
comissió 
obrera nacional 
de catalunya _

MEMÒRIA 
2018



Crèdits 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Correcció 
Servei Lingüístic

Disseny gràfic 
La PAGE Original



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2018 Índex _3

MEMÒRIA CCOO_2018

Presentació 4

Qui som 5

Qui som  6

Òrgans de direcció 7

Dades rellevants 8

Ingressos i despeses 9

Sindicat feminista 10
Afiliació a CCOO de Catalunya 10
Afiliació a CCOO per federacions 11

Delegades i delegats  
de CCOO de Catalunya 12

Què fem 13

Millorem les condicions  
laborals i socials 14

Negociació col·lectiva 14
Increments salarials el 2018 15
Tribunal Laboral de Catalunya 17
Plans d’igualtat 18
Espais de concertació 19

Sostenibilitat 21
Internacional 21
Acció sociopolítica 22

El sindicat, a l’ofensiva 23
Assemblees i mobilitzacions 
destacades a Catalunya 24

Mobilitzacions 26

Campanyes 30

Jornades, seminaris, escoles…  31
Les nostres escoles 31
Jornades i seminaris 32

Assessorament i serveis 35

Assessorament 36
Assessorament laboral a CCOO 
de Catalunya  36
Assessorament d’Higia - Salut Laboral 
de CCOO de Catalunya   37

WhatsApp de la precarietat  
i acollida sindical 38

CITE 38

Gabinet Tècnic Jurídic 
de CCOO de Catalunya 39

Serveis i descomptes a l’afiliació 40

Formació 41

Formació sindical 42

Fundació Paco Puerto  42

Centre de Formació de Persones 
Adultes Manuel Sacristán  
(escola d’adults) 44

Les relacions institucionals 45 
Convenis institucionals 46

La participació institucional 47

Estudis, memòria i cultura 49

Estudis 50

Servei Lingüístic  52

Fundació Cipriano García 53

Solidaritat i cooperació 55

Comunicació  57

Creixement a les xarxes socials  58

Publicacions 59

Oficina de premsa  59

Producció audiovisual 59

Sindicatura de l’Afiliació 61



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2018  _4

Presentació

La memòria d’activitat que us presentem té per objectiu 
donar a conèixer, de manera resumida, l’activitat sindical 
que han dut a terme els milers de dones i homes a les 
empreses i en l’àmbit general durant l’any 2018. 
Aquesta memòria d’activitat també és la demostració 
del compromís de la nostra organització amb  
la transparència i el rendiment de comptes davant 
de la nostra afiliació, de les administracions públiques 
i de la societat. 
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Qui som

La Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya (CONC) és una 
confederació sindical que té per 
objectiu organitzar treballadores 
i treballadors per defensar els  
seus drets i les seves condicions 
de treball i de vida. 

La nostra organització actua en 
l’àmbit de l’empresa per defensar 
els drets laborals i, en l’àmbit 
general, per intervenir en les 
polítiques públiques, ja que les 
condicions de treball i de vida 
de les persones es determinen 
dins i fora de l’empresa. En una 
economia global, els drets laborals 
tenen una dimensió que depassa 
les fronteres del país i, per això, 
la dimensió internacional i la 
cooperació sindical formen part 
de les tasques que du a terme 
el nostre sindicat, aliat amb el 
sindicalisme global.

CCOO ens definim com a sindicat 
de classe i nacional perquè 
ens sentim compromesos amb 
la defensa dels drets socials i 
nacionals de la ciutadania de 
Catalunya, i amb la lluita per a la 
supressió de tot tipus d’opressió, 
discriminació i explotació de la 
classe treballadora.
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Òrgans de direcció

EL CONGRÉS
És el màxim òrgan de deliberació i decisió 
de CCOO de Catalunya. Es reuneix com a 
mínim cada 4 anys.
A l’11è Congrés, hi van participar 651 
delegats i delegades escollits per l’afiliació 
de CCOO de Catalunya.

EL CONSELL  NACIONAL
És el màxim òrgan de direcció i de re-
presentació entre congrés i congrés de 
CCOO de Catalunya. La composició del 
Consell Nacional de l’11è mandat és de 
177 persones, 77 dones i 100 homes. 

EL COMITÈ CONFEDERAL
Amb una composició de 36 persones, 19 
dones i 17 homes, el Comitè Confederal 
es constitueix com a òrgan de direcció 
i coordinació confederal de CCOO de 
Catalunya. Està integrat pels membres 
de la Comissió Executiva, els secretaris i 
secretàries generals de les organitzacions 
confederades, els coordinadors o 
coordinadores del Barcelonès, l’Àrea 
Pública, Acció Jove i les persones triades 
entre les components de la delegació 
de direcció nacional i les organitzacions 
confederades com a reforç de la paritat de 

gènere en les proporcions que marquin les 
normes congressuals.

LA COMISSIÓ EXECUTIVA
La Comissió Executiva és l’òrgan de 
direcció i gestió confederal, en el marc de 
les decisions dels òrgans de direcció i de 
govern. Té una composició paritària:  
5 homes i 5 dones.

El SECRETARI GENERAL
L’11è Congrés de CCOO de Catalunya 
va escollir Javier Pacheco com a secretari 
general, i és la persona que representa 

legalment i públicament la confederació. 
Actua amb l’acord col·legiat del Consell 
Nacional i de la Comissió Executiva, 
seguint el principi de direcció col·legiada, i 
té com a missió cohesionar i impulsar les 
funcions d’aquests òrgans.

EL COMITÈ DE DONES  
(òrgan consultiu) 
El Comitè de Dones és l’espai consultiu 
i propositiu de caràcter transversal, de 
foment de la participació i d’apoderament 
de les dones de CCOO de Catalunya, en 
el qual participen 280 dones.

El 
SECRETARI 
GENERAL

LA 
COMISSIÓ 
EXECUTIVA

EL COMITÈ 
CONFEDERAL

EL CONSELL 
NACIONAL

EL CONGRÉS

EL COMITÈ 
DE DONES

 dones /  homes
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Dades rellevants

Afiliació
  142.689 
el 31 de desembre del 2018

216
Personal 
assalariat

1.644
Sindicalistes  
contractats i amb 
crèdit horari

Delegats i 
delegades 
sindicals 

21.679

46
Locals
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Ingressos

ingressos propis 
18.770.830 € 

Despeses de personal
(assalariat i sindicalista)

Despeses

87,42 % 68,80 %

27,53 %3,67 %

Serveis 
exteriors i 
despeses 
sindicalsAltres

Subvencions 
institucionals
1.515.496 €
7,06 %

Activitats 
subvencionades 
1.186.676 €
5,52 %
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Sindicat feminista_ Afiliació a CCOO de Catalunya

42,4 %

+ 4 %
des del 2008

57,6 %
Afiliació de joves 
de menys de 30 anys 
a CCOO

45,5 % 54,5 %

L’afiliació 
de dones a 
CCOO ha 
arribat,  
el 2018, 
al 42,41 %
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Afiliació a CCOO per federacions

54
 %

39
 %

23
 %

70
 %

37
 %

80
 %

46
 %

61
 %

77
 %

30
 %

63
 %

20
 %

SERVEISCONSTRUCCIÓ 
I SERVEIS

INDÚSTRIAEDUCACIÓSERVEIS A 
LA CIUTADANIA

SANITAT
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Delegades i delegats de CCOO de Catalunya

Delegades i delegats 
de CCOO de menys  
de 30 anys

45,3 % 54,7 %

42,4 % 57,6 %

La representació 
electoral de 
dones a CCOO 
de Catalunya 
continua 
creixent, i situa 
la proporció de 
dones delegades  
de CCOO en el 
42,42 % 
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Millorem les condicions laborals i socials
Negociació col·lectiva
Població assalariada 
segons el conveni 
d’aplicació el 2018
a Catalunya

Ca
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Convenis col·lectius 
sectorials que 

afecten Catalunya*

Conveni 
sectorial
285

Persones 
treballadores

1.855.740

Persones 
treballadores
463.935

Conveni 
d’empresa
1.460

Estatals
133  
452.143         
Autonòmics
56  
912.685         

         
Barcelona
42  
330.677      

Lleida
15  
50.706 

Girona
14  
64.412 
Tarragona
25  
45.117 

Què fem _14
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Dades de Catalunya (tenen efectes econòmics el 2018, 
tot i que han estat signats altres anys o el mateix 2018)

Increments salarials el 2018 / Convenis d’àmbit Catalunya

Persones treballadores 917.583

Persones treballadores 56.296

Convenis sectorials 81 Convenis d’empresa 283

+ 1,89 %
increment mitjà

+ 1,23 %
increment mitjà

Què fem _15

+ 2,26 %*
increment mitjà

*a partir de 
la signatura 
de l’Acord 
Interpofessional 
de Catalunya
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Ofensiva de CCOO perquè no hi 
hagi cap salari en els convenis per 
sota dels 14.000 euros el 2020.
Entre els convenis sectorials d’aplicació a 
Catalunya, aquells que tenen salaris per sota 
dels 14.000 euros, en general, són de sectors 
feminitzats, amb una mitjana del 57 % de dones 
(57,5 % dels de Catalunya i 56,4 % dels estatals).580.000 Persones treballadores 

a Catalunya

Convenis sectorials 107

+ 1,68 %
increment mitjà

Què fem _16

Increments salarials el 2018 / Convenis d’àmbit estatal

+ 2,10 %*
increment mitjà

*a partir de la 
signatura de 
l’Acord Estatal 
de Negociació 
Col·lectives
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Tribunal Laboral de Catalunya 

896 
expedients

19.673 
empreses

365.153 
treballadores i 
treballadors

Què fem _17

L’any 2018 el Tribunal Laboral de 
Catalunya ha tramitat un total de 896 
expedients, que afecten 19.673 
empreses i 365.153 treballadores 
i treballadors, i en els quals ha 
participat el cos de mediació i 
conciliació de CCOO de Catalunya, 
que està format per més de 50 
persones. 
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Plans d’igualtat registrats 
2007-2018 

174 
al registre del 
Departament 

de Treball

307 
en total

133 
al registre 

de 
convenis 
col·lectius

Les dades que presentem 
a continuació fan referència 
a plans d’igualtat d’àmbit 
territorial estatal, de 
Catalunya i de les províncies 
de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, és a dir, 
d’empreses que tenen plantilla 
a Catalunya.

Del 2007 al 2018 s’han 
registrat un total de 307 plans 
d’igualtat, 133 al Registre i 
Dipòsit de Convenis i Acords 
Col·lectius (REGCON) i 174 al 
Registre de Plans d’Igualtat 
del Departament de Treball. 
Cal assenyalar que cap dels 
plans d’igualtat no ha estat 
registrat a tots dos registres. 

Plans d’igualtat

Què fem _18
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Espais de concertació

Acord interprofessional de 
Catalunya (AIC) 

L’Acord interprofessional de Catalunya 
és el resultat d’una estratègia sindical 
que aposta de manera clara per la 
concertació com a instrument per a la 
consecució de drets per a les persones  
treballadores en el marc de les relacions 
laborals de Catalunya. 

L’Acord interprofessional de 
Catalunya 2018-2020 incorpora les 
novetats significatives següents:

• En matèria d’estructura de 
la negociació col·lectiva 
a Catalunya, integra noves 
iniciatives de reordenació, la millora 
de la cobertura dels convenis 
col·lectius i el desenvolupament 
de la negociació col·lectiva a 
empreses vinculades. Sobre 
la subcontractació, incorpora 

l’aplicació del conveni sectorial a 
empreses multiserveis.

• En relació amb el temps de 
treball, integra millores en la 
gestió negociada de la flexibilitat i 
la comptabilització de la reducció 
de jornada amb la competitivitat 
de les empreses, on sigui possible 
i si així ho acorden les persones 
negociadores.

• En matèria de contractació, 
incorpora l’impuls de l’ocupació 
estable i l’actuació amb criteris 
de causalitat per erradicar la 
contractació temporal injustificada. 

• En formació professional, 
incorpora noves polítiques 
de prospecció de necessitats 
formatives per activar la formació 
i el seu reconeixement com a 
factors essencials del nou model 

productiu. També integra la formació 
professional dual o el model 
d’alternança per aconseguir un nou 
model industrial inclusiu.

• Les polítiques d’igualtat de 
gènere adquireixen un caràcter 
prioritari en el conjunt de l’acord  
de manera transversal i presten 
especial atenció a l’eliminació 
necessària de la bretxa salarial i 
a la creació de nous instruments 
pactats, com ara la Comissió 
Tècnica d’Igualtat del Tribunal 
Laboral de Catalunya. 
S’estableixen, per primera vegada, 
orientacions per a la incorporació, 
en la negociació col·lectiva, 
d’iniciatives respecte del 
col·lectiu LGTBI, de la gestió 
de la diversitat d’origen i de 
la incorporació a l’ocupació 
ordinària de les persones amb 
discapacitat funcional.

Què fem _19
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• La prevenció de riscos laborals 
adquireix centralitat en l’acord, 
tant de manera transversal com 
específica, des d’una òptica 
participativa i prestant atenció 
a aspectes relacionats amb 
la maternitat o la discapacitat 
sobrevinguda.

Com a elements dinamitzadors del 
desenvolupament d’un nou model 
productiu, s’acorden iniciatives per al 
seguiment a les empreses del Pacte 
nacional per a la indústria, l’aparició 
de la indústria 4.0 i la digitalització 
i el major desenvolupament en la 
negociació col·lectiva de les polítiques 
mediambientals i de mobilitat 
sostenible.

S’aborden, per primera vegada, 
problemàtiques relacionades amb la 
mobilitat geogràfica internacional 
així com noves problemàtiques del 
mercat de treball, com les derivades 
de la falsa economia col·laborativa 

de plataforma o les relacionades amb 
aspectes de les noves tecnologies i 
el seu ús personal proporcionat, i la 
desconnexió digital de les persones 
treballadores en finalitzar la jornada o 
les circumstàncies del teletreball.

Es tracten, també, aspectes de 
sensibilitat social important, com 
la dignificació de les persones 
treballadores del servei domèstic 
i el compromís amb l’aplicació del 
Conveni 189 de l’OIT.

S’aprofundeix en les polítiques 
negociades de responsabilitat 
social, ara amb clàusules concretes 
per als convenis col·lectius, o en la 
qualitat social de la contractació 
pública. En el marc de l’adhesió de 
l’AIC a l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides, es contreu el compromís 
amb la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS).

Sistema de formació i qualificació 
professional de Catalunya

La construcció, des de la concertació, 
del sistema de formació i qualificació 
professional de Catalunya, que defineix 
la Llei 10/2015, de 19 de juny, de 
formació i qualificació professionals, 
ha suposat un esforç extraordinari, 
especialment en la segona part de l’any. 

Què fem / Espais de concertació _20
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Mobilitat:

• Acció reivindicativa de l’accés 
sostenible als polígons d’activitat 
de Sant Cugat del Vallès.

• Elaboració d’una enquesta entre 
els treballadors i treballadores i un 
informe sindical per al polígon de 
Can Prunera (Vallirana).

• Activitats durant la Setmana 
Europea de la Mobilitat. 
Debat “Mobilitat amb perspectiva 
de gènere”, IV Ruta Activa.

• Accions formatives en 
manteniment 
i reparació de bicicletes  
(a Via Laietana i Cornellà de 
Llobregat, al juny).

• Participació com a partner al projec-
te europeu TRANSFORMER, que 
posa el focus en les empreses mul-
tinacionals (MNE) i en les cadenes 
de subministrament multisectorials, 
per tal de comprendre quines són les 
principals i més recents estratègies 
de direcció de les MNE i el seu im-
pacte en l’ocupació i en les relacions 
industrials. S’han realitzat activitats 
a diferents ciutats europees (Roma, 
Brussel·les, Bucarest i Sofia), entre 
les quals volem destacar el seminari 
internacional “Cadenes de subminis-
trament sostenible: instruments per 
a sindicalistes i membres de comitès 
d’empresa europeus (CEE)”, celebrat 
a la seu de CCOO de Catalunya a 
Barcelona.  

• Celebració d’una jornada sobre 
la relació entre l’RSE i els ODS 
o l’Agenda 2030. S’ha pogut 
comptar també amb la presència del 
director del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible, Arnau 
Queralt.

• De les activitats ordinàries del CSIR 
(Consell Sindical Interregional), 
destaquem la celebració de la 
trobada realitzada a Perpinyà 
amb el CTESC i el seu homòleg 
CESER per tractar els temes del 
mercat de treball transfronterer i de 
la conferència sobre la mobilitat 
dels treballadors i treballadores 
(Barcelona).

• OIT: seminari amb la direcció 
del sindicat, per preparar la 
celebració dels 100 anys d’aquesta 
organització, amb Alejandra Ortega 
com a ponent, una de les persones 
que, en nom de CCOO, assisteix a la 
Conferència Internacional del Treball 
que es desenvolupa cada any a 
Ginebra.  

• Visita al Parlament i a la Comissió 
europea a càrrec d’una delegació 
de CCOO de Catalunya, juntament 
amb les delegacions d’UGT i USOC.

Sostenibilitat Internacional

Què fem _21
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La Xarxa Acció Solidària 
(XAS) es consolida com un 
instrument de solidaritat del 
sindicat i de la solidaritat 
obrera. 

• Campanyes de recollida de 
material escolar i joguines. 
Dues campanyes anuals: 
més de 1.000 kg recollits 

• Colònies per a nens i 
nenes a França: la XAS, 
en coordinació amb 
Fundesplai i l’Associació 
Catalana per la Pau, ha 
facilitat la participació 
de 10 nens i nenes de 
Catalunya a unes colònies 
d’estiu a França, prop de 
París, organitzades pel 
Socors Popular Francès 
(SPF).

Plataforma en Defensa 
del Dret a l’Atenció de les 
persones dependents. 
Durant 2018, s’ha impulsat 
la creació d’una plataforma 
de defensa dels drets a 
l’atenció a la dependència, 
tant quant a la millora de la 
qualitat de l’atenció, com 
a les condicions laborals 
de les treballadores i els 
treballadors. S’ha constituït el 
grup promotor per iniciativa 
del nostre sindicat. En el 
grup promotor participen 
CCOO, el Col·legi Oficial de 
Treballadores i Treballadors 
Socials, el Col·legi 
d’Educadores i Educadors 
Socials, i UGT.

Segona trobada amb el 
col·lectiu de les persones 
amb diversitat funcional. 
El 3 de desembre del 
2018, amb motiu del Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, hem 
organitzat una segona 
Trobada, amb l’objectiu 
de treballar conjuntament, 
sindicat i entitats, en defensa 
dels drets de les persones 
amb diversitat funcional, 
sobretot, en la igualtat 
d’oportunitats en l’accés, en 
la promoció i en la formació 
en el món laboral, i per a una 
política pública que asseguri 
l’autonomia i la dignitat de 
les persones. D’aquesta 
trobada, n’hem sortit amb un 
manifest conjunt: el Manifest 
del Dia Internacional per a 
les Persones amb Diversitat 
Funcional.  

Plataforma Pobresa Zero 
i Justícia Global.
Hem participat, durant l’any 
2018, en totes les reunions de 
la Plataforma Pobresa Zero 
i en l’activitat central, el 17 
d’octubre, Dia Internacional 
per erradicar la Pobresa, 
que s’ha fet aquest any en 
col·laboració amb el Síndic de 
Greuges. 

Acció sociopolítica

Què fem _22
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El sindicat, a l’ofensiva
1maig

2018

 1 de Maig  
Dia Internacional del Treball,  
amb el lema “Ara ens toca a 
nosaltres! +Igualtat +Ocupació 
+Salaris +Pensions”.
Manifest: www.ccoo.cat/pdf_
documents/2018/manifest_1_maig.pdf

 8 de Març  
Dia Internacional de les Dones. 
CCOO convoca vaga laboral de 
2 hores el 8 de Març del 2018, 
amb el lema “Ens plantem! 
Contra la bretxa salarial, contra 
els salaris de misèria i contra les 
violències masclistes a la feina”.
Manifest: www.ccoo.cat/pdf_
documents/2018/manifest_vaga_laboral_8_
marc.pdf

TREBALL
segur

DIa Internacional de la SegurETaT 

I la SaluT en el TrEbaLL28 20
18

ABRIL

TREBALL
segur

 28 d’Abril  
Dia Internacional de la Salut i la 
Seguretat en el Treball, amb el 
lema “Treball segur: és la teva 
salut, és el teu dret”.
Manifest: www.ccoo.cat/pdf_
documents/2018/manifest_28_abril.pdf

 7 d’Octubre  
Jornada Mundial pel  
Treball Digne
Manifest: www.ccoo.
cat/pdf_documents/2018/
MANIFEST_7octubre2018.pdf

Debats sindicals, activitats culturals, jocs infantils, actuacions 
musicals, reconeixements, menjar, beguda... i molt més.

ta
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FESTA DEL TREBALL DIGNE

  #CCOOtenimlaforça

 Festa del Treball 
digne (celebrada el 6 
d’octubre). Es tracta d’una 
jornada festiva i reivindicativa 
que serveix de lloc de trobada 
de la gent de CCOO de tot 
Catalunya, amb motiu de la 
Jornada Mundial pel Treball 
Digne (7 d’Octubre).

MANRESA
Taller: “Cos SÍ, cosa NO. Erradiquem la cosificació 
de les dones en el món del treball”
Divendres, 16 de novembre
De 10.30 h a 14 h
Sala d’actes
CCOO Manresa (passatge Pere III, 60-62, Manresa)

TERRASSA
IX Escola de Gènere Neus Català
Ens volem vives, lliures i organitzades
La bretxa salarial i els protocols per a la prevenció i l’abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.
Dimarts, 20 de novembre
De 10 h a 15.30 h
Sala d’actes Apolo Giménez
CCOO de Terrassa (carrer de la Unió, 23, Terrassa)

#VivesLliuresOrganitzades 

 25 de Novembre  
Dia Internacional per a 
l’Eliminació de les Violències 
contra les Dones, amb el 
lema “Ens volem vives, lliures i 
organitzades. Ens plantem!”.
Manifest: www.ccoo.cat/pdf_documents/
manifest_25N.pdf
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Assemblees i mobilitzacions destacades a Catalunya

 Gener
 Assemblea de delegats i delegades 
d’empreses que tenen la seva activitat 
i operen a l’aeroport de Barcelona 
amb l’objectiu de sumar sinèrgies al 
voltant del sindicat per poder ampliar 
la informació i l’assessorament 
laboral de CCOO a l’aeroport, on 
conviuen més de 16.000 treballadores 
i treballadors i amb més de 300 
empreses en funcionament actiu.

 Ple de seccions sindicals que 
participen al Consell Nacional de 
CCOO de Catalunya.

 Febrer
 Assemblea general de delegades i 
delegats de CCOO amb el lema “A 
l’ofensiva”. Aquesta trobada va mostrar 
la força de la nostra organització per 
entomar els reptes de la negociació 
col·lectiva, la concertació, la creació 
d’ocupació de qualitat i la millora de 
l’organització, i alhora, per potenciar 

l’afiliació i guanyar les eleccions 
sindicals.

 Assemblees de delegades i delegats  
del Sector de Neteja d’Edificis i Locals 
de Catalunya a Barcelona, Tarragona, 
Lleida i Girona, davant la situació de la 
negociació del conveni autonòmic del 
sector.

 Assemblea de delegades i delegats de 
les comarques gironines per preparar 
la vaga del 8 de Març. 

 

 Març
 Acte amb seccions sindicals per 
analitzar la situació de les pensions.

 Abril
 Assemblea sindical de delegats i 
delegades de CCOO de l’Hospitalet 
de Llobregat amb el lema “A 
l’ofensiva: salaris, igualtat i pensions”. 

 Assemblea de delegats i delegades 
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a Lleida per reivindicar treball segur 
i per garantir el dret a la salut dels 
treballadors i treballadores amb el 
lema reivindicatiu “És la teva salut, 
és el teu dret”, amb motiu del Dia 
Internacional de la Salut i la Seguretat 
en el Treball (28 d’Abril).

 Assemblea i mobilització amb motiu 
del Dia Internacional de la Salut i la 
Seguretat en el Treball ( 28 d’Abril).

 Assemblea de delegades i delegats 
de CCOO del Baix Llobregat - Alt 
Penedès - Anoia - Garraf amb el 
lema “A l’ofensiva: salaris, igualtat i 
pensions”.

 Maig
 Acte amb les tres seccions sindicals 
d’universitats (UB, UAB i UPC) per 
tractar el Pla sociopolític d’universitats.

 Amb el lema “Les pensions són un 
dret, no un privilegi”, CCOO del Baix 
Llobregat organitza l’acte central de la 
campanya en defensa de les pensions 
públiques.

 Amb el lema “Les pensions són un 
dret, no un privilegi”, CCOO del Vallès 
Oriental - Maresme - Osona organitza 
el seu acte central de la campanya en 
defensa de les pensions públiques.

 Juny
 Assemblea general de delegats 
i delegades de CCOO del Vallès 
Occidental - Catalunya Central amb 
el lema “Ara ens toca a nosaltres” per 
tractar temes com el nou escenari 
polític, l’Acord estatal de negociació 
col·lectiva, l’Acord interprofessional de 
Catalunya, les pensions i la situació de 
les persones joves. 

 Juliol
 Assemblea a Vic de l’actiu sindical del 
Vallès Oriental - Maresme - Osona .

 Setembre
 Trobada de l’actiu sindical a Vilafranca 
del Penedès i inauguració d’un nou 
local.

 Jornada de l’actiu sindical de CCOO 
sobre eleccions sindicals. 

 Reunió de seccions sindicals  
de CCOO.

 

 Novembre
 Reunió a Badalona amb l’actiu  
sindical del Barcelonès.

 Assemblea de delegats i delegades a 
Mataró. En aquesta assemblea, que 
porta el lema “Amb tu tenim la força”, 
hi participen, entre d’altres, Javier 
Pacheco i Unai Sordo.
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 Gener
 Mobilitzacions del Sector de la Neteja 
d’Edificis i Locals de Catalunya a 
causa de la dilatació i el bloqueig de la 
negociació del conveni col·lectiu.

 CCOO de Catalunya condemna 
l’agressió sexual a una dona al voltant 
de l’estació de Renfe de Sant Andreu 
de Llavaneres.

 Mobilització metropolitana per reclamar 
la unió del tramvia per la Diagonal. 
CCOO dona suport a aquesta marxa, 
amb la voluntat de remarcar que la 
connexió del tramvia és un pas més en 
la millora del transport públic a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

 Mobilitzacions contra els retards a les 
llistes d’espera amb concentracions 
davant els principals hospitals de 
Barcelona i altres territoris. La jornada 
està organitzada per la Marea Blanca de 
Catalunya (de la qual CCOO forma part) 
i la CAS (Coordinadora Antiprivatització 
de la Sanitat).

 Lliurament de signatures contra 
l’increment insuficient de les pensions 
per al 2018. La Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Catalunya acaba la campanya de 
recollida de signatures i accions contra 
l’increment insuficient del 0,25 % de les 
pensions per a l’any 2018 i convoca, 
conjuntament amb la Plataforma 
Unitària de la Gent Gran i UGT, una 
concentració davant la seu de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) a 
Barcelona.

 Febrer
 CCOO i la resta de les entitats de Som 
Escola convoquen concentracions 
a les places dels ajuntaments de tot 
Catalunya, en defensa del model 
d’escola catalana i en contra els atacs 
a la llengua catalana.

Mobilitzacions
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 Març
 Concentració a la Delegació del 
Govern central a Catalunya en 
defensa del sistema públic de 
pensions. Amb el lema “Per un treball 
digne, per unes pensions dignes. No 
al 0,25 %” per reclamar l’augment de 
les pensions més enllà del 0,25 % que 
ha establert el Govern del PP.

 Actes del 8 de Març. Vaga laboral 
de 2 hores per torn de treball contra 
la bretxa salarial, contra els salaris 
de misèria i contra les violències 
masclistes.
• A les 11 hores sortida de tres 

columnes en manifestació. 
• A les 12 hores concentració 

a la plaça de Sant Jaume, on 
conflueixen les tres columnes. 
Parlaments de dones de CCOO i 
UGT, i declaracions dels secretaris 
generals dels sindicats als mitjans 
de comunicació.

• A les 13 hores, acció del Sector de 
l’Educació a l’Institut Flos i Calcat. 

• Acció unitària al port de Barcelona 
conjuntament amb els estibadors.

• Manifestacions a la tarda a diverses 
poblacions: Barcelona, Tarragona, 
Lleida, Girona, Sabadell, Terrassa, 
Granollers, Mollet del Vallès, Parets 
del Vallès, Mataró, Vic, Vilanova i la 
Geltrú i Vilafranca del Penedès.

 Concentració a l’INSS en defensa del 
sistema públic de pensions, amb el 
lema “Per un treball digne, per unes 
pensions dignes. No al 0,25 %”, per 
reclamar l’augment de les pensions 
més enllà del 0,25 % que ha establert 
el Govern del PP.

 Manifestació a Barcelona amb el lema 
“Drets civils i socials per a tothom”, 
convocada per la Plataforma Unitat 
contra el Feixisme i el Racisme, 
en la qual s’integra CCOO de 
Catalunya. S’emmarca en una jornada 
internacional contra el racisme i el 
feixisme.

 CCOO dona suport a les 
concentracions #FreeOpenArms per 
denunciar que el rescat marítim de 
refugiats que arriben a Europa no és 

un delicte i per demanar l’alliberament 
del vaixell de l’ONG Proactiva Open 
Arms, retingut al port italià de Pozzallo, 
a Sicília.

 Abril
 CCOO de Catalunya dona suport a 
la concentració a favor dels presos 
sahrauís en vaga de fam empresonats 
al Marroc.

 Concentració per condemnar 
l’assassinat d’una dona a Barcelona 
a causa de la violència masclista i per 
recordar el nostre ferm compromís per 
erradicar-la.

 CCOO i UGT convoquen 
concentracions del Sector d’Atenció 
a Persones amb Discapacitat per 
dignificar les seves condicions 
laborals.

 Manifestació en defensa del sistema 
públic de pensions a Barcelona, 
Girona, Tarragona, Lleida, Manresa, 
Vic i Vilanova i la Geltrú.
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 Mobilització amb el lema “Pels drets 
i les llibertats, per la democràcia 
i la cohesió, us volem a casa!”, 
convocada per l’Espai Democràcia 
i Convivència coincidint amb els 6 
mesos de l’empresonament de Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez.

 Maig
 Manifestacions convocades per 
CCOO de Catalunya i UGT de 
Catalunya a tot el territori, amb motiu 
del Dia Internacional dels Treballadors 
i Treballadores, amb el lema “Ara 
ens toca a nosaltres! +Igualtat, 
+Ocupació, +Salaris, +Pensions”.

 CCOO de Catalunya i UGT se sumem 
a les mobilitzacions convocades 
pel moviment feminista contra 
l’incompliment del Pacte d’estat contra 
la violència de gènere, que demostra 
que el Govern no prioritza la lluita 
per garantir la vida lliure de violències 
masclistes a les dones, amb el lema 
“No a les rebaixes del Pacte d’estat 
contra la violència masclista”.

 Mobilitzacions amb el lema “Ara 
ens toca a nosaltres” per reivindicar 
millores en les polítiques de defensa 
de la negociació col·lectiva i convenis 
que garanteixin la recuperació del 
poder adquisitiu dels salaris.

 Juny
 Manifestació del conjunt de la 
comunitat educativa (amb el suport 
de CCOO de Catalunya) amb el lema 
“Deixeu l’educació en pau”, contra 
les acusacions d’adoctrinament 
als treballadors i treballadores de 
l’educació.

 Manifestació unitària per l’orgull LGTBI 
i contra l’LGTBIfòbia a Barcelona, amb 
el lema “Aturem l’odi i l’LGTBIfòbia”.

 Agost
 CCOO dona suport a les 
concentracions de les kellys per exigir 
unes millors condicions de treball i 
un canvi en la legislació al sector per 
evitar les externalitzacions del servei.

 Concentració per condemnar 
l’assassinat d’una dona a Barcelona 
a causa de la violència masclista i 
recordar el nostre ferm compromís per 
erradicar-la.

 Setembre
 Concentració per condemnar 
l’assassinat d’una dona a Sils a causa 
de la violència masclista i recordar el 
nostre ferm compromís per erradicar-
la.

 Concentració per condemnar 
l’assassinat d’una dona a Barcelona 
a causa de la violència masclista i 
recordar el nostre ferm compromís per 
erradicar-la.
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 Concentració per condemnar 
l’assassinat d’una dona a Barcelona 
a causa de la violència masclista i 
recordar el nostre ferm compromís per 
erradicar-la.

 Concentracions en defensa del 
sistema públic de pensions i contra 
la desprotecció social que pateix la 
gent gran davant la proximitat del Dia 
Internacional de la Gent Gran 
(1 d’Octubre).

 Octubre
 Concentració per condemnar 
l’assassinat d’un menor de Sabadell 
a causa de la violència masclista i 
recordar el nostre ferm compromís per 
erradicar-la.

 CCOO del Baix Llobregat - Alt 
Penedès - Anoia - Garraf participa 
a la manifestació impulsada per la 
plataforma Aigua és Vida a Igualada.

 Novembre
 Amb el lema “No a la sentència del 
Tribunal Suprem, justícia social”, 
CCOO de Catalunya se suma a les 
mobilitzacions d’un conjunt d’entitats 
per criticar la recent sentència del 
Tribunal Suprem sobre l’impost de les 
hipoteques.

 CCOO participa, juntament amb 
diverses organitzacions de la societat 
civil catalana, en la concentració 
davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per protestar 
contra la sentència del Tribunal 
Suprem sobre l’impost de les 
hipoteques. 

 CCOO de Catalunya dona novament 
suport a la Marxa pel Clima davant 
el greu problema de l’escalfament 
global.

 Manifestació amb el lema “Ara toca 
educació pública. Volem el 6 %”, 
organitzada pel MUCE (Marc Unitari 
de la Comunitat Educativa).

 Mobilització de tots els sectors 
de la sanitat catalana el dia 23 de 
novembre.

 Desembre
 Concentració a Barcelona contra les 
violències masclistes.

 Marxa en solidaritat amb les persones 
migrants, per la igualtat de drets i la 
llibertat de circulació.

 Acte de CCOO per commemorar la 
vaga del 14-D del 1988.

 CCOO de Catalunya dona suport a les 
concentracions de la Marea Blanca de 
Catalunya del 10 de desembre.

 Concentració del sector públic davant 
el Parlament per reclamar les pagues i 
els drets retallats.
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Campanyes
• Campanya de recollida de signatures 

contra l’increment insuficient del 
0,25 % de les pensions per al 
2018 i campanya de sensibilització 
sobre la sostenibilitat i la qualitat del 
sistema de pensions, amb el títol: 
“Treball de qualitat, pensions dignes. 
Un dret, no un privilegi”. Aquesta 
campanya, que posava l’accent 
sobre la centralitat de la qualitat de 
l’ocupació per garantir la suficiència 
i la sostenibilitat de les pensions, va 
organitzar més de 70 assemblees 
amb treballadors i treballadores, 
va elaborar i va distribuir diferents 
materials informatius, entre els quals 
un programa de televisió.

• L’Àrea Pública de CCOO de 
Catalunya impulsa una campanya 
per la recuperació dels drets 
arrabassats als empleats i 
empleades públiques.

• Campanya als centres de treball i als 
carrers per defensar l’ocupació de 
qualitat i les pensions dignes.

• Campanya sindical “Treball segur: 
és la teva salut, és el teu dret” per 
reivindicar treball segur i per garantir 
el dret a la salut de treballadors i 
treballadores.

• 6a campanya de recollida de 
material escolar de la Xarxa 
d’Acció Solidària (XAS).

• Campanya 
d’assessorament per 
reclamar la devolució de 
l’IRPF de les prestacions 
per maternitat.

• Campanya per sensibilitzar sobre 
un consum responsable que faciliti 
la conciliació de les persones 
treballadores del Sector del Comerç.
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27a Escola d’Estiu de 
CCOO de Catalunya: 
“Noves formes de treball i 
precarietat laboral. Resposta 
sindical”. En aquesta edició 
l’escola tracta el tema dels 
canvis tecnològics que 
s’estan produint en la nostra 
societat, i com aquests 
canvis afecten la manera de 
treballar i de relacionar-nos, 
però també com això afecta 
les condicions laborals i la 
forma d’abordar aquests 
canvis des de la vessant 
sindical, per poder fer front a 
la precarietat laboral.  
(25 i 26 de juny, Vilanova i la 
Geltrú).

XIII Escola de Dones  
Amb el lema “Ens volem 
lliures. Feminisme i llibertat”, 
l’escola és un espai de 

trobada on es debat com 
mobilitzar-nos i fer propostes 
d’acció política i feminista 
contra les violències 
masclistes   (31 d’octubre de 
2018, Barcelona).

XVI Escola de Joves 
Sindicalistes Ángel 
Rozas, amb el lema “Que 
no ens guanyin la partida”, 
amb sessions sobre la 
Inspecció de Treball i sobre 
el sindicalista de referència, 
i amb una trobada amb 
el secretari general de 
CCOO de Catalunya, Javier 
Pacheco. També es va parlar 
de gènere i mercat laboral, 
i de salut laboral, i es va 
debatre sobre noves realitats 
del treball i precarietat (9 i 10 
de novembre, Barcelona).

Jornades, seminaris, escoles…
Les nostres escoles
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 Gener
 La Confederació Europea de Sindi-
cats (CES) celebra a Barcelona un 
seminari per debatre el seguiment 
de l’Acord de París sobre canvi 
climàtic. En la trobada, hi participen 
sindicats d’Alemanya, França, Itàlia, 
Finlàndia i la República Txeca, així 
com CCOO i UGT. 

 Febrer
 Jornades “Els drets laborals 
i econòmics de les persones 
migrants”, organitzades 
conjuntament per la Fundació Pau 
i Solidaritat i el CITE de CCOO, 
Sindicalistes Solidaris i Associació 
AMIC-UGT i l’Assemblea de 
Cooperació per la Pau (ACPP). 

 CCOO organitza dues sessions 
informatives sobre la renda 
garantida de ciutadania (RGC) a 

Manresa (19 febrer) i Sabadell 
(21 febrer).

 Jornada “El diàleg social, la 
igualtat de gènere i la negociació”, 
dedicada al paper de la igualtat de 
gènere en la negociació col·lectiva, 
organitzada per les patronals i 
els sindicats signants de l’Acord 
interprofessional de Catalunya (AIC), 
amb la col·laboració del Tribunal 
Laboral de Catalunya (TLC).

 Març
 CCOO del Vallès Occidental - 
Catalunya Central organitza a 
Sabadell el debat titulat “Pensions, 
present i futur. Propostes sindicals, 
compromisos polítics”.

  Seminari sobre la xarxa EURES 
i la mobilitat dels treballadors i 
treballadores a Europa, organitzat 
per la Confederació Europea de 
Sindicats (CES).

 Abril
 CCOO organitza a Cornellà la 
jornada “Càncer zero a la feina”.

 CCOO participa a la Jornada 
Europea d’Acció contra la 
Privatització i la Mercantilització de 
la Salut.

 L’Espai Democràcia i Convivència 
—del qual forma part CCOO de 
Catalunya— organitza un acte 
públic a Barcelona amb el títol “La 
llibertat d’expressió, en perill”.

 Juny
 Jornada “Xecs serveis: una 
alternativa per dignificar el treball de 
la llar i les cures?”, organitzada per 
CCOO i el CITE.

 Jornada politicosanitària “Dret 
a la salut i model sanitari públic. 
Recuperar, millorar, avançar”.

Jornades i seminaris
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 Juliol
 Jornada “Responsabilitat social 
i objectius de desenvolupament 
sostenible: nous camins en l’acció 
del sindicat”.

 Seminari sobre l’OIT per conèixer 
aquesta organització i les seves 
potencialitats en la nostra acció 
sindical.

 Setembre
 Acte amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya, amb el títol 
“Sobirania i interdependència”.

 CCOO acull un curs pilot de 
formació dins del marc del projecte 
europeu TRANSFORMERS, sobre 
cadenes de subministrament 
sostenible. 

 Acte “Mobilitat amb perspectiva de 
gènere: la seguretat de les dones 

treballadores” amb motiu de la 
Setmana Europea de la Mobilitat.

 Jornada de CCOO de Catalunya 
sobre eleccions sindicals. 

 Jornada de solidaritat amb els 
presos i preses.

 Octubre
 XIII Escola de Dones de CCOO de 
catalunya, amb el lema “Ens volem 
lliures. Feminisme i llibertat”.

 Novembre
 Seminari sobre els drets dels tre-
balladors transfronterers a Europa. 
Seminari organitzat pel CSIR Pi-
rimed, format per organitzacions 
sindicals catalanes i franceses, per 
parlar dels obstacles de caràcter 
fiscal i laboral als quals han de fer 
front els treballadors i treballadores 

transfronterers, i com els protegeix 
la legislació europea i catalana.

 2es Jornades Jurídiques de Dret 
Laboral i Sindical, amb el lema “La 
precarietat laboral: desigualtat i 
discriminació”. 

 La Federació de Serveis a la 
Ciutadania (FSC) de CCOO de 
catalunya organitza una jornada 
contra les violències masclistes.

 Trobada de tardor de l’Àrea de 
Previsió Social Complementària de 
CCOO de Catalunya.

 Acte per debatre el futur de les 
pensions, amb el títol “Negociació 
de les pensions: Comissió del 
Pacte de Toledo”.

 La Federació d’Educació impulsa 
un cicle de debats sobre el model 
lingüístic del sistema educatiu a 
Catalunya.
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Assessorament laboral 
CCOO Catalunya

 ● Hem atès 18.228 persones diferents, 
que han generat 29.000 visites 
d’assessorament laboral a 35 locals 
sindicals i amb 143 assessors 
laborals sindicalistes. 

 ● El 65 % de les persones són 
afiliades (11.986) en el moment de 
fer la visita i el 35 % són persones no 
afiliades (6.382). El 53 % dels no afiliats 
s’afilien a la consulta. 

 ● Atenem més dones que homes (51 %).
 ● Atenem més treballadors i 

treballadores d’empreses petites 
(59 % de menys de 50 treballadors i 
treballadores) que de grans, sobretot 
d’empreses dels sectors de serveis.

 ● 5.055 consultes han requerit la 
intervenció del Gabinet Tècnic Jurídic, 
de les quals el 53,4 % han acabat en 
expedient judicial.

Assessorament

No apliquen bé  
el conveni
29 %

Consultes sobre 
prestacions de la 
Seguretat Social 

20 %
Acomiadaments 

12 %

Càlculs 
10 %

Problemes  
amb el  

contracte 
9 %

Problemes  
amb  

el salari 
9 %

Els temes principals de consulta i reclamació són:
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Assessorament d’Higia - Salut 
Laboral de CCOO de Catalunya  
• Hem atès 1.626 casos d’assessorament 

especialitzat en salut laboral, entre els 9 assessors 
i assessores tècnics d’Higia: 6 a Barcelona i els 
altres 3 repartits pels diferents territoris de Catalunya, 
concretament, a Girona, Lleida i Tarragona. 

• El perfil del consultant és un delegat o delegada de 
prevenció d’una empresa d’entre 100 i 249 treballadors i 
treballadores (33,46 % del total) amb formació sindical en 
salut laboral en el 91,8 % dels casos i afiliats en el 98,6%.

• Es es fan més consultes d’empreses mitjanes i 
grans (d’entre 50 i 249 treballadors i treballadores que 
representen el 56,1%, i de més de 250 treballadors i 
treballadores que representen el 30,1%). Activitats de 

prevenció 
25,72 %

Representació  
i drets sindicals 
19,48 %

Gestió de la 
contingència 
a les mútues 
3,81 %

Administració 
4,16 %
Serveis de 
prevenció 
7,32 %

Danys a la salut 
10,50 %

Exposició a un risc 
27,27 %

Les causes principals i específiques més 
freqüents del total de consultes són:

Assessorament i serveis _37

 
 4,13 %
    6,50 %
                     22,64 %
                                33,46 %
             15,76 %
            14,32 %
3,19 %

Entre 6 i 29
Entre 30 i 49
Entre 50 i 99

Entre 100 i 249
Entre 250 i 499

Més de 500 
Sense especificar

Nre. treballadors i treballadores 
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WhatsApp de  
la precarietat  
i acollida sindical
El mes de juny del 2018 el nostre sindicat presenta una 
nova eina per interaccionar d’una manera més propera, 
immediata i efectiva amb els treballadors i treballadores. 
Aquesta eina, és un servei de WhatsApp per atendre les 
necessitats dels treballadors i treballadores en l’entorn 
actual, molt més digitalitzat.

A més, també s’ha treballat 
per realitzar un canvi en la 
rebuda als nostres locals de les 
persones que mai no han tingut 
un contacte amb el sindicat amb 
l’objectiu de millorar-la, i amb la 
voluntat de a l’any 2019 estigui 
implantat a la seu nacional el 
projecte confederal d’acollida 
sindical.

Assessorament i serveis _38

CITE

www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/memoria_cite_2018.pdf

57
 %

43
 %

Usuaris i 
usuàries totals: 

11.381 
(el 59,3 %, en  

situació irregular)

El 59,7 % de 
les persones ateses 

tenen estudis mitjans, 
professionals o 

superiors

Aquests usuaris i 
usuàries han realitzat 

26.797  
consultes sobre temes 

d’estrangeria

Si tenim en compte el conjunt de 
persones originàries de països 
llatinoamericans, aquestes representen 
més del 50 % del total de persones 
ateses.

Marroc 
14,5 %

Colòmbia 
8,7 %

Veneçuela 
8,1 %
Hondures 
6,9 %

Bolívia 
6,1 %
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GTJ
Gabinet Tècnic Jurídic 
de CCOO de Catalunya

• Hem atès 15.763 
visites de consultes 
jurídiques individuals 
i col·lectives, (7.438 
primeres visites i la 
resta, de seguiment 
d’expedients), de 
17.516 persones 
a 21 locals 
sindicals i amb 
39 professionals 
(32 advocats, 6 
graduats socials i 1 
economista).

• El 83% de les 
persones són 
afiliades (14.563) 
en el moment de fer 
la visita i el 17 % són 
persones no afiliades 
(2.953).

Assessorament i serveis _39

Primeres consultes 7.438

Nous expedients 5.157

Demandes 4.078

Conciliacions CMAC 654

Judicis 2.506

Conciliació jutjats 1.161

Sentències rebudes 1.334

Acomiadaments 
35 %

Reclamacions 
de quantitat 

23 %

Reclamacions a la 
Seguretat Social 

15 %

Sancions
9 %

Mobilitat geogràfica
5 %

Contenciós 
administratiu

4 %

Els temes principals de 
consulta i reclamació són: 5.157 

expedients judicials 
amb un 

85,7 %  
de resultats favorables
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8 
Alimentació

Serveis i descomptes a l’afiliació
Assessorament i serveis _40

Total

334 
serveis

Serveis amb descompte

30 
Espectacles i 
cultura

7 
Parcs

1 
Assessorament

5 
Estètica i 
centres de 
bellesa

5 
Serveis  
diversos

14 
Assegurances

14 
Esports i lleure

153 
Salut

23 
Automoció

6 
Fotografia i 
informàtica

10 
Tèxtil i calçats

7 
Ensenyament

12 
Llar

39
Turisme

Campanya  
RENDA 2017

1.284  
persones ateses

Altres serveis
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Formació sindical Fundació Paco Puerto

190 
cursos de 

formació sindical 
bàsica i formació en 

salut laboral

3.917 
alumnes,  
dels quals 
un 54 % 
són dones

765 
cursos

11 
tallers temàtics

462 
alumnes

Formació _42

11.867 
alumnes

Certificació

Activitat formativa

38.862 
hores

21 
comarques

+ 50 % formació acreditada
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375 
formadors i formadores

12 
locals sindicals

20 
centres públics

empreses

Formació / Fundació Paco Puerto _43

Perfil de l’alumnat

informàtica idiomes

comerç i  
màrqueting

habilitats 
personals

ensenyament

Estudis 
superiors

ocupada

- 250 + 40 %

Instal·lacions

Famílies

Persones 
col·laboradores

serveis
personals
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Centre de Formació de Persones Adultes 
Manuel Sacristán (escola d’adults)  

Curs 2017-2018
296

matriculacions en 
ensenyament de llengües

98
matriculacions en 
formació básica

35  
matriculacions a proves d’accés

108
matriculacions en Competència 

Digital (COMPETIC)

49
matriculacions al punt de suport GES

586
total de persones 

matriculades

Formació _44

1 Joves que no han aprovat l’ESO 
a l’institut i persones que, havent 
superat l’edat per cursar els estudis 
obligatoris, no van poder concloure 
la seva formació bàsica. Aquests 
alumnes majoritàriament busquen 
obtenir una titulació acadèmica 
que els faciliti la incorporació al 
mercat laboral o que millori les 
seves condicions. Normalment es 
matriculen al GESO (graduat en 
educació secundària obligatòria) o 
al CAM (curs d’accés específic als 
cicles de grau mitjà).

2 Persones que desitgen millorar la 
seva qualificació professional i que, 
sense tenir la formació acadèmica 
requerida, es volen presentar a les 
proves d’accés a cicles formatius 
de grau superior. Aquests alumnes 
es matriculen als cursos de 
PPACFGS (cursos de preparació 
per a les proves d’accés a cicles 
formatius de grau superior). 

3 Persones que aspiren a millorar 
les seves competències per a la 
societat de la informació ampliant 
els seus coneixements d’anglès 
o d’informàtica (ensenyaments 
transprofessionals).

4 Persones nouvingudes que volen 
aprendre les llengües oficials de 
Catalunya: català i/o castellà.

Els perfils de l’alumnat que tenim són molt variats,  
tot i que en destaquen els següents:
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Convenis institucionals signats el 2018 
(9 convenis i/o acords)

Conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament, i 
CCOO de Catalunya, en matèria 
d’educació d’adults. 

Carta d’adhesió de CCOO 
de Catalunya a l’Observatori 
d’Economia Circular de  
Catalunya.

Conveni de col·laboració 
entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat 
de Barcelona, la Fundació 
Cipriano García i CCOO de 
Catalunya, en el marc de la 
diplomatura de postgrau en 
Anàlisi del Capitalisme i Polítiques 
Transformadores.

Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona i CCOO de Catalunya 
per al desenvolupament d’accions  
sobre el terra enganxós de les 
dones al mercat de treball.

Conveni resolutiu entre el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i l’entitat 
sindical de CCOO de Catalunya, 
per al finançament del projecte 
“Participació institucional i 
extensió de la tutela dels drets 
a la informació, formació, 
assessorament i negociació 
col·lectiva als treballadors i 
treballadores de Catalunya”  
per a l’any 2018. 

Conveni marc de col·laboració 
entre CCOO de Catalunya i la 
fundació Institut Sindical de Treball, 
Ambient i Salut.

Acord interprofessional de 
Catalunya (AIC) per als anys 
2018-2020.

Conveni de col·laboració entre la 
Universitat de Barcelona i CCOO 
de Catalunya per col·laborar en 
la programació del curs superior 
universitari en plans i fons 
d’ocupació sota la direcció de la 
càtedra ICEA-UB d’Assegurances 
i Fons de Pensions (curs 2018-
2019).

Conveni amb la Plataforma 
Sindical Prioritària 2018. Conveni 
entre l’Ajuntament de Barcelona, 
CCOO de Catalunya i UGT de 
Catalunya.

Les relacions institucionals _46
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La participació institucional (PI)

  

200 
organismes 

7 
organismes 

d’àmbit estatal

16 
mútues: participem 

en les comissions de 
Control i Seguiment i 
en les comissions de 

Prestacions Especials de 
8 mútues

 

94 
organismes 

d’àmbit autonòmic 
(Generalitat) 

2 
organismes 
d’àmbit local 

(Diputació de Barcelona)

4 
organismes

d’àmbit local (AMB) 

52 
organismes
d’àmbit local 
(ajuntaments  

del Barcelonès)

10 
fundacions

15
altres organismes

Les relacions institucionals _47

341 
persones
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Eurobaròmetre social  
de CCOO de Catalunya
Elaborat pel Centre d’Estudis 
i Recerca Sindicals de CCOO 
de Catalunya (CERES), és l’eina 
bàsica per a la consulta i l’anàlisi 
de les dades estadístiques relatives 
al desenvolupament econòmic, 
social i laboral de la Unió Europea. 
Durant el 2018 s’han realitzat dues 
actualitzacions comentades de 
les dades: una, a l’abril i l’altra, al 
novembre.

Informe anual sobre la situació 
de la població estrangera a 
Catalunya
El de l’any 2018 ha estat el 
15è informe que s’elabora amb 
periodicitat anual. L’informe d’aquest 
any incorpora un monogràfic sobre 
la situació laboral de la joventut 
estrangera. 
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/
informeCERES_21febrer2018.pdf

Taula de pensions de  
la Seguretat Social 2018
CCOO de Catalunya ha elaborat 
i difós una taula resum amb les 
quantitats de les pensions de la 
Seguretat Social per a aquest 
any 2018. Concretament hi 
apareixen les dades del salari mínim 
interprofessional (SMI), l’indicador 
públic de rendes d’efectes múltiples 
(IPREM), les bases de cotització 
del sistema de la Seguretat Social, 
les pensions contributives i les no 
contributives, així com les pensions 
de les classes passives. La taula 
és consultable a la pàgina web 
del sindicat. www.ccoo.cat/pdf_
documents/2018/taula_pensions_seguretat_
social_2018.pdf

Informe “Un creixement  
econòmic desequilibrat”
Informe sobre el context econòmic i 
el mercat de treball, en que es mostra 
com la riquesa que es genera no 
arriba a la població mitjançant els 
salaris, que suposen el 75 % de les 
rendes familiars.

Informe “El treball a partir dels 
45 anys. Un repte per al futur 
immediat” 
Informe sobre l’evolució de l’ocupació 
del col·lectiu de majors de 45 anys, ja 
que en els darrers anys s’ha constatat 
una cronificació de la situació d’atur 
en aquestes persones treballadores.

Nou vocabulari en català:  
Dones i món del treball
El Servei Lingüístic de CCOO de 
Catalunya presentem el vocabulari 
Dones i món del treball, que hem 
elaborat conjuntament amb la 
Secretaria de les Dones, Diversitats 
i Polítiques LGTBI; i que, a més, ha 
estat validat pel TERMCAT. 
www.ccoo.cat/sl/documents/vocabulari_
dones_i_mon_treball.pdf

Informe sobre les hores 
extraordinàries treballades  
a Catalunya
Informe sobre les hores 
extraordinàries treballades a 
Catalunya durant els anys de la 
crisi, fins al 2017, així com la seva 

Estudis
Estudis, memòria i cultura _50
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incidència en el nostre mercat de 
treball.
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/
EstudiHoresExtres2017.pdf

Informe sobre bretxa salarial
Informe elaborat amb les dades del 
darrer any publicat (2015) sobre la 
bretxa salarial entre dones i homes. 
L’informe denuncia que les dones, en 
general, continuen cobrant menys que 
els homes.
www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/informe_
bretxa_2019.pdf

Informe “Les condicions de vida i 
de treball de les dones (2019)”
Informe sobre la situació laboral de les 
dones.
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/
InformeCondicionsDones_2019.pdf

Informe: “Balanç de salut laboral, 
2017”
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/informe_
sinistralitat_laboral_2017.pdf

Resultats d’una enquesta sobre 
la dimensió de l’economia de 
plataforma a Catalunya
CCOO de Catalunya presenta un 
informe amb els resultats d’una 
enquesta sobre la dimensió de 
l’economia de plataforma mitjançant 
plataformes digitals a Catalunya. 
L’enquesta l’ha realitzat CCOO i 
l’Institut d’Estudis del Treball de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB).
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/informe_
economia_plataforma_catalunya.pdf

Informe “Propostes de CCOO 
de Catalunya per a un model de 
formació professional dual”
Informe amb una anàlisi del context 
de l’ocupació dels joves catalans i les 
oportunitats i els reptes que suposa 
en aquest marc la introducció de la 
formació dual.
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/Informe_
FPDual_24juliol2018.pdf

Informe “Rodalies de Catalunya, 
un tren per a la classe 
treballadora”
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/informe_
Rodalies.pdf

Estudi “Els plans de desplaçament 
d’empresa i el canvi de model de 
mobilitat”

Globalòmetre 
Publicació mensual per compartir 
i difondre les principals notícies i 
documentació europea o internacional 
d’àmbit sindical o amb interès laboral. 
elglobalometre.ccoo.cat/

Guíia “Aprenents, becaris i treball 
precari” 
Acció Jove - Joves de CCOO de 
Catalunya realitza una segona edició 
de la guia, davant la proximitat del 8 
de Maig, Dia Internacional del Becari.
www.ccoo.cat/pdf_documents/2018/guia_
becaris_practiques_accio_jove_2018.pdf

Estudis, memòria i cultura / Estudis _51
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Servei Lingüístic / Correccions i traduccions

3.473 pàgines corregides Dinamització i foment 
de l’ús del català

4 tallers 
d’escriptura

8 parelles 
lingüístiques 
constituïdes

87 preguntes freqüents 
(difoses per la web i Twitter)

569 pàgines traduïdes

1.202 notícies web corregides

Estudis, memòria i cultura _52
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Activitats 
arxivístiques 
• S’han indexat i 

catalogat 2 fons 
personals.

• Han ingressat 5 
fons personals 
i d’estructures 
sindicals.

• S’han incorporat a la 
biblioteca un total de 
84 nous títols.

• S’han atès un total de 
235 consultes.

Activitats de difusió 
• Publicació del número 

7 de la col·lecció 
Materials d’Història 
de l’Arxiu.

• Jornada portes obertes 
en el Dia Internacional 
dels Arxius.

5
• Celebració del centenari 

del naixement de Marcelino 
Camacho.

• “Que no s’apagui la llum 
d’Elna. Diàlegs”.

• El Jove Karl Marx: cinema i 
debat.

• “La vaga del 14-D, ahir i avui”.
• Presentació del vídeo 

Guerres, persones refugiades i 
solidaritat.

2
• “Les esquerres al sud 

d’Europa (1968 -1982). Debat 
i cinefòrum.

• Jornada internacional: “Restes 
i rastres: memòries obreres, 
patrimoni i nous usos socials 
dels espais industrials”.

9
exposicions
• “El Congrés de Cultura 

Catalana: el paper de la classe 
treballadora en la lluita per les 
llibertats nacionals”.

• “La Maternitat d’Elna. Que no 
s’apagui la llum d’Elna”.

• “El Manifest Comunista.  
Un fantasma recorre Europa”.

• Exposició al CRAI. Biblioteca 
de Filosofia, Geografia i 
història de la UB.

• “Cipriano García. La dignitat 
obrera”.

• “Passat i present de la llibertat 
sindical i els drets humans”.

• “Les Brigades Internacionals a 
Castelldefels”.

• “La catàstrofe de les guerres. 
Guerres, víctimes de l’exili… 
refugiats”.

• “La industria tèxtil en mans de 
les dones. L’Hospitalet”.

3
itineraris
• Llegats de l’esclavitud i 

l’abolicionisme a Barcelona.
• Espais emblemàtics del movi-

ment obrer del barri de Sants.
• Descoberta dels valors 

culturals i naturals pel camí 
fluvial del riu Congost.

9
presentacions 
de llibres
• Els Cristians i el moviment 

obrer amb Emili Ferrando.
• Clase antes que nación dels 

editors José Luis Oyón i 
Juanjo Romero.

• Verdugos impunes. El 
franquismo y la violación 
sistémica de los derechos 
humanos.

Arxiu Històric Història i memòria 

Fundació Cipriano García
Estudis, memòria i cultura _53

activitats 
d’història 
i memòria

jornades i 
debats
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• Vides truncades. Repressió, 
víctimes i impunitat a Catalunya 
(1964-1980), de David Ballester.

• El oficio de resistir. Miradas 
de la izquierda en Andalucía 
durante los años sesenta, de 
Javier Aristu.

• De la Guerra Civil Española al 
Frente Amplio de Uruguay, de 
Carlos Bouzas

• Sota els peus del franquisme. 
Conflictivitat social i oposició 
política a Tarragona (1956-
1977), de Cristian Ferrer 
González

• Bandera Roja (1968-1974). 
Del maig del 68 a l’inici de la 
Transició, de Jordi Borja

• 14-D, historia y memoria de 
la huelga general. El día que 
se paralizó España, de José 
Babiano i Javier Tébar.

17
participacions en 
projectes amb altres 
entitats i institucions

Estudis, memòria i cultura / Fundació Cipriano García _54

Premis
socials i laborals

Premi Ángel Rozas  
a la recerca en ciències socials  
per a investigadors i investigadores 
novells.

Premi Aurora Gómez 
a la lluita feminista en l’àmbit 
laboral.

poesia

Premi de Poesia 
Miquel Martí i Pol
Premi de poesia 
José Ma. Valverde
Premi de Poesia 
Memorial José  
López García

Cultura 

Espai poètic  
de CCOO 
CCOOmics 
Projecte de col·laboració 
amb alumnat de formació 
professional de diversos 
centres.

Coral Roig 
Encès

Espai de  
reflexió 
Seminari Salvador 
Seguí Al Seminari Salvador 
Seguí volem aprofundir, 
actualitzar i estendre les 
nostres reflexions al voltant de 
la conveniència i la necessitat 
de refermar el model de 
sindicat de classe i nacional, 
tant pel que fa a les nostres 
relacions amb els treballadors i 
treballadores de Catalunya com 
a la nostra relació i encaix amb 
la Confederació Sindical de 
CCOO de l’Estat espanyol.

Aula de Treball i 
Societat És un espai 
de reflexió i anàlisi sobre el 
treball, l’economia i el model 
productiu, la cohesió social 
i la democràcia, vinculat a la 
Fundació Cipriano García de 
CCOO i al món universitari.
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Solidaritat i cooperació
Fundació Pau i Solidaritat

Estudis, memòria i cultura  _55

Convocatòries

Països amb 
projectes de 
cooperació

Guatemala
Líban
Colòmbia
Catalunya
Marroc

Accions de sensibilització

 4 
projeccions de 

documental

 17 
fires solidàries

 8 
exposicions i murs

  dels desitjos

 5 
xerrades sobre 

brigades 

 2 
presentacions 
de projectes

 4 
xerrades i taules 

rodones

28 
presentades 

 5 
aprovades
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Espais d’incidènciaAccions de difusióMaterials nous

  23 
consells de cooperació 

  2 
grups de treball 

institucional

 1 
grup de drets humans 

i empresa

 1 
Taula Catalana  

per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia

1 
missió tècnica

5 
visites de 

delegacions

 3 
treballs amb 
federacions

 2 
reunions  

del patronat 

 2 
ràdio i TV 

 5 
notícies

  18 
alertes antisindicals

 1 
participació en 

informes

 21 
MailChimp

 1 
web 

 1 
documental

 1 
exposició

 2 
MailChimp

 6 
infografies
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Creixement a les xarxes socials 

Twitter
17.598

seguidors/es

Facebook
5.128

seguidors/es

LinkedIn
1.289

seguidors/es

Instagram
1.072

seguidors/es

Youtube
503

subscriptors/es

Web
1.399.297 

visites

Youtube
30.684 

visualitzacions de vídeos 
del nostre canal  

App
21.182  

persones afiliades que 
han descarregat l’app

Comunicació _58
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Publicacions Oficina de premsa

Producció audiovisual

25 números del Lluita Digital   
693

comunicats 
de premsa 106

participacions  
en programes 

de ràdio i 
televisió

24
articles publicats 

entre premsa 
escrita i premsa 

digital. D’aquests 
24 articles,  

10 han estat del 
secretari general

39 
rodes  

de premsa

106
vídeos penjats 

al canal de Youtube

10
programes amb 92 participants 

entrevistats al programa de 
CCOO a Televisió de Catalunya

72 

34

4 números de la Lluita Obrera   

2 números del Butlletí d’Estadístiques Sociolaborals   

9 números del Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical   
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Sindicatura de l’Afiliació
L’objectiu de la Sindicatura de l’Afiliació és situar l’atenció a la 
persona afiliada com a centre de l’estratègia del sindicat. La 
Sindicatura de l’Afiliació té com a objectiu garantir i 
tutelar els drets dels afiliats i afiliades de CCOO 
de Catalunya; ser, a la vegada, un dinamitzador 
pel que fa a la millora de la qualitat dels 
serveis que reben, i incrementar tot el que 
fa referència a l’atenció a les persones 
afiliades. 
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25 casos 
GTJ: 44,64 %

9 casos assessorament sindical /
laboral: 16,07 %

3 casos serveis: 5,35 %

2 casos formació: 3,57 %

17 casos
estructura  
sindical:
30,35 %

56
EXPEDIENTS

TOTALS

+
(queixes + intervencions) 





www.ccoo.cat




