que s’expressa
en la pèrdua de vides a la feina i trenca projectes
personals i familiars.

En marxa el procés participatiu de l’Agenda
Urbana de Catalunya
Ja està en marxa el procés participatiu de
l’Agenda Urbana de Catalunya, que és el
marc estratègic de referència per a les polítiques públiques de la Catalunya urbana en
les properes dècades i ha de donar respostes als reptes i a les oportunitats des d’un
enfocament multinivell, pluridisciplinari i
amb una visió integrada i holística. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha iniciat aquest procés participatiu,
del qual CCOO de Catalunya forma part, per elaborar la diagnosi dels principals reptes per a l’Agenda
Urbana de Catalunya. La participació es pot realitzar tant de manera presencial, assistint a les sessions
de treball, com també en línia, a través de la plataforma de participació de la Generalitat.
La primera jornada va tenir lloc el 6 de juny a l’Hospitalet de Llobregat, i va estar dedicada als processos metabòlics (economia verda i circular, cicle de l’aigua i energia sostenible). La segona es va
celebrar a Manresa el 12 de juny i es va centrar en el model de ciutat (model urbà, ecosistemes urbans
i biodiversitat i inclusió social). Les properes trobades es faran el 19 de juny a Girona sobre mobilitat
urbana, el 26 de juny a Barcelona sobre cohesió social, l’1 de juliol a Tarragona sobre dimensió ciutadana i, finalment, el 4 de juliol també a Barcelona sobre nova governança.
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Preinscripció al Centre de Formació de Persones Adultes de CCOO,
del 18 al 25 de juny
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes creat a partir d’un conveni de col·laboració entre CCOO i la
Generalitat de Catalunya.
El centre ofereix cursos gratuïts que us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.
L’OFERTA FORMATIVA PER AL CURS 2019-2020 ÉS LA SEGÜENT:
- Graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
- Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
- Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
(PPACFGS).
- Cursos de COMPETIC (nivells 1, 2 i 3), equivalents a l’ACTIC, que acrediten oficialment
les competències digitals. Els cursos de COMPETIC 2 i COMPETIC 3 també es poden
cursar a distància.
- Anglès (nivells 1, 2 i 3).
- Castellà (nivells 1, 2 i 3).
- Català (nivell 1).
Per al curs 2019-2020, la preinscripció serà del 18 al 25 de juny. A excepció del dia 21, en què només s’atendrà al matí, l’horari per presentar la
sol·licitud de preinscripció serà: matins, d’11 a 13 h, i tardes, de 17 a 19 h.
El CFA Manuel Sacristán, el trobareu a l’edifici de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a planta). Per a més informació, consulteu el web

CCOO acull enguany les XV Jornades
de la Universitat Progressista d’Estiu
de Catalunya, el 3, 4 i 5 de juliol

CCOO de Catalunya
dedica l’escola d’estiu a la
comunicació i a les fake news
La 28a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya se celebra a Terrassa,
concretament, a la Universitat Politècnica, els dies 9 i 10 de juliol, amb
el lema “Comunicació, identitat, credibilitat i fake news”. Les formes de
comunicació d’una organització tenen una gran influència en la seva
identitat i credibilitat, i, al mateix temps, també serveixen per reflectir
els seus principis i valors. La comunicació sempre ha estat un element
molt important per a CCOO, però en el món actual les fake news o
notícies falses s’han convertit en un element que cal tenir en compte,
que pot tergiversar la nostra capacitat d’analitzar la realitat i que hem
d’aprendre a identificar.
A l’escola assistiran importants professionals de la comunicació, com
Sílvia Sivera, João França, Liliana Arroyo o Dolors Reig, entre d’altres, i es
presentaran diferents experiències sindicals. També estan programats
tallers sobre gestió de perfils socials i sobre credibilitat i fake news.

La quinzena edició de la UPEC ja està a punt. Enguany tindrà lloc a la seu
central de CCOO, els dies 3, 4 i 5 de juliol. El lema és “El futur és un país
estrany”, i s’ha construït a partir d’un text del mestre d’historiadors, Josep
Fontana, al qual la UPEC retrà un homenatge en aquesta edició.
Els debats giraran al voltant de les identitats i també sobre del darrer cicle
electoral, les conseqüències del judici als presos independentistes i les
diferents propostes per a Catalunya i l’Estat. A la inauguració, hi participarà
el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco.
La conferència inaugural, “La justícia, entre Turquia i Dinamarca”, anirà
a càrrec d’Anaïs Franquesa, advocada i membre d’Iridia, Centre per a la
Defensa dels Drets Humans, i la conferència de cloenda, “La cultura, la
primera de les sobiranies”, serà impartida per Pere Camps, activista cultural
i director del BarnaSants.
Altres ponents de les jornades seran Daniel Bernabé, Sara Cuentas,
Gala Pin, Joan Botella, Joan Manuel Tresserras, Gemma Ubasart, Miquel
Iceta, Pere Aragonès, Jéssica Albiach, Maria Sirvent, Patricia López, Elisa
Beni, Joan J. Queralt, Miquel Missé, Kim Jordan, Antonio Centeno, Xavier
Domènech, Carmen Esteban, Sílvia Agüero, Mimunt Hamido, Miriam Hatibi,
Pablo Simón, Helena Castellà i Quim Arrufat.
Podeu fer la inscripció i consultar el programa sencer en aquests enllaços:
- Formulari d’inscripció a les XV Jornades de la UPEC 2019.
- Més informació sobre les XV Jornades de la UPEC 2019.
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CCOO guanya una sentència contra l’assetjament
sexual que va patir una treballadora, que a més va
ser acomiadada estant embarassada
El Jutjat Social número 3 de Barcelona ha estimat la demanda d’una treballadora de Vincci
Hoteles, SA, que va denunciar assetjament sexual a l’empresa, i que a més va ser acomiadada
posteriorment tot i estar embarassada. La sentència obliga l’empresa a readmetre la treballadora
i a abonar-li una indemnització de 10.000 euros per danys i perjudicis. La demanda va ser
interposada mitjançant el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya.
La treballadora demandant va enviar una carta a l’empresa per informar que havia estat
assetjada sexualment per un treballador de la mateixa empresa i també del contingut d’una
reunió mantinguda amb el director i altres membres directius en la qual se li va demanar que no
denunciés i on tampoc no se li va facilitar el protocol d’assetjament. Posteriorment, la treballadora
va informar que estava embarassada, i setmanes després va ser acomiadada. En cap moment es
va aplicar cap protocol establert a l’empresa en cas d’assetjament sexual.
CCOO de Catalunya considera molt positiva aquesta sentència, ja que valora l’actitud valenta de la
treballadora, que va decidir no callar i denunciar, mitjançant el Gabinet Tècnic Jurídic del sindicat,
l’assetjament i la discriminació patida a l’empresa, i així posar fi a actituds masclistes en l’àmbit
laboral.

El Departament d’Educació retira la resolució de
l’FP dual i obre la porta a concertar el nou model
a Catalunya

La decisió del Departament d’Educació de
deixar sense efecte la resolució de l’FP dual
per al curs 2019-2020 suposa un pas en la
direcció correcta: la de concertar aquelles
lleis que afecten el conjunt dels treballadors
i treballadores i el nostre teixit productiu,
amb les organitzacions sindicals i patronals
catalanes més representatives. Aquest
és l’esperit de la Llei 10/2015, que es va
aprovar amb un important consens de país,
concretament amb el 90 % del Parlament.
CCOO de Catalunya considera que aquesta
concertació s’ha de complementar amb el
diàleg, la consulta i la negociació en el marc
de la Mesa Sectorial d’Educació, per tal de

garantir que les propostes tinguin,
pel que fa als aspectes organitzatius,
l’entesa i l’acord dels professionals,
que constitueixen el principal actiu
per garantir la qualitat de la formació
professional a Catalunya. Per això és
important que es retirin els canvis
curriculars proposats i que s’hagi
convocat la Mesa Sectorial d’Educació
per recuperar un diàleg i un consens
que són irrenunciables.
Cal un model d’FP dual català que satisfaci
realment les expectatives i les necessitats de
la gent jove a l’hora d’incorporar-se al mercat
de treball en unes condicions que garanteixin
el seu dret al desenvolupament professional i
a l’emancipació personal. Tan sols per aquesta
via, des d’un diàleg social que faci valer les
perspectives i demandes dels treballadors i
treballadores, de les persones joves i del teixit
productiu, serà possible construir un model
d’FP dual integrador i sostenible, a l’altura de
les demandes, les necessitats i les exigències
de la societat catalana, i capaç de fer front als
importants reptes que tenim al davant, com
ara la globalització i els canvis tecnològics
constants.

Unai Sordo participa en una
assemblea de delegats i
delegades a Terrassa
Ahir
dijous,
CCOO
del Vallès Occidental
- Catalunya Central
va
organitzar
una
assemblea de delegats
i delegades en què van
participar Unai Sordo,
secretari general de
CCOO d’Espanya, i
Javier Pacheco, secretari
general de CCOO de
Catalunya. L’assemblea,
que va tenir lloc al Teatre
Principal de Terrassa, ha servit perquè CCOO
reclami, després de les darreres eleccions
generals, europees i municipals, reeditar un
contracte social que posi fi a les desigualats,
a la precarització de les condicions de treball,
a l’atur i a la pobresa, i exigeixi, entre altres
coses, revertir la reforma laboral, assegurar
el futur del sistema públic de pensions i
aplicar una fiscalitat justa.

CCOO guanya una sentència
sobre remuneració en temps
de vacances en el sector
d’ambulàncies
CCOO va interposar al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda
relativa al conflicte col·lectiu contra l’Associació
Catalana d’Empresaris d’Ambulàncies (ACEA).
I el TSJC, en una sentència del 23 d’abril,
recull que una remuneració s’ha de considerar
habitual a l’efecte de vacances, si es percep
durant sis o més mesos dels onze precedents
a les vacances.
El Tribunal Suprem insisteix en el fet que
durant les vacances ha de situar-se la
persona treballadora que les gaudeix, en
termes salarials, com si estigués exercint
la seva activitat. S’estima, doncs, que la
remuneració que ha de percebre pels tres
conceptes d’hores de presència, treball
nocturn i treball en diumenges i dies festius,
és habitual i ordinària, i per
això haurà de ser inclosa
obligatòriament en la
remuneració del
període de
vacances.
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CCOO alerta que els accidents laborals a Catalunya el 2019
augmenten respecte al 2018
CCOO destaca que la sinistralitat laboral a
Catalunya el 2019 segueix palesant un nombre
d’accidents en la mateixa línia d’empitjorament
que l’any 2018, i reitera que els accidents de
treball i les malalties professionals són el resultat
d’unes condicions de treball en les quals la
prevenció continua sent deficient a les empreses.
La reforma laboral, amb més desregulació i
precarietat, contribueix al tràgic augment dels
accidents.
Els accidentats en jornada amb baixa i sense
baixa de gener a abril de l’any 2019 han estat
72.636 persones treballadores davant de 70.949
en el mateix període acumulat de l’any 2018,
xifra que suposa un augment del 2,38 %. Aquest
augment s’ha produït en tots els nivells de
gravetat (lleus, greus i mortals).
Preocupant augment dels accidents in itinere
L’apartat dels accidents in itinere és molt
preocupant, atès que l’augment en l’esmentat
període del 2019 és de 449 accidents més
respecte al 2018 (de 6.466 el 2018 a 6.915
el 2019), amb la qual cosa s’assoleix un
augment percentual del 13,67 %. Destaca
considerablement l’augment dels accidents
mortals in itinere el 2019, que passen de 6 a 9,
una xifra que representa un 39 % del total de
23 accidents mortals a Catalunya. Falta conèixer
la dada del accidents in missio (els accidents
en jornada laboral per motius de feina), però
amb l’increment de la demanda de serveis de
desplaçament (per exemple, consum de menjar)
en sectors que estan clarament desprotegits
i en precari (recordem el recent mort de Glovo
a Barcelona). Molt ens temem que la xifra serà
molt dolenta.
Els accidents amb baixa també augmenten
en totes les províncies: 2.001 persones
treballadores accidentades a Lleida (augment del
4,71 %), 3.491 a Girona (augment del 5,53 %),
3.051 a Tarragona (augment del 8,08 %) i 24.291
a Barcelona (augment del 9,04 %). Per sectors
econòmics, el que fins ara assoleix un augment
escandalós aquest 2019 en nombre i percentatge
és el de la construcció, en què s’arriba a les 4.085

persones treballadores accidentades (amb 10
morts), que representen un augment del 23,26 %
respecte al mateix període del 2018.
Pel que fa a la distribució de la sinistralitat per
sexes el 2019, continua sent notable la diferència
del nombre d’accidents entre sexes: 23.110
homes accidentats per 9.724 dones, amb la qual
cosa es passa d’un 29,6 % de tot l’any 2018 a
un 30,2 %. Per tant, l’augment d’accidents és
lleugerament superior en dones que en homes.
El risc de l’eventualitat a la feina
Finalment, pel que fa als accidents amb baixa
des del punt de vista de la contractació, segueix
la progressió geomètrica dels treballadors
eventuals respecte als indefinits. L’any 2019
s’han produït 10.553 accidents de persones
treballadores amb contracte eventual per 20.968
amb contracte indefinit, cosa que suposa una
distribució dels accidents que arriba al 36 %
d’eventuals accidentats per un 64 % d’indefinits,
quan tot l’any 2018 registrava un percentatge del
35 % i un 34 % el 2017. En la mateixa línia de
preocupació cal dir que els 78 accidents greus de
persones treballadores amb contracte eventual el
2019 suposen un augment del 48 % respecte al
mateix període del 2018.
CCOO insisteix que els accidents són evitables.

És inacceptable que augmentin i són una
evidència del fracàs de la prevenció i del fracàs
de la reforma laboral també en la vessant de la
protecció de la seguretat i la salut de les persones
treballadores. Les noves formes del treball que
impulsa la nova economia de plataformes i les
aplicacions mòbils no poden ser un forat per on
emergeix la desregulació en el treball pel que fa
a horaris, a contractes i a condicions de seguretat
i salut deficients, que esdevenen inadmissibles.
Els accidents in missio i in itinere són una de
les principals causes de mort a la feina. Cal un
canvi del model de mobilitat que redueixi riscos
laborals, impactes ambientals i despeses per a
treballadors i treballadores.
CCOO segueix reclamant que cal que les
empreses facin molt més per millorar la prevenció
i ha de ser amb la participació dels treballadors
i les treballadores i els seus representants.
També cal que el Govern de la Generalitat de
Catalunya doti de suficients recursos econòmics
l’Estratègia catalana de seguretat i salut en el
treball, revisant-ne els objectius a la vista de les
dades negatives de sinistralitat. La seguretat i
la salut dels treballadors i treballadores s’ha de
preservar mitjançant polítiques actives i amb la
corresponent participació dels agents socials.
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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
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
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
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
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
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
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.

