
ELS TEMPS 
A L’OFENSIVA



JORNADA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA DE CCOO DE CATALUNYA

Dimarts, 19 de novembre del 2019

9 h - 9.15 h Benvinguda i acreditació.

9.15 h - 9.45 h Presentació a càrrec de Javier Pacheco, secretari general de CCOO 
de Catalunya.

Balanç de la negociació col·lectiva, a càrrec de Cristina Torre, secretària 
d’Acció Sindical de CCOO de Catalunya.

9.45 h - 10.15 h Intervenció sobre temes relacionats amb el temps de 
treball, a càrrec d’Anna Ginès, llicenciada en Dret i en Economia i 
doctora en Dret Patrimonial per la Universitat Pompeu Fabra i professora titular 
d’ESADE. 

          Torn obert de paraules de 15 minuts.

11 h - 11.30 h Intervenció sobre la reivindicació de CCOO per a la 
negociació col·lectiva del 2020 i l’eix estratègic del temps de treball, a càrrec 
de Jorge Moraleda, responsable de Negociació Col·lectiva de CCOO de 
Catalunya.  

11.30 h - 12.15 h Taula sindical 1: “Criteris salarials i retributius, igualtat de 
gènere, cogestió del temps de treball i gestió de la diversitat”, a càrrec 
dels responsables d’Acció Sindical següents: David Ruiz, de la Federació de 
Construcció i Serveis; Celeste Attias, de la Federació d’Educació, i José 
Juan Marín, de CCOO d’Indústria; i de Carlos Pellejero, responsable de 
Política Sectorial de la Federació de Serveis a la Ciutadania.

         Torn obert de paraules de 15 minuts. 

12.30 h - 13.15 h Taula sindical 2: “Dret a la desconnexió, teletreball, drets 
individuals en la gestió del temps de treball, salut laboral, 
digitalització i formació contínua, i mobilitat sostenible”, a càrrec de 
Ramón González, responsable d’Acció Sindical de la Federació de 
Serveis; Mónica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO de 
Catalunya, i Carlos del Barrio, secretari de Política Sectorial i 
Sostenibilitat de CCOO de Catalunya.

        Torn obert de paraules de 15 minuts. 

13.30 h Cloenda, a càrrec de Cristina Torre, secretària d’Acció Sindical 

de CCOO de Catalunya. 




