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CCOO de Catalunya celebra una nova
edició de la Festa del Treball Digne, el
5 d’octubre a l’Hospitalet de Llobregat
CCOO de Catalunya celebrarà, un any més, una
nova edició de la tradicional Festa del Treball
Digne. Serà el dissabte 5 d’octubre, a la plaça
de la Cultura de l’Hospitalet de Llobregat. Es
tracta d’una jornada festiva i reivindicativa que
s’ha consolidat com un lloc de trobada de la
gent de CCOO de tot Catalunya i que coincideix
amb la Jornada Mundial pel Treball Digne, que
es commemora el dia 7 d’Octubre.
La Festa del Treball Digne d’enguany canvia
d’horari: ara començarà a les 17 h i s’allargarà
fins a les 24 h. Hi haurà dos espais d’activitat:
la plaça exterior i el Centre Cultural Bellvitge–
Gornal. En aquest espai interior gaudirem,
a partir de les 17 h, de l’actuació de la coral
Roig Encès amb el trio d’Estudis Musicals
Passatge, la qual donarà pas a la projecció del
documental de Llúcia Oliva sobre la vaga de
la construcció dels anys setanta i al posterior
debat sobre la vaga laboral i la protesta
social. En aquest espai també trobareu
una interessant exposició relacionada amb els sindicalistes assassinats al món, organitzada per la
Fundació Pau i Solidaritat.
A l’espai extern tindrem activitats per als més menuts a partir de les 17 h, així com altres activitats de
tipus cultural i social. A les 18 h gaudirem d’un espai poètic i cap a les 19.30 h ja podrem començar
a berenar o a sopar adquirint beguda, got i entrepà de botifarra (també per a vegans). Els bons els
podreu comprar abans del dia de la festa i us sortiran molt més a compte: només per 5 euros.
Ja a partir de les 20 h assistirem al lliurament del carnet solidari; al Premi Aurora Gómez; a les
salutacions de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, i del secretari general de CCOO de Catalunya,
Javier Pacheco, així com de les actuacions del grup musical Timón Republik, d’aquesta ciutat, i dels
Hotel Cochambre, que ens faran ballar, cantar i riure fins a la mitjanit.

Estalvia diners adquirint el bo d’ajut de
manera anticipada per només 5 euros. Inclou
una beguda, un got i un entrepà de botifarra.
Ho podeu fer en línia a través d’aquesta
adreça: www.ccoo.cat/festa

editorial

Treballem per
viure, no per morir
Aquest estiu està sent especialment calorós, i
alguna cosa hi té a veure el canvi climàtic, malgrat que ho negui el president Trump. Estem
patint temperatures rècord, però, fins i tot en
aquestes circumstàncies, costa que els empresaris posin mesures de protecció per als seus
treballadors i treballadores, molt especialment
aquells que treballen a l’aire lliure. La normativa diu que a partir de la sensació tèrmica de 32
graus hi ha un gran risc d’estar exposat a un
cop de calor si estem treballant massa temps
en aquesta situació d’estrès tèrmic.
Per aquesta raó la nostra Federació de Construcció i Serveis ha impulsat una campanya
per informar els treballadors i treballadores que
realitzen la seva feina a l’aire lliure dels riscos
que corren sota temperatures extremes i per
dir-los que es poden prendre mesures. Així mateix, la campanya té com a objectiu recordarlos que no estan sols: el sindicat està a la seva
disposició per ajudar-los a actuar i protegir-los
en cas que tinguin por de represàlies per part
de l’empresari si es decideixen a protestar.
I s’ha d’actuar: només en el darrer any s’han
disparat els accidents laborals a la construcció
en un 19 % a causa dels cops de calor.
Cal protegir la salut dels treballadors i treballadores, i cal posar fre a l’augment d’accidents i
malalties laborals per la negligència reiterada
de molts empresaris. Així ho deia també aquesta setmana la nostra Federació d’Indústria davant la successió d’accidents de les darreres
setmanes, que fins i tot s’han emportat vides humanes. El darrer ensurt va tenir lloc a
l’empresa que fa el tractament d’aigües a Castellbisbal, on, per causa d’una equivocació en
un producte, es va generar una reacció química
que va provocar un núvol tòxic. Aquest accident
va afectar 25 persones, que sortosament ja estan fora de perill.
Cal que les empreses facin, una vegada per
totes, una aposta clara per la prevenció i la seguretat dels seus treballadors i treballadores.
Treballem per viure, no per morir.
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Temperatures insuportables als
jutjats de Gavà i Sabadell
Els jutjats de Gavà i Sabadell han hagut de
suportar temperatures que han arribat als 38
graus centígrads a causa de l’avaria dels sistemes de climatització dels edificis judicials
d’aquestes localitats. L’avaria i les temperatures a les quals s’ha arribat aquests darrers dies
han provocat una situació insuportable que
afectava la salut dels treballadors i treballadores. Els magistrats i lletrats de l’Administració
de justícia (antics secretaris judicials), i el
personal no transferit i dependent del Consell
General del Poder Judicial i del Ministeri de
Justícia estan dispensats de complir els seus
deures judicials mentre no es repara el sistema de refrigeració dels edificis judicials. En
canvi, els cossos al servei de l’Administració
de justícia de gestió, tramitació i auxili judicial
transferits a la Generalitat no tenen aquesta
dispensa. Únicament els permeten, cada dues
hores, descansar quinze minuts i beure aigua.
Els sindicats CCOO, STAJ i CSIF van denunciar
aquesta situació extrema i insostenible per a
la salut dels treballadors i treballadores.

CCOO lamenta la mort del
company Enric Seguró
CCOO lamenta la mort
del company Enric Seguró i Capa, que ens va
deixar, el diumenge 30
de juny, als 65 anys.
Enric Seguró va ser professor a l’Escoles Betlem
de Premià de Mar (Maresme) durant gairebé
40 anys i també va ser delegat de la Federació
d’Educació de CCOO durant més de 10 anys,
des de la qual va col·laborar al territori.
CCOO ha transmès el condol als seus familiars, amistats i companyes i companys per
aquesta trista pèrdua.

CCOO de Catalunya reflexiona i debat
sobre comunicació en la seva
28a Escola d’Estiu

La 28a Escola d’Estiu de CCOO de Catalunya va
tenir lloc a Terrassa, concretament, a la Universitat Politècnica de Catalunya, els dies 9 i 10 de
juliol, amb el lema “Comunicació, identitat, credibilitat i fake news”.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va donar
la benvinguda als participants a una escola en
què van participar importants professionals de
la comunicació. Les persones inscrites van poder escoltar les explicacions sobre el valor de la
marca que va fer Sílvia Sivera, doctora en Estudis
Avançats en Comunicació i professora de la UOC.
També es va reflexionar sobre les identitats en
xarxa amb el periodista João França i la profes-

sora d’ESADE Liliana Arroyo. La formadora de SEO, edició d’imatge, màrqueting digital i xarxes socials Noelia Rivas
va oferir un taller sobre gestió de perfils
socials a les xarxes.
El segon dia de l’escola va obrir amb
una interessant conferència de la psicòloga social i editora d’El Caparazón,
Dolors Reig, que ens va parlar de persones hiperconnectades i de com actuar
en l’actual societat hiperconnectada
i en l’ecosistema comunicatiu. Una
ponència que va donar pas a tres experiències
sindicals sobre diferents maneres de dur a terme un projecte comunicatiu: una campanya
d’eleccions, una app i un projecte social.
L’escola va finalitzar amb una conferència del
periodista Nacho Calle, responsable de Maldito
Dato i membre del col·lectiu Maldita.es, que ens
va parlar de credibilitat i de com detectar notícies falses i desmentir-les. La cloenda va anar
a càrrec de la portaveu de CCOO de Catalunya,
Montse Ros, i del secretari general, Javier Pacheco, que van valorar l’aposta estratègica del sindicat sobre la comunicació, les noves tecnologies i
les noves maneres de comunicar.

Vaga a Renfe el 15 de juliol
CCOO ha convocat vaga al Grup Renfe el 15
de juliol davant la posició intransigent de la
direcció en la negociació. Segons el sector
ferroviari del sindicat, Renfe incompleix tres
matèries fonamentals del conveni col·lectiu:
l’ocupació, la jornada i el salari. CCOO reclama
una renovació, un rejoveniment i un equilibri
de gènere que no s’està produint, amb una
reducció de la plantilla en el darrer any. El sindicat també critica la manera de l’empresa de
reduir la jornada donant lliures el 24 i el 31 de
desembre, amb la qual cosa aplica el conveni
de manera unilateral. I, finalment, la direcció
tampoc no inclou a la massa salarial el 0,5 %
derivat de la productivitat del 2017 i del 2018.
CCOO no descarta noves aturades durant el
mes d’agost.

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

3
Núm. 326 - dilluns, 15 de juliol de de 2019

CCOO defensa davant la Generalitat la gestió pública directa
dels serveis públics, amb mitjans i ocupació pública
CCOO de Catalunya va mantenir una reunió
amb el secretari general de Vicepresidència i
Economia, Albert Castellanos, i amb la directora
general de Contractació Pública, Mercè
Corretja, amb motiu de la llei de contractes
de serveis a les persones, coneguda com a
llei aragonès. Per part de CCOO hi van assistir
Toni Mora, secretari de Política Territorial, Acció
Social, Barcelonès i Migracions, i Joan Maria
Sentís, coordinador de l’Àrea Pública.
CCOO va manifestar la preocupació per la
baixa inversió en despesa social destinada
a mantenir els serveis públics per reduir la
pobresa i la desigualtat. CCOO s’oposa a
fórmules de copagament (art. 9).
CCOO defensa la gestió pública directa, amb
mitjans i ocupació pública, com la millor fórmula
per a l’accés universal als serveis públics en
condicions d’equitat a tota la ciutadania. Els
serveis d’ocupació no han de ser externalitzats
i, per tant, no han de ser objecte d’aquesta llei
(art. 31).
El sindicat demana a la Generalitat que treballi
en processos d’internalització de serveis que,
pel seu caràcter públic, han de ser prestats
directament pel sector públic, com s’ha fet
recentment amb la possibilitat de comprar
escoles concertades. Per això, és necessari
millorar l’ocupació pública a les diferents
administracions i serveis.

Què ha de garantir la llei de contractes de serveis a les persones?
En aquest moment, la Generalitat contracta quasi 17.000 empreses per realitzar serveis. Per a
CCOO, la llei que vol regular aquesta contractació ha de garantir els punts següents:

g Cal assegurar la continuïtat i la qualitat de l’ocupació.
g S’han d’adoptar clàusules socials, en tota la contractació i en la compra públiques, que

estableixin mesures per posar fi a la discriminació per gènere, origen, edat, orientació
sexual, creences o discapacitat. Les empreses que no les respectin no han de poder
accedir a la contractació pública.
g Són necessàries clàusules en les licitacions que assegurin que les condicions no seran

inferiors a les del personal propi de l’Administració pública (art. 33).
g S’ha d’explicitar el conveni col·lectiu de referència en el plec de licitació (art. 7).
g Les condicions laborals han de ser acreditades per un informe conjunt de la direcció i

la representació legal dels treballadors i treballadores, i, si no n’hi ha, per la Comissió
Paritària del conveni aplicable (art. 7).
g La subrogació ha de ser obligatòria i s’ha d’explicitar el càlcul del seu cost en el plec de

licitació (art. 8).
g El preu no pot ser l’únic criteri de valoració, sinó l’expertesa dels equips, la qualitat de

l’ocupació, la formació contínua, l’estabilitat laboral i les polítiques d’inserció laboral
(art. 10).
g Cal fixar les mateixes ràtios d’usuaris que en la prestació pública perquè, altrament, seria

equivalent a una minoració de la plantilla (art. 30).
g Cal assegurar el compliment dels drets sindicals a les empreses contractades per

l’Administració, amb participació real (art. 33) i la capacitat legal dels representants
sindicals de l’empresa principal per realitzar les funcions de representació respecte de
les plantilles de les empreses de la cadena de subcontractació i/o externalitzades que
estiguin mancades de representació.

CCOO impulsa una campanya que alerta dels riscos a la
feina associats a la calor de l’estiu
La Federació de Construcció i Serveis de
CCOO està duent a terme una campanya
de prevenció davant els cops de calor que
afecten els treballadors i les treballadores que
desenvolupen les seves feines a l’aire lliure,
com ara els de la construcció, la jardineria, el
manteniment de carreteres o la neteja viària,
entre d’altres. La campanya, que porta per lema
“Protegir-se dels cops de calor és protegir la
salut”, es composa d’uns díptics informatius
que recullen recomanacions bàsiques a tenir en
compte quan ens hem d’enfrontar a una jornada
laboral en condicions d’altes temperatures.
Aquestes recomanacions consisteixen a beure

molta aigua, consumir fruites i verdures, cobrirse el cap, mantenir-se a l’ombra tot el que sigui
possible i refrescar-se. Cal reaccionar davant
alguns símptomes que identifiquen un cop de
calor, com ara mareig, confusió o desorientació,
rampes, debilitat muscular, mal de cap i
vòmits, pols accelerat amb batec de cor dèbil o
problemes per respirar.
CCOO està treballant en l’àmbit de la negociació
col·lectiva per introduir mesures normatives
de caire laboral, més enllà dels aspectes
relacionats amb la prevenció de riscos. CCOO
reclama implantar la jornada intensiva a
l’estiu, establir temps d’hidratació, descansos i

torns, intensificar la vigilància
i el control per part de les
autoritats laborals i establir
els límits màxims d’exposició
a altes temperatures.
El sindicat també està distribuint ulleres de sol
entre els treballadors i les treballadores afectats,
ja que protegir la vista de l’excés de llum i dels
raigs ultraviolats és igualment important des del
punt de vista de la prevenció.
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Catalunya perd 32.500 llocs de treball i 1.465
milions d’euros per la prolongació de la jornada
laboral sense remunerar
CCOO ha presentat un informe sobre la prolongació no retribuïda de
la jornada laboral, elaborat pel Gabinet Econòmic confederal, en què
es destaca la dada del que s’estalvien les empreses a Espanya per
les hores de treball no retribuïdes i que supera els 11.500 milions
d’euros l’any.
En relació amb Catalunya, l’informe mostra que aquesta comunitat concentra
el 13 % de les persones que prolonguen la seva jornada laboral a Espanya,
cosa que significa que ho fan 135.189 treballadors i treballadores. Dels 11
milions d’hores de prolongació setmanals que es fan a l’Estat espanyol, a
Catalunya es concentra el 12 %, xifra que es tradueix en 1,3 milions d’hores,
que representarien la creació de 32.500 llocs de treball.
Si mirem el cost d’aquesta prolongació no remunerada de la jornada
de treball, estaríem parlant de 1.465 milions d’euros que s’estalvien les
empreses a Catalunya. Aquesta dada és la tercera més important de tot
l’Estat, després de Madrid, amb 3.221 milions d’euros, i de València, amb
1.514 milions d’euros.
Dades destacades a escala estatal
Si donem un cop d’ull a les dades més destacades de l’informe, a escala
estatal, veiem com l’any 2018 1.046.000 treballadors i treballadores van
treballar setmanalment més hores de les pactades i declarades, cosa que
significa el 7,6 % de la població assalariada. Això representa 11 milions
d’hores setmanals, que generarien la creació de 276.000 llocs de treball
a jornada completa a tot l’Estat. A més, d’aquest milió de persones
treballadores, un 27 % va fer 10 hores no remunerades o més, un 33 % en
va fer entre 5 i 10 i un 40 %, menys de 5 hores.
Un 14,4 % del milió de treballadors i treballadores que prolonguen la jornada
treballa a la indústria manufacturera (151.000 persones); el 14,3 %, al comerç
i la reparació de vehicles (150.000 persones); el 10,3 %, a l’hostaleria
(108.000 persones), i el 7,5 %, a l’educació (79.000 persones).
Ara bé, el sector líder en prolongació de jornada sense remunerar és el dels
serveis financers i assegurances, amb un 19 % de la plantilla afectada.
Pel que fa al cost laboral anual que s’estalvien les empreses, és d’11.510
milions d’euros l’any. La indústria manufacturera concentra el 15 % del cost
laboral, seguida, en segon lloc, pels serveis financers i les assegurances.

Tota la informació que has de saber sobre el
registre de jornada, la trobaràs en aquest enllaç

Finalment, si mirem el perfil més habitual de la persona treballadora
afectada per aquestes prolongacions de jornada no retribuïdes trobem que
un 65 % són homes, un 63 % tenen entre 30 i 49 anys, un 82 % tenen
contracte indefinit, un 74 % treballen en el sector de serveis i un 42 %
tenen una ocupació tècnica i professional.
La importància del registre horari
CCOO té en marxa una campanya informativa sobre la nova regulació que
obliga les empreses a establir un sistema objectiu, fiable i accessible per
registrar la jornada laboral diària que fa cada treballador i treballadora.
Aquesta mesura, que és una reivindicació històrica de CCOO, representa
un benefici per als treballadors i treballadores, perquè cobraran les hores
extres que fins ara no es registraven ni es pagaven. A més, suposarà un
increment de cotitzacions a la Seguretat Social que tindrà repercussions en
les prestacions futures (atur, pensió de jubilació, etc.) i en les possibilitats
per conciliar i respectar el temps de descans necessari per protegir la
salut.

CCOO dona suport a la manifestació
promoguda per Open Arms
CCOO de Catalunya va donar suport a la manifestació promoguda per Open Arms contra la criminalització
de les accions de les ONG al Mediterrani, que va tenir lloc a Barcelona el passat dissabte, 13 de juliol.
La manifestació es va iniciar davant del Consolat italià i va arribar al Port Vell. Aquesta convocatòria
es va fer per denunciar la criminalització i la persecució de les organitzacions que treballen rescatant
persones al mar i dels seus membres, així com la reiterada vulneració dels drets fonamentals de les
persones que intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.
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CCOO reivindica planificació, coordinació i inversions
específiques per garantir la transformació del sector de
l’automòbil a Catalunya
CCOO de Catalunya celebra la creació d’un
àmbit específic de debat, proposta i anàlisi del
sector de l’automoció a Catalunya, i reivindica
planificació, coordinació i inversions específiques
per garantir la transformació d’un sector que té
un pes importantíssim en l’economia catalana i
espanyola.
Davant del Pla de suport a la indústria de
l’automoció i de la mobilitat presentat el passat
dilluns en la sessió extraordinària de l’Executiva
del Consell Català d’Empresa, per part de la
consellera d’Empresa i Coneixement, CCOO
de Catalunya es congratula que la proposta
s’hagi presentat en primer lloc en aquest àmbit
com a òrgan i instrument de concertació de les
polítiques industrials a Catalunya, emmarcat en
el Pacte nacional per a la indústria.
El Pla de suport a la indústria de l’automoció
i de la mobilitat ha estat una petició de CCOO

en l’àmbit del Consell Català d’Empresa, ja
que un procés de transformació sectorial com
el que està patint el sector de l’automoció i
la mobilitat al món necessita planificació,
finançament específic, formació, investigació
i desenvolupament de la tecnologia necessària
per garantir que un sector, que representa una
part important del nostre model econòmic
industrial, esdevingui la punta de llança del
vehicle elèctric i la mobilitat compartida i
interconnectada.
Per a CCOO, resulta imprescindible establir un
cens real d’empreses que presenten riscos
i oportunitats com a conseqüència de les
transformacions que es donaran en el sector,
així com tenir una coordinació directa amb la
resta de les estratègies a escala estatal, i que
tingui en compte fabricants, indústries auxiliars i
tot el sector de components.

CCOO guanya una sentència que
aconsegueix la readmissió d’un
treballador d’Autocares Meg Bus, SL,
acomiadat després de presentar-se a
les eleccions sindicals
El Jutjat Social 33 de Barcelona ha dictat una sentència que condemna les empreses Autocares
Meg Bus, SL, i Cintoi Bus, SL, a readmetre un representant dels treballadors per CCOO i a pagar
una indemnització de 50.000 euros per danys i perjudicis.
Quan el treballador —que es trobava en situació de baixa laboral— es va reincorporar al seu lloc
de treball, el servei de prevenció aliè de l’empresa va redactar un informe en el qual manifestava
que, durant un temps i per la medicació, havia de canviar de lloc de treball.
Posteriorment, quan l’empresa es va assabentar que es presentava a les eleccions sindicals va
pressionar la doctora per canviar el dictamen mèdic i emetre’n un altre que digués que no era
apte per a la seva feina. Exactament la sentència recull que la causa “havia estat prèviament
manipulada per tal d’aconseguir la fraudulenta finalitat perseguida” i que es va modificar sense
cap criteri mèdic.
El jutge considera que l’actuació de l’empresa vulnera els drets fonamentals del treballador i que
amb l’acomiadament l’empresa volia, segons el text de la sentència, donar “un toc d’atenció o avís
a altres potencials navegants sindicals”. Per aquest fet, es condemna l’empresa a 50.000 euros
per danys i perjudicis.
Cal destacar no només l’actuació fraudulenta de l’empresa, sinó també la manipulació d’un
informe mèdic i la pressió exercida sobre els serveis de prevenció Quirón Prevención, que posen
en dubte la seva feina i independència.

Transició justa en l’ocupació
Cal garantir una transició justa de l’ocupabilitat,
que suposi una transformació del treball i
que faci viable l’adaptació als nous reptes
tecnològics amb el manteniment de l’ocupació
en el sector. En aquest sentit, la formació dels
treballadors i treballadores adquireix un especial
interès, i instruments com el Centre de Formació
Professional d’Automoció de Martorell són
centrals per potenciar la formació qualificada
de treballadors i treballadores, necessaris per
abordar els reptes que el sector demana.

Sentit comiat de la
companya Montse
García del Baix
Llobregat

Després d’una llarga malaltia la
companya Montse García, que
va formar durant molts anys part
de l’equip tècnic -administratiu
de la Unió Comarcal del Baix
Llobregat, ens va deixar la
setmana passada, a l’edat de 60
anys. Mai l’oblidarem.
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PREPARA LES VACANCES!!!
Nous descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO
OFERTES DE LES AGÈNCIES DE VIATGES
EUROPA DESTINOS
Agència de viatges en línia especialitzada en el sector hoteler de tot Espanya, Portugal i
Andorra, de qualsevol categoria, amb més de 28.000 allotjaments.
OFERTA EXCLUSIVA: paquet bàsic de 7 nits d’hotel per a 2 persones per 65 €.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558
B THE TRAVEL BRAND
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació a les reserves i de fins a un 6 %
sense anticipació. Ofertes per a creuers, circuits, el Carib, Disneyland París…
Consulteu-ne les condicions específiques a:
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767
ODA VIAJES CONSULTING
Venda en línia a través del web (telèfon 877010384 d’atenció personalitzada) i presencial
a l’oficina de Reus.
8 % de descompte en preus d’estades.
10 % de descompte en el paquet de vacances, circuits, creuers, Carib, Illes, etc.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2538
PIRINEOS CIEN LAGOS - GENTE VIAJERA
Ofereix viatges durant tot l’any. Vacances diferents als Pirineus - Esterri d’Àneu (centre de
natura i activitats de muntanya). Campaments per a nois i noies.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2478
AH VACACIONES
Ofertes a apartaments i hotels.
Vegeu-ne el detall a: www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/
PARADORES
Oferta especial d’estiu 2019 amb el 20 % de descompte sobre la tarifa d’allotjament i
esmorzar o mitja pensió en una selecció d’establiments. Promoció vàlida per a estades del
21 de juny al 21 de setembre.
Mes informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1408

PREPAREU EL COTXE PER A L’ESTIU

RODI MOTOR SERVICES (diverses poblacions)
Revisions sense IVA (una revisió anual per matrícula), descompte del 10 % en mà d’obra,
del 10 % en recanvis, reparació gratuïta de punxades…
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2398

FEU UN RÈNTING

VEHICLES SEAT. Preus exclusius per a l’afiliació de CCOO
Inclou: manteniment, pneumàtics, assegurances de vehicles, línia d’atenció al conductor,
assistència a la carretera, gestió de multes…
Preu per a 48 mesos, 60.000 km i amb oferta vàlida fins al 3/9/2019: SEAT IBIZA des de
241,86 €/mes.
Més ofertes a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=305

DESCOMPTES PER APARCAR EL COTXE
APARCAMENTS SABA i BAMSA
Rotació (estades puntuals) només si disposes de la targeta Via T: 7 % de descompte.
Abonaments mensuals: fins a un 15 % de descompte.
Vals horaris des de 30 minuts fins a 12 hores: 5 % de descompte.
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2520
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2521
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GAUDIU DE LES NITS D’ESTIU

POBLE ESPANYOL
2 € de rebaixa a les activitats Nits de Blues, RiuEstiu, Màgia Júnior i Rock en família, i
20 % descompte a les taquilles per a les activitats In-Edit i Mas i Mas.
Vegeu les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598

CUIDEU-VOS ELS PEUS

CLÍNICA DEL PEU - La Barceloneta
10 % de descompte en tots els seus serveis.
Vegeu les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2618

PROTEGIU CASA VOSTRA

SECURITAS DIRECT
80 % de descompte en el sistema de seguretat. Estudi gratuït.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278

