Compensació per la participació institucional
Ens atorgant
Generalitat de Catalunya

Departament/organisme
Departament d'Empresa i Ocupació

Import atorgat 15 Executat 15 Executat 16
1,312,030
1,312,030

Ingres TIPOLOGIA
1,312,030 CONVENI

Objecte de la subvenció - Beneficiaris/Usuaris
Participació institucional i projecte d'extensió de la tutela dels drets a la informació, formació,
assessorament i la negociació col·lectiva als treballadors i treballadores de Catalunya.
Facilitar l'actuació en la defensa i promoció d'interessos econòmics i socials dels treballadors i treballadores
i assumir tasques de rellevància institucional assignades en l'article 7 de la Constitució Espanyola i de
Participació institucional previstes a l'article 129 de la CE i 45 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Adequar
l'estructura de la CS CONC per estendre la tutela dels drets de formació, assessorament i la negociació col·lectiva
als treballadors i treballadores de Catalunya.

Convenis per prestacions finalistes de serveis a les institucions
Ens atorgant

Departament/organisme
Departament d'Empresa i Ocupació

Import atorgat 15 Executat 15 Executat 16
379,607

Ingres TIPOLOGIA
379,607 SUBVENCIO

54,880

54,880

54,880 CONVENI

6,500

6,500

6,500 CONVOCATORIA

22,512

22,512

22,512 CONVOCATORIA

Generalitat de Catalunya

Departament. Benestar Social i Família

379,607

Institut Català de les Dones

Objecte de la subvenció - Beneficiaris/Usuaris
Projecte per impulsar i mantenir la representació legal dels treballadors en empreses d'entre 6 i 49
treballadors, és a dir, en centres que tenen entre 1 i 3 persones delegades de personal.
Aquest colectiu requereix un major esforç per part de les organitzacions sindicals, donat que son
empreses amb plantilles petites i l'atenció que han de rebre, ha de ser de qualitat i homogenia a qualsevol
plantilla d'una gran empresa.
També dins aquest projecte, s'incidirá especialment, a les comarques on les taxes t'atur siguin més elevades.
Consolidació de la Xarxa d'Acció Solidària a Catalunya i accions per a la inclusió sociolaboral
de persones en risc d'exclusió social i altres activitats per la promoció de la igualtat d'oportunitats
de les persones amb necessitats socials.
Des de Política de Cohesió Social de CCOO, s'han organitzat dos cursos per a l'assessorament a persones aturades
en matèria d'orientació laboral. Tanmateix, s'ha organitzat una jornada sobre la pobresa infantil, centres especials
de treball i la dependència. També s'ha engegat una campanya al sindicat sobre la diversitat i la igualtat d'oportunitats i contra l'homofòbia. En quan a la discriminació per procedència s'ha editat una guia i cartells en onze
llengües diferents, on s'explica la riquesa en quan a la diversitat. Per la gent gran, s'han fet assemblees explicant
el projecte de la reforma de pensions, així com la cotització a temps parcial i l'efecte sobre les pensions.
Disseny i creació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de CCOO de Catalunya.
Aquest projecte pretén fer un diagnòstic i anàlisi de la situació del assessorament per saber la seva
adequació especifica en l'àmbit de les dones. Aquest diagnòstic s'ha fet mitjançant les trobades amb les
dones de diversos àmbits (responsables d'assessorament, delegats/des), s'han actualitzat les dades
de bones pràctiques a la negociació col·lectiva, convenis sectorials, mesures i plans d'igualtat, assetjament
sexual i mesures de protecció en les empreses a les víctimes de violència masclista. També hem creat
un espai d'intercanvi d'experiències en el sí del Sindicat: "Escola de dones" on es realitzen trobades i tallers amb les
dones, amb l'objectiu de oferir-los formació especifica en quan al assessorament.

L'objectiu general del projecte del Servei Lingïstic, és promoure l'ús del català en l'àmbit sindical i laboral. El projecte incideix
Departament de Cultura

en tres eixos d'actuació: la formació, la dinamització de la llengua i l'assessorament lingüistic, ja que partim de la premisa que

impulsar el coneixement del català, i el seu ús, és un dret de tota la ciutadania i, també, un factor de cohesió social que cal garantir
en tot moment. S'han corregit i/o traduït al català diversos manuals per als cursos de formació sindical, s'han actualitzat els Papers sindicals.
S'han portat a terme accions formatives,, hem continuat amb la campanya de difusió del programa "Voluntariat per la llengua". S'ha reprès
la campanya de foment del català a les eleccions sindicals, amb el repartiment del Dossier d'eleccions sindicals i s'endegat una nova en l'àmbit
de las salut laboral, amb l'elaboració i edició del Dossier de salut laboral.

Departament. Governació i Relacions Institucionals

165,155

165,155

165,155 PACTE

Pacte de disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals Constituïdes, de CCOO de Catalunya.
Posada a disposició de recursos materials i físics pel bon desenvolupament de les Seccions Sindicals constituïdes a l'àmbit
del personal d'administració , tècnic i laboral.

Serveis Generals

206,772

206,772

206,772 CONVENI

Plataforma Sindical Prioritària. Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la participació
activa on, des de CCOO de Catalunya, treballem les qüestions relatives al mercat de treball
i amb la nostra visió sindical i les propostes encaminades a millorar l'ocupació de qualitat, fem accions concretes
en diferents àmbits: Mobilitat, sostenibilitat y medi ambient, Teixit productiu, CESB, Salud laboral
Cooperació, Ocupació, polítiques socials, dones i polítiques de gènere, educació, ….

30,500

30,500

30,500 CONVENI

rcelona

Depart. D'Administració i Personal. Area d' Acció
Social i Ciutadania

Desenvolupament d'accions i suports en l'àmbit del benestar social i l'acció comunitària.
Fomentar les polítiques socials i la reducció de les desigualtats socials. La difusió d'aquestes

Ajuntament de Barcelona
Diputació Barcelona

accions s'han portat a terme a través de: Exposició sobre violències masclistes al lloc i al mon
del treball, edició d'un tríptic, Edició de la "guia Sindical de la diversitat sexual en l'àmbit laboral",
i la comunicació de les accions mitjançant les xarxes socials.
Serveis Generals

3,246

3,246

3,246 CONVENI

Serveis Generals

35,000

35,000

35,000 CONVENI

Serveis Generals

1,000

1,000

Àrea de Presidència

13,559

13,559

13,559 SUBVENCIÓ

Treball impuls formació continua. Finançament d'una part de la despesa generada durant el 2015 pels treballs
d'impuls, dinamització i seguiment d'accions formatives realitzades a l'empar dels fons per a la formació continua.

Àrea d'Hisenda, Recursos Interns
i Noves Tecnologies

19,450

19,450

19,450 CONVENI

Control acompliment de la normativa legal en matèria de relacions laborals i de seguretat
i salut laboral en el treball.
Visites a les obres contractades per la Diputació de Barcelona per tal d'avaluar, controlar i corregir situacions
de risc, de no compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de les instal·lacions.

Area de desenvolupament Econòmic i Ocupació

20,000

20,000

20,000 SUBVENCIO

Informe sobre el risc de pobresa en el treball a partir dels indicadors del mercat laboral com son l'activitat, l'atur, l'ocupació, la temporalitat
i la parcialitat.
En relació a les llars i l'activitat laboral de les persones que viuen a la provincia de Barcelona, analitzant les llars que no perceben ingressos laborals.

1,000 CONVOCATORIA

Col·laboracions el CESB (Consell Econòmic i social de Barcelona).
CCOO de Catalunya ha col·laborat amb el CESB elaborant diversos
informes: Situació Laboral del jovent a Barcelona, conjuntura del mercat laboral
i l'activitat econòmica, l'Atur de llarga durada, L'atur als barris, les Dones i el Mercat laboral
a Barcelona.
Col·laboracions en matèria de seguretat i salut laboral en obres públiques i municipals
Tasques de control i seguiment en matèria de Salut Laboral per tal de poder reduir la sinistralitat
a la ciutat de Barcelona

Creació d'uns espais d'informació i formació adreçats a les persones joves barcelonines en relació als
principals temes sociolaborals que els afecten.

En quan al sistema de protecció, s'estudiara la cobertura de proteccions per atur de les persones aturades registrades i la protecció de les persones
desocupades en funcio de la percepció o no de subsidis i prestacions, per tal de coneixer quina es la situació de les persones que es troben sense feina.
a partir de diferents enquestes realitzades a empreses de polígons industrials de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona.
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Junta de Govern Local

3,000

3,000

3,000 CONVENI
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349,315

349,315

27,406

27,406

9,000 CONVENI

Àrea de Promoció Econòmica

Fundación para la prevencion de riesgos
laborales
AT-0074/2014
AT-0075/2014
AT-0076/2014
AT-0077/2014

349,315 CONVOCATORIA

FEDERACIONS
FSC
Junta de govern

27,406 ACORD

Acord de col·laboració, pel desenvolupament de l'acció "Tallers sobre el marc legal de les relacions laborals", inclosa en el Pla d'acció
2015 del Pacte per l'ocupació i el Desenvolupament del Barcelonès Nord. Les tasques a desenvolupar consistiran en la realització de
tallers grupals, en el marc "Xarxa local d'intermediació i relació amb les empreses 2015" amb les següents temàtiques: Contractació,
salari i nòmina, el conveni col·lectiu, horaris, permisos i jornada, salut laboral i , extinció de contracte, seguretat social i prestacions
i modificacions en la legislació laboral.
Conveni de col·laboració "Acord per l'ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local de l'Hospitalet 2012-2015".
Seguiment dels projectes elaborats per l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, dels plans d'ocupació per a persones majors
de 45 anys i la formació per a joves. S'han impartit també cursos en el sector d'hostaleria. S'ha participat en el Consell d'Administració
de la Farga, fent de mediadors en cas de conflicte i traslladant les necessitats de les persones assalariades. També s'ha participat activament en el projecte "la tercera transformació de la ciutat". CCOO ha impulsat i desenvolupat juntament amb altres organitzacions
campanyes concretes: ILP, Marxa contra l'atur, Dret a decidir, L'espai de Ciutadania.
Suport tècnic a delegats i delegades de prevenció XII. Activitat desenvolupada pel Gabinet Tècnic sindical
Higia Salut i Treball. Esta format per assessors tècnics sindicals i estan adscrits a totes les federacions i també
a Tarragona, Lleida i Girona. Les principals tasques son les relacionades amb els delegats/des de prevenció,
comitès de seguretat i salut i comitès d'empresa fent atenció de consultes tant presencial, com telefòniques.
Aquest any s'han portat a terme quatre projectes: Vigilancia de la salud i els drets dels treballadors i els seus
representants, Identificació y prevenció del riscos de seguretat e higiene industrial, Identificació i prevenció
dels riscos psicosocials i Identificació i prevenció dels riscos ergonomics.

Area Metropolitana de
Barcelona

TERRITORIS
UI V.ORIENTAL-MARESME
Ajuntament de Mataró

Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró
(IMPEM)

8,333 CONVENI

Acord local estratègic per a l'ocupació i la cohesió social a Mataró. Conveni de col·laboració amb l'objectiu
de detectar necessitats, coordinar i planificar per assolir una major eficàcia en la gestió i optimització de recursos,
per tal de millorar la situació d'atur actual per la que passa la comarca.

8,333

8,333

10,000

10,000

3,000

3,000

3,000 CONVENI

Acord amb l'Ajuntament per desenvolupar la prestació del servei d'assessorament i suport als treballadors. Continuitat
del centre d'informació al treballador estranger (CITE). Participació en el desenvolupamente econòmic de les iniciatives des del Centre Innova,

1,145

1,145

1,145 CONVENI

Campanya de sensibilització contra l'homofobia.

Ajuntament de Granollers
10,000 SUBVENCIO

Atenció, informació i assessorament als treballadros i treballadores durant 2015.

Promoció económica
Ajuntament de Pineda
Alcaldia
Ajuntament de Mollet

Serveis Personals

UI LLEIDA
Ajuntament de Lleida

Alcaldia

36,429

36,429

36,429 CONVENI

Pacte social per la ciutadania. Col·laboració amb l'ajuntament per promoure una major qualitat
de vida de la ciutadania en general.

Area de RRHH i Politiques Actives d'Ocupació

12,000

12,000

12,000 CONVENI

Dinamització, assessorament, orientació laboral i activitats d'acollida a persones aturades
o en actiu que cerquin feina o una millora en la seva ocupació actual.

Departament de Serveis Socials

6,000

6,000

6,000 CONVENI

Conveni col·laboració d'informació i assessorament específic en l'àmbit de residencia i treball
per a la població immigrant.

Alcaldia

3,000

3,000

3,000 CONVENI

Conveni Ajuntament per tal de fer assessorament laboral, formació (ocupacional i continua) i
activitats de salut laboral (prevenció de riscos laborals).

UI TARRAGONA
Diputació Tarragona

Ajuntament de Tarragona

Ajuntament de Tortosa

Ens atorgant

Departament/organisme
AGREE

Import atorgat 15 Executat 15 Executat 16
48,374
25,010
23,364

Ingres TIPOLOGIA
25,010 PROJECTE
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77,516

19,993

50,089

Objecte de la subvenció - Beneficiaris/Usuaris
És un projecte liderat per la Associació Bruno Trentin de la CGIL italiana, i a la que també participen altres fundacions i sindicats italians i romanesos.
El seu objectiu és la realització d'una recerca i d'una estratègia per conèixer i donar visibilitat a les pràctiques de sobreexplotació severa al treball
agrari. El projecte contempla també la realització d'una campanya de sensibillització.
Te com a objectiu facilitar el coneixement per part dels sindicats del marc dels drets d'informació i consulta a nivell europeu. Encapçalat per la Bruno
trentin italiana, hi participen també sindicats italians (FILCAMs) i altres sindicats irlandesos. CCOO de Catalunya desenvoluparà en aquest marc una
estratègia formativa a diferents nivells (confederals, federatiu i sectorial i als Comitès d'Empresa Europeus) per a reforçar el coneixement i
aprofitament d'aquests drets.

19,993

SOC
Ens atorgant

Departament/organisme

talunya

INTERSECTORIAL 2014

Import atorgat 14 Executat 14 Executat 15
2,976,786

Ingres

2,226,586 2,130,177

225,231

225,231

224,649

90,776

90,776

90,776

167,782

167,782

167,516

71,774

71,774

61,260

TIPOLOGIA

Objecte de la subvenció - Beneficiaris/Usuaris
Conveni per a l'execució del pla de formació CP20140008
Pla sectorial Formació Continua Serveis
Pla sectorial Formació Continua Agroalimentària
Pla sectorial Formació Continua Metall
Pla sectorial Formació Continua Educació

Generalitat de Catalunya

160,969

160,969

160,969

Pla sectorial Formació Continua Hostaleria

338,248

338,248

338,248

Pla sectorial Formació Continua Comerç

53,833

53,833

39,333

Pla sectorial Formació Continua Químiques

21,840

21,840

14,340

Pla sectorial Formació Continua Textil/Calçat/Pell

117,060

117,060

117,060

Pla sectorial Formació Continua Sanitat

114,853

114,853

114,853

Pla sectorial Formació Continua Transports, comunicació i mar

47,674

47,674

47,674

247,221

247,221

247,221

Pla sectorial Formació Continua Serveis Financers Administratius i Assegurances.

136,310

136,310

136,310

Pla sectorial Formació Continua Construcció.

Pla sectorial Formació Continua Altres Serveis i Industries.

