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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 milers de dones i homes 
a les empreses i en l’àmbit general durant l’any 2019. 
Aquesta memòria d’activitat també és la demostració 
del compromís de la nostra organització amb la 
transparència i la rendició 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.

Òrgans de direcció

CONGRÉS

651
delegats 
i delegades

CONSELL NACIONAL*

172
79 DONES 
93 HOMES

COMITÈ CONFEDERAL

36
19 DONES 
17 HOMES

COMISSIÓ EXECUTIVA

5 DONES

5 HOMES

SECRETARI GENERAL

JAVIER 
PACHECO

COMITÈ DE DONES

272
DONES 

*El nombre total de membres del 
Consell Nacional ha de ser de 177. 
Falten 5 vacants per cobrir
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Òrgans de garantia 
i control
LA COMISSIÓ DE GARANTIES
Està composta per 5 membres, elegits 
entre els afiliats i afiliades, que no tinguin 
responsabilitats de direcció a la Confederació 
Sindical de la CONC.

Són funcions de la Comissió de Garanties: 
 
• Conèixer els recursos interposats pels 

afiliats i afiliades o organismes de la 
Confederació contra les decisions 
sancionadores o eximents dels òrgans de 
direcció. 

• Conèixer els recursos interposats pels 
afiliats i afiliades o organismes de la 
Confederació contra els acords o les 
resolucions que violin els Estatuts de la CS 
de la CONC.

LA COMISSIÓ DE CONTROL 
ADMINISTRATIU I FINANCER (CCAF)
Està composta per 5 membres, la funció 
dels quals és controlar el funcionament 
administratiu i les finances de tots els 
organismes i ens de l’estructura sindical, 
serveis i grup patrimonial a tots els nivells. 
Els seus membres no poden ocupar càrrecs 
directius en l’àmbit confederal.

EL CONGRÉS
És el màxim òrgan de deliberació i decisió 
de CCOO de Catalunya. Es reuneix com a 
mínim cada quatre 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 
representació entre congrés i congrés de 
CCOO de Catalunya. La composició del 
Consell Nacional de l’11è mandat és de 172 
persones, 79 dones i 93 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 

la 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 
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) 
És l’espai consultiu i propositiu de caràcter 
transversal, de foment de la participació i 
d’empoderament de les dones de CCOO de 
Catalunya, en el qual participen 272 dones.



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2019 Qui som _10

Dades rellevants

Afiliació
  146.773 

223
Personal 
assalariat

1.641
Sindicalistes  
contractats i amb 
crèdit horari

Delegats i 
delegades 
sindicals 

21.913

40
Locals

550
Seccions 
sindicals
Representen a:

58.036 
persones afiliades

390.180 
treballadors i treballadores
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Ingressos

ingressos propis 
19.664.920 € 

despeses de personal
(assalariat i sindicalista)

14.404.527,91 €

Despeses

87,75 % 66,95 %

27,53 %4,11 %

Serveis exteriors i 
despeses sindicals
6.227.276,81 €

Altres
884.525,22 €

Subvencions 
institucionals

1.666.430,26 €
7,44 %

Activitats 
subvencionades 
1.077.746,74 €
4,81 %
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Sindicat feminista_ Afiliació a CCOO de Catalunya

43,1 %

creix al 2019

+ 4,7 %

56,9 %

Afiliació de joves 
de menys de 30 anys 
a CCOO

45,5 % 54,5 %

L’afiliació de 
joves creix al  

2019 
+8,7 % 

146.773
TOTAL PERSONES AFILIADES

3.192
DONES

3.905
HOMES63.355

DONES

83.418
HOMES

creix al 2019

+ 1,5 %



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2019 Qui som _13

Afiliació a CCOO per federacions

CONSTRUCCIÓ 
I SERVEIS

EDUCACIÓ INDÚSTRIA SANITATSERVEISSERVEIS A 
LA CIUTADANIA

ACCIÓ JOVE

5.715 
dones

39,68 %

8.688 
homes

12.468 
dones

20.712 
homes

21.342 
dones

17.469 
homes

6.935 
dones

2.860 
homes

9.730 
dones

31.853 
homes

7.081 
dones

1.738 
homes

83 
dones

99 
homes

60,32 % 37,58 % 62,42 % 54,99 % 45,01 % 70,80 % 29,20 % 23,40 % 76,60 % 80,29 % 19,71 % 45,60 % 54,40 %
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Afiliació a CCOO per unió territorial

5.
48

1

TARRAGONA VALLÈS OCCIDENTAL- 
CAT. CENTRAL

BAIX LLOBREGAT 
APAG

VORMAROSBARCELONÈS TERRES DE
LLEIDA

3.
45

8

COMARQUES
GIRONINES

23.751 
dones

27.119 
homes

11.072 
dones

18.009 
homes

5.014 
dones

5.760 
homes 3.458 

dones
3.700 
homes

5.481 
dones

7.517 
homes

8.326 
dones

12.222 
homes

6.252 
dones

9.092 
homes

46,69 % 53,31 % 38,07 % 61,93 % 46,54 % 53,46 % 48,31 % 51,69 % 42,17 % 57,83 % 40,52 % 59,48 % 59,25 %40,75 %
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Delegades i delegats de CCOO de Catalunya

Delegades i delegats 
de CCOO amb 30 anys 
o menys

45,89 % 54,11 %

43,09 % 56,91 %Representem 
1.332.839 
treballadors i 
treballadores, 
que representen 
el 44 % del total 
de la població 
ocupada 
assalariada, la 
que té dret a vot. 

21.927
DELEGATS I DELEGADES SINDICALS
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Delegats i delegades de CCOO per federacions

CONSTRUCCIÓ 
I SERVEIS

EDUCACIÓ INDÚSTRIA SANITATSERVEISSERVEIS A 
LA CIUTADANIA

736 
dones

40,66 %

1.074 
homes

1.862 
dones

2.846 
homes

59,34 % 39,55 % 60,45 % 53,41 % 46,59 % 58,40 % 41,60 % 27,93 % 72,07 % 78,09 % 21,91 %

2.811 
dones 2.452 

homes

952 
dones 678 

homes

1.983 
dones

5.118 
homes

1.105 
dones

310 
homes
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TARRAGONA VALLÈS OCCIDENTAL- 
CAT. CENTRAL

BAIX LLOBREGAT 
APAG

VORMAROSBARCELONÈS TERRES DE
LLEIDA

COMARQUES
GIRONINES

Delegats i delegades de CCOO per unió territorial

3.216 
dones

3.501 
homes

1.447 
dones

2.253 
homes

854 
dones

1.050 
homes

585 
dones

678 
homes

953 
dones

1.373 
homes

1.374 
dones

2.022 
homes

1.020 
dones

1.601 
homes

47,88 % 52,12 % 39,11 % 60,89 % 44,85 % 55,15 % 46,32 % 53,68 % 40,97 % 59,03 % 40,46 % 59,54 % 38,92 % 61,08 %
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Construcció i Serveis
Abrassius, calç i guixos
Ciment
Construcció
Escombraries i deixalleria
Finques urbanes (conserges)
Funeràries
Fusta, Magatzems de fusta, Imagineria 
religiosa
Jardineria-Vivers
Neteja d’edificis i locals
Perruqueries i Centres d’estètica
Residus sòlids
Sanejament urbà
Servei domèstic
Suro
Tintoreries i bugaderies
Treballadores de la llar
Vigilància i seguretat (privada)

Com ens organitzem
Federacions de CCOO de Catalunya

Educació
Autoescoles
Educació privada
Educació pública
Empreses i tallers de persones amb diversitat 
funcional
Escoles de música
Escoles d’idiomes
Escoles bressol
Escoles de persones adultes
Lleure educatiu

Indústria
Alimentació: begudes, oli, 
conserves, làctics...
Automòbil
Camp
Càrnies, escorxadors i granges d’animals
Electricitat i electrònica
Energia: electricitat, gas (generació i 
distribució)
Estacions de servei (benzineres)
Flequeries, Pastisseries
Fred industrial
Indústria farmacèutica
Indústria ferroviària (fabricació)
Indústria química
Mercats centrals i Mercabarna
Metalúrgia
Mineria
Muntatge i manteniment elèctric
Òptiques
Pell i marroquineria i calçat (fabricació)
Perfumeria
Tèxtil i confecció (fabricació)
Vidre
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Pensionistes i Jubilats
La Federació de Pensionistes 
i Jubilats representa més de 
4.000 afiliats i afiliades. Té 
com a objectiu defensar els 
interessos dels treballadors 
i treballadores que ara són 
pensionistes i jubilats.

Sanitat
Sanitat pública
Sanitat privada
Clíniques veterinàries
Farmàcies
Geriàtrics
Pròtesi dental

Serveis
Administracions de loteries
Assegurances
Associacions, entitats, sindicats i partits
Comerç del metall, Comerç tèxtil
Comerç: botigues, supermercats, grans 
magatzems
Contact center
Empreses de serveis
Empreses de treball temporal (ETT)
Enginyeries
Enginyeries i estudis tècnics
Entitats financeres: bancs i caixes
Financeres i lising
Gestories, notaries, auditories i consultories
Hosteleria i col·lectvitats (menjadors...)
Hotels, restaurants, campings, paradors
Inmobiliàries
ITV
Jocs: bingos, casinos, loteries
Majoristes i minoristes d’alimentació
Mútues d’accidents de treball
Oficines i despatxos
Registres de la propietat i mercantils
Riders (Glovo, Deliveroo...)
Serveis informàtics
Telemarketing
Vending

Serveis a la Ciutadania
Administració local
Administració de l’Estat
Sector Generalitat
Agències de viatge
Aigües
Ambulàncies
Arts gràfiques. Paper i cartró
Assistents socials
Autopistes
Correus
Duanes
Escoles-taller
Espectacles: cinema i teatre
Garatges i aparcaments
Instal·lacions i clubs esportius
Mar: ports i pesca
Missatgeria
Mitjans de comunicació
Once
Parcs d’atraccions
Parcs i jardins
Policies: locals i autonòmiques
Publicitat
Transport de carretera
Transport de mercaderies
Transport de viatgers: bus, metro, tren, taxi,... 
Treballadores familiars
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Com ens organitzem
Unions territorials

Barcelonès
Barcelona, Via Laietana, 16
Badalona, c/Font i Escolà, 6-8
L’Hospitalet de Llobregat, Amadeu Torner, 41 - 47

Unió Intercomarcal del Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - 
Garraf
Cornellà de Llobregat, Ctra. d’Esplugues, 68
El Prat de Llobregat, c/Lloret de Mar, 2-4
Martorell, c/Pep Ventura, 7
Gavà, c/Sarrià, 3
Vilanova i La Geltrú, Ca l’Escoda, 8
Vilafranca del Penedès, Plaça del Penedès, 4, 2n
Sant Sadurní d’Anoia, Pg. Baríton Maties Ferrer 34, baixos
Igualada, Pg. Mossèn Cinto Verdaguer, 50

Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - Catalunya Central
Sabadell, Rambla, 75
Berga, Plaça Viladomat, 24 baixos
Cerdanyola, c/Fontetes, 18
Manresa, Pg. Pere III, 60 - 62
Rubí, Plaça Jaume Pla i Pallejà, 5
Terrassa, c/Unió, 23

Unió Intercomarcal del Vallès Oriental - Maresme - Osona
Granollers, c/Pius XII, 5-7, baixos
Mataró, c/Castaños, 120
Mollet del Vallès, Rambla Balmes, 10, 1r
Pineda de Mar, c/Torres Quevedo, 16 (INNOVA)

La Roca Village, C.C.La Roca Village, s/n. Santa Agnès de Malanyanes)
Sant Celoni, c/Montserrat, 26 (Sax Sala)
Vic, Plaça Lluís Companys, 3, baixos

Unió Intercomarcal de les Comarques Gironines
Girona, c/Miquel Blay, 1
Blanes, c/Muralla, 2
Figueres, c/Empordà, 4
Lloret de Mar, c/Costa Carbonell s/n (prop del parc de bombers)
Olot, Avinguda República Argentina, s/n
Palamós, c/Josep Joan, 1, baixos
Ripoll, c/Remei, 1, baixos

Unió Intercomarcal de les Terres de Lleida
Lleida, c/Enric Granados, 5
Tàrrega, Via Lacetània, 17-19
Vielha, c/Montcorbison, 17

Unió Intercomarcal de les Comarques Tarragonines
Tarragona, c/August, 48, 1r
El Vendrell, c/Nord, 2 - 11, 2n
Montblanc, Plaça Poblet i Teixidor, 10, 1r
Reus´Plaça Villarroel, 2, baixos
Valls, c/Bisbe Palau, 27

Unió Intercomarcal de les Terres de l’Ebre
Amposta, Avinguda Ràpita, 2, baixos 
Tortosa, c/Ciutadella, 13 2n 
Móra d’Ebre,Plaça Democràcia, s/n, 1r 
Flix, c/Sant Jordi, s/n
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Fundacions

Fundació Pau i Solidaritat
Organització no 
governamental per al 
desenvolupament que 
coopera amb organitzacions 
sindicals i populars de tot el 
món.

Fundació Paco Puerto
Promociona la formació 
professional dels treballadors i 
treballadores de Catalunya,
Activitat: formació i qualificació 
professional de treballadors i 
treballadores.

Fundació Cipriano García
Contribueix a la recuperació 
de la memòria històrica 
del moviment obrer i dels 
moviments socials a Catalunya.
Activitat: estudis, memòria i 
cultura.

Àrea Pública
És l’espai de coordinació de les tres federacions 
en què s’enquadren els afiliats i afiliades 
l’empresa dels quals és la Generalitat de 
Catalunya, concretament, les federacions 
d’Educació, Sanitat i Serveis a la Ciutadania. 
La tasca de l’Àrea Pública consisteix a 
coordinar els aspectes comuns i compartits de 
la negociació col·lectiva i, si escau, de l’acció 
sindical que afecten totes tres federacions.

Altres àmbits organitzatius

Acció Jove
Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya 
té com a objectiu organitzar i crear un espai 
de participació i formació del jovent que està 
estudiant, que està a l’atur o que ja treballa 
(moltes vegades en precari) que tingui un 
caràcter corresponsable amb CCOO de 
Catalunya.

Àmbit LGTBI
CCOO de Catalunya compta amb l’Àmbit 
LGTBI per combatre la discriminació directa o 
indirecta, per raó d’orientació sexual i d’identitat 
de gènere en l’àmbit laboral. 
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Què fem
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Millorem les condicions laborals i socials
Negociació col·lectiva

Població assalariada 
segons el conveni 
d’aplicació el 2019
a Catalunya
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Convenis col·lectius 
sectorials que 

afecten Catalunya

Conveni 
sectorial

282

Persones 
treballadores

2.257.560

Persones 
treballadores

250.840

Conveni 
d’empresa

1.592

Estatals
135  
880.519         
Autonòmics
57  
750.791         
Barcelona
40  
392.143      

Lleida
14  
43.567 

Girona
13  
125.782  

Tarragona
23  
64.758 

Què fem _24

Catalunya*
147  
1.377.041          
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Increments salarials el 2019  
Convenis d’àmbit Catalunya

1.050.000
         
         

Persones treballadores

57.912       
Persones treballadores

75 
Convenis sectorials

276   
Convenis d’empresa

+ 1,69 %
increment mitjà

Què fem _25

+ 2,16 %
increment mitjà

Increments salarials el 2019  
Convenis d’àmbit estatal

560.000
           
Persones treballadores 

a Catalunya

+ 2,33 %
increment mitjà

110  
Convenis sectorials estatals
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Ofensiva de CCOO perquè no hi hagi cap salari en els convenis per sota dels 14.000 euros 

Què fem _26

Increments salarials el 2019 / Lluita contra la precarietat

Convenis que han incorporat 14.000 €

10 
Convenis estatals

Convenis a Catalunya 
que no han incorporat els 

14.000 €

Jornada mitjana

1.091.690 
Persones treballadores

329.033       
Persones treballadores

14 
Convenis a Catalunya 18 

Convenis estatals

69.651       
Persones treballadores

1.751
hores/any

A Catalunya 75
hores de millora 

respecte a les 1.8226,5 
que indica l’ET
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Tribunal Laboral de Catalunya 

1.004 
expedients

11.528 
empreses

304.589 
treballadores i 
treballadors

Què fem _27

L’any 2019 el Tribunal Laboral 
de Catalunya ha tramitat un total 
de 1.004 expedients, que han 
afectat 11.528 empreses i 304.589 
treballadores i treballadors. Hi ha 
participat el cos de mediació i 
conciliació de CCOO de Catalunya, 
que està format per 87 persones, 
de les quals 26 són dones (30 %) i 
61 són homes (70 %).

Drets socials 1 %

Drets sindicals 1 %

Incompliments acords/laudes 
TLC 2 %

Acomiadaments objectius 3 %

Organització del treball 3 %

Modificació subs. condicions 
de treball 3 %

Categoria professional 4 %

Interpretació aplicació conveni 
col·lectiu/pacte empresa 4 %

Dret d’informació 5 %

Negociació col·lectiva / pacte 
d’empresa 5 %

Vaga 5 %

Altres causes laborals 7 %

Procediments per temes

Salari 25 %

incompliments del 
conveni col·lectiu 

i els pactes 
d’empresa 16 %

Jornada, calendari i 
vacances 16 %

El salari continua sent, amb un 25 % del total, el tema amb 
més procediments; el segon són els incompliments del 
conveni col·lectiu i els pactes d’empresa, amb un 16 %, i el 
tercer, amb un 15 % del total, la jornada, el calendari i les 
vacances com un sol paquet.
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170 
Plans d’igualtat registrats 2019 

75 
al registre del 
Departament 

de Treball

95 
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. En total, 
hi ha 485 plans d’igualtat negociats, que afecten empreses 
que tenen algun tipus d’ubicació a Catalunya.
Entre els anys 2008 i 2019, s’han registrat 485 plans 
d’igualtat: 229 al Registre i Dipòsit de Convenis i Acords 
Col·lectius (REGCON) i 256 al Registre de Plans d’Igualtat 
del Departament de Treball. 

Plans d’igualtat
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Vagues

130
vagues al 2018

145
vagues al 2019

61.281   

persones treballadores
64.061   

persones treballadores

La tendència indica 
un increment del 

conflicte l’any 2019 
respecte del 2018.

91.697
jornades no treballades

175.769
jornades no treballades

Font: 
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/
relacions_laborals/vagues_tancaments_patronals/

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/vagues_tancaments_patronals/
http://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/relacions_laborals_qualitat_treball/relacions_laborals/vagues_tancaments_patronals/
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Espais de concertació

Acord interprofessional de 
Catalunya (AIC)

L’Acord interprofessional de Catalunya 
(2018-2020) és el resultat de la 
concertació entre les organitzacions 
sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya en 
matèries que actualitzen el marc 
de relacions laborals de Catalunya i 
milloren les condicions dels treballadors 
i treballadores.

El treball desenvolupat durant el 2019 
ha tingut molta influència sobre els 
processos de negociació col·lectiva, 
en termes de reconquesta de drets, 
i aquests han actuat de motors 
indiscutibles de la recuperació salarial 
i la lluita contra les desigualtats. 

La Comissió d’Aplicació i Seguiment de 
l’AIC (2018-2020) ha tancat tres acords 
que desenvolupen matèries pactades al 
text inicial. 

• En relació amb l’economia de 
plataforma, a l’espai del Consell de 
Relacions Laborals, s’han creat:

 
1. Una comissió tècnica per 
analitzar la incidència d’indicis de 
laboralitat propis de l’economia de 
plataforma.  

2. Un grup de treball per analitzar 
les activitats de les plataformes i 
enquadrar-les dins dels convenis 
col·lectius sectorials que els serien 
aplicables.

• En relació amb el Tribunal Laboral de 
Catalunya, s’ha desenvolupat un nou 
reglament que inclou la creació de 
l’Observatori de la Conjuntura de la 
Negociació Col·lectiva i una comissió 
tècnica i de mediació en igualtat de 
gènere i no discriminació. 

• En relació amb les empreses 
multiserveis, s’ha acordat establir 
que el conveni col·lectiu d’aplicació 
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Concertació social 2019

CCOO de Catalunya, com a 
sindicat més representatiu, té la 
funció de vetllar pels interessos 
generals dels treballadors i 
treballadores. Per això, les 
actuacions del sindicat se centren 
a participar en tots els àmbits 
de concertació i de participació 
institucional, tant a escala nacional 
com a escala local, amb un nivell 
de presència sindical important 
a tot el territori i a tots els àmbits 
sectorials. 
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a les empreses multiserveis 
subcontractades, com a mínim, sigui 
el conveni col·lectiu sectorial i el 
compromís de no promoure convenis 
col·lectius sectorials d’empreses 
multiserveis.

Consell de Relacions Laborals 

És l’organisme de concertació tripartit 
entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives i 
el Govern de la Generalitat. El treball 
desenvolupat durant el 2019 s’ha 
concretat en els següents documents 
acordats:

• En matèria de responsabilitat 
social: 
1. Eines de gestió de la 
responsabilitat social per a pimes: 
per on es pot començar? 

2. Marc de referència de la 
responsabilitat social a Catalunya 
Recomanacions a la negociació 
col·lectiva en responsabilitat social.

• En matèria de seguiment de la 
contractació laboral: 
1. Recomanacions en matèria 
d’aprenentatge i pràctiques en la 
formació professional a Catalunya.

2. Informe sobre models i iniciatives 
d’aprenentatge i pràctiques en la 
formació professional a Catalunya. 

• En matèria de seguretat i salut: 
1. Informe sobre exposició laboral a 
fibres d’amiant a Catalunya. 

• En matèria d’igualtat: 
1. Orientacions bàsiques per a la 
persona de referència dels protocols 
per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de 
sexe.

2. Programa de formació de la 
persona de referència dels protocols 
per a la prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

• En matèria de convenis col·lectius: 
1. Guia per a l’aplicació de la igualtat 
retributiva entre homes i dones. 

2. Guia d’equivalències entre les 
activitats principals objecte de 
contractació pública i els convenis 
col·lectius sectorials aplicables. 
S’actualitzarà periòdicament i ara té 
158 serveis o activitats objecte de 
contractació pública amb el conveni 
sectorial d’aplicació. 

Consell de Direcció del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 

El Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) gestiona les polítiques 
actives d’ocupació. Hem treballat per 
millorar els seus programes i serveis 
per tal de garantir la igualtat a l’hora 
d’accedir-hi, la qualitat dels serveis, que 
els col·lectius més desafavorits hi tinguin 
cabuda de manera prioritària i que en els 
casos de contractació es compleixin uns 
requisits mínims de qualitat i estabilitat 
dels llocs de treball. Hem prioritzat 
la defensa de l’esfera pública i la no-
privatització del servei públic d’ocupació.

L’acció del sindicat, a través del Consell 
de Direcció del SOC, ha permès 
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la millora de tots els programes de 
polítiques actives d’ocupació que 
ofereixen contractació, tant pel que fa a 
la durada dels contractes com als salaris, 
amb la signatura de l’Acord relatiu a 
la contractació de persones en atur 
inscrites com a demandants d’ocupació 
no ocupades en el marc del Programa 
Treball i Formació, promogut pel SOC 
(conegut com a plans d’ocupació) i 
signat per CCOO, UGT, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació de 
Municipis de Catalunya i el SOC. 

Consorci per a la Formació 
Contínua 

EI Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya és l’òrgan de concertació 
tripartit en matèria de formació per a 
l’ocupació. CCOO hem participat en 
els consells generals, en els comitès 
executius i en els grups de treball 
d’aquest ens per tal de gestionar i 
executar els programes de formació 
professional contínua i de fer el seguiment 
i el control de les accions formatives que 
es duen a terme a Catalunya.

Sistema de formació i 
qualificació professionals de 
Catalunya
 
El desplegament de la Llei 10/2015, de 
19 de juny, de formació i qualificació 
professionals ha comportat un intens 
exercici de concertació que s’ha 
desenvolupat en diferents àmbits. La 
constitució de la Comissió Rectora, que 
és l’òrgan de planificació estratègica i 
avaluació de les polítiques del sistema de 
formació i qualificació professionals, el 22 
de febrer, i l’aprovació del seu reglament, 
van donar pas a la concertació de tres 
documents importants: l’Estratègia 
Catalana de Formació i Qualificació 
Professionals de Catalunya (2020-2030), 
un document amb les nou prioritats per 
a l’impuls del sistema i un document 
de bases del model català de formació 
professional en alternança. 

Tot i no existir encara l’Agència de 
Formació i Qualificació Professionals de 
Catalunya, també s’ha pogut assolir la 
concertació d’ordres governamentals i 
resolucions que afecten el sistema, com 
la de l’FP no presencial o la de l’FP dual.

Concertació territorial

CCOO participem en vint-i-cinc plans 
o acords de concertació territorial a 
Catalunya d’àmbit local, comarcal i 
metropolità o d’altres agrupacions 
territorials. En aquest espais es 
concerten polítiques d’ocupació i 
formació o de promoció econòmica, i en 
alguns es tracten temes lligats al medi 
ambient i la mobilitat. 

També participem en el marc del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya en el 
desplegament de la Llei 13/2015 en 
allò referent a la concertació territorial. 
És un nou escenari en el qual aquesta 
concertació territorial adoptarà un 
grau més de formalitat, amb un 
major desplegament de recursos i 
d’oportunitats per fer arribar aquestes 
polítiques d’ocupació al conjunt de la 
ciutadania en condicions d’equitat i amb 
majors garanties d’eficàcia i eficiència. 
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Mobilitat

• Realització d’una enquesta sobre 
la mobilitat dels treballadors i 
treballadores de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Realització de dos seminaris 
sindicals:
· “La gestió avançada del bus 

d’empresa”.
· Eines per a l’accés més segur i 

sostenible als centres de treball.

• Actualització de l’estudi “Rodalies 
de Catalunya: un tren per a la 
classe treballadora. Informe, anàlisi i 
propostes de CCOO”. 

• Activitats durant la Setmana 
Europea de la Mobilitat: 
· Debat “Els reptes de la mobilitat 
als centres de treball” (17 de 
setembre).

Sostenibilitat
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· Seminari sindical “Impactes sobre 
la salut de la mobilitat” (19 de 
setembre).
· V edició de la Ruta Activa (29 de 
setembre).

• Prova pilot: ús de bicicletes 
elèctriques per als desplaçaments 
laborals (febrer-juliol, participació al 
projecte Biciempresa de l’AMB).

Canvi climàtic

• Projecte Clinomics: seminari 
sindical internacional “El món del 
treball davant el repte de l’adaptació 
al canvi climàtic” (abril).

• Activitats per al Dia Mundial del 
Medi Ambient (juny):
· Marxes climàtiques (juny):
  Terres de l’Ebre.
  Garraf - Alt Penedès.
· Seminari sindical “Canvi climàtic: 

impactes i polítiques d’adaptació” 
(juny).

• Participació activa de CCOO a la 
jornada “Mobilitza’t pel planeta” 
(setembre):
·  Assemblea a la plaça del Rei de 

Barcelona.
·  Manifestació amb diverses 

organitzacions (com Fridays for 
Future).
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Internacional
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• Participació com a soci als projectes 
europeus:

a) GIG ECONOMY: el projecte 
se centra específicament en les 
plataformes que operen en segments 
específics de l’economia, observades 
i analitzades des d’una perspectiva 
de la cadena, i estudia també les 
connexions amb les empreses de 
l’economia tradicional. Sectors: 
alimentació, turisme i servei domèstic. 

· Celebració del seminari 
internacional “Explorant necessitats, 
treballant en xarxa, compartint 

posicions, actuant!”, amb la presència 
de més de quaranta persones de 
grups organitzats de riders, sindicats 
o federacions sindicals europees.

b) Comitès d’empresa europeus 
(CEE) i pilar europeu de drets 
socials (PEDS): el projecte pretén 
millorar la formació dels delegats 
i delegades dels CEE en temes 
cabdals (com la lectura de balanços 
de les empreses o la digitalització) 
i fer que els CEE siguin una eina 
eficaç de l’acció sindical europea 
amb la voluntat d’augmentar la 
capacitat d’impulsar i exigir un major 
compliment del PEDS.

• Al llarg de les activitats ordinàries 
del CSIR (Consell Sindical 
Interregional), destaquem la 
celebració de l’assemblea general 
ordinària i la presentació del projecte 
ESTOC2020. Aquest projecte, del 

qual CCOO de Catalunya és el soci 
líder, es va aprovar a la convocatòria 
2019 del programa europeu 
Interreg Poctefa (2014-2020) per 
millorar la capacitat d’acció sindical 
transfronterera i reduir els obstacles a 
la mobilitat laboral propis de l’efecte 
frontera. Compta amb la participació 
de les vuit organitzacions sindicals 
membres del CSIR Pirimed (tres de 
catalanes i cinc d’occitanes) amb 
una durada prevista fins al maig del 
2022.

• Entre els dies 8 i 10 de novembre 
la Fundació Pau i Solidaritat i 
la Secretaria d’Internacional i 
Cooperació van participar en una 
trobada internacional a Bogotà 
(Colòmbia) amb el títol: “Encreuant 
coneixements i experiències per 
construir canvis: trobada entre 
sindicats i societat civil d’Europa 
i d’Amèrica andina i central”, 
organitzada per Solidar, FES, CSA i el 
sindicat belga FGTB.
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Xarxa d’Acció Solidària 
(XAS)
La XAS és un instrument de 
solidaritat del sindicat amb el 
conjunt de la societat i de la 
solidaritat obrera.
• Campanya de recollida 

de material escolar
Més de vint-i-cinc escoles 
a Catalunya van rebre 
material escolar, sota el 
criteri d’escola pública, 
en barris amb alt risc 
d’exclusió i amb capacitat 
de socialització del 
material.

• Campanya de recollida 
de joguines
1.500 kg, que han arribat a 
més de 1.000 famílies.

Plataforma en Defensa 
del Dret a l’Atenció 
de les Persones amb 
Dependència 
La plataforma ja compta 
amb vint entitats i col·legis 

professionals, de gent gran, 
veïnals, diversitat funcional 
i infància. S’han realitzat 
diverses reunions de treball 
amb la Generalitat i amb 
els partits polítics, i s’ha 
fet una denúncia pública 
amb l’objectiu d’aconseguir 
millores en les condicions 
d’atenció a les persones 
amb dependència, disposar 
de més recursos per posar 
fi a la llistes d’espera, crear 
el Consell de Dependència, 
incrementar les ràtios, 
solucionar el retard en el 
pagament de les cures no 
professionals i millorar les 
condicions laborals de les 
treballadores del sector. 

Trobada sindical per a 
la inserció laboral de les 
persones amb diversitat 
funcional
Hem organitzat una trobada 
sindical sobre la inserció 

laboral de les persones amb 
discapacitat, en la qual van 
participar afiliats i afiliades 
i actiu sindical del sector 
(centres especials d’ocupació, 
prop de vuitanta persones), 
entitats (DINCAT, Associació 
de Discapacitat Visual de 
Catalunya, Assemblea de 
Cecs de Catalunya, Dones 
no Estàndards) i la Generalitat 
de Catalunya. També hem 
tingut reunions bilaterals amb 
diferents entitats (DINCAT, 
ECOM… per a possibles 
col·laboracions i coordinació.  

Participació en la Comissió 
del Pacte nacional per als 
drets de les persones amb 
discapacitat
El sindicat forma part de la 
taula per al Pacte nacional 
per als drets de les persones 
amb discapacitat. S’han 
constituït sis grups de treball 

per elaborar les propostes 
del pacte. El nostre sindicat 
participa en tots els grups 
en els àmbits de sanitat, 
educació, ocupació, 
mobilitat, etc. Hem avançat 
en les nostres propostes, 
fites, mesures, accions i 
pressupost.

Plataforma Pobresa Zero-
Justícia Global
Participem en les reunions de 
la Plataforma Pobresa Zero i 
Justícia Global, sobretot en 
la preparació de les activitats 
que es fan cada any al 
voltant del Dia Internacional 
per Erradicar la Pobresa, el 
17 d’octubre. Aquest any 
la plataforma va organitzar 
el diàleg titulat “Un nou 
contracte social per combatre 
les desigualtats”.

Acció sociopolítica
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El sindicat, a l’ofensiva_Mobilitzacions destacades 

 1 de Maig  
Dia Internacional del Treball, 
amb el lema “Més drets, més 
igualtat, més cohesió. Primer 
les persones”.
Manifest: https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/manifest_1maig_2019.
pdf

  8 de Març  
CCOO convoca una vaga 
laboral de dues hores, el 
8 de Març del 2019, amb el 
lema “Prou bretxes, violències i 
desigualtats!”.
Manifest: https://www.ccoo.cat/
pdf_documents/2019/manifest_8_marc_
bretxes_violencies_desigualtats.pdf

 28 d’Abril  
Dia Internacional de la Salut i 
la Seguretat en el Treball, amb 
el lema “Pren el control”.

Manifest: www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/manifest_28_abril.pdf

 Festa del Treball 
digne (celebrada el 5 
d’octubre). Es tracta d’una 
jornada festiva i reivindicativa 
que serveix de punt de 
trobada de la gent de CCOO 
de tot Catalunya, amb motiu 
de la Jornada Mundial pel 
Treball Digne (7 d’Octubre).
https://www.ccoo.cat/festa/

 7 d’Octubre  
Jornada Mundial pel  
Treball Digne amb el lema 
“Invertir en cures per la igualtat 
de gènere”.
Manifest: https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/MANIFEST_2019_logos.pdf

 20 de novembre  
“El dia de la fundació” 
Commemoració de la 
fundació del sindicat, el 20 
de novembre del 1964, a 
l’església de Sant Medir de 
Barcelona.
https://fciprianogarcia.ccoo.cat/
ciprianogarcia/noticia/226419/el-dia-de-la-
fundacio-#.Xtkbnzozbct
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 25 de 
Novembre  
Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la 
Violència contra les 
Dones i les Criatures, 
amb el lema “Contra les 
violències masclistes, 
sindicat feminista”.
Manifest: https://www.ccoo.
cat/pdf_documents/2019/
manifest_25n_2019.pdf

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_1maig_2019.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_1maig_2019.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_1maig_2019.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_8_marc_bretxes_violencies_desigualtats.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_8_marc_bretxes_violencies_desigualtats.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_8_marc_bretxes_violencies_desigualtats.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_8_marc_bretxes_violencies_desigualtats.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_8_marc_bretxes_violencies_desigualtats.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_28abril.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_28abril.pdf
https://www.ccoo.cat/festa/
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/MANIFEST_2019_logos.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/MANIFEST_2019_logos.pdf
https://fciprianogarcia.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/226419/el-dia-de-la-fundacio-#.Xtkbnzozbct
https://fciprianogarcia.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/226419/el-dia-de-la-fundacio-#.Xtkbnzozbct
https://fciprianogarcia.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/226419/el-dia-de-la-fundacio-#.Xtkbnzozbct
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_25n_2019.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_25n_2019.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_25n_2019.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2019/manifest_25n_2019.pdf
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Mobilitzacions

 Gener
 Mobilitzacions contra el tancament de la 
planta de Gallina Blanca. 

 Manifestació del sector tèxtil i de la 
confecció a Barcelona en defensa del seu 
conveni col·lectiu.

 Mobilització de treballadores i treballadors 
d’Endesa en defensa d’un conveni digne.

 Vaga a Nestlé a Girona.

 Vaga indefinida de la plantilla d’Arvato 
Services Iberia.

 CCOO participa a la manifestació en 
suport als vaixells de Proactiva Open 
Arms.

 Vaga a Abelló Linde contra el pla de 
reestructuració presentat per l’empresa.

 Vaga a Alliance Healthcare España, SA.

 El sector de la sanitat privada es mobilitza 
per reclamar un conveni col·lectiu digne. 

 CCOO dona suport a la vaga indefinida 
convocada pel Comitè d’Empresa del 
Grup Cacaolat. 

 Febrer
 Acció de sensibilització i de denúncia de 
la cosificació de les dones en els requisits 
discriminatoris i il·legals d’algunes ofertes 
de feina al voltant del Mobile World 
Congress.

 Mobilització de la plantilla del Grup 
Impresia Ibérica, que pertany a Circle 
Media Group, i dona feina directament a 
700 persones i indirectament a 1.500 a 
Madrid, Catalunya i Castella-la Manxa.

 Mobilitzacions a Qualytel en defensa 
dels drets laborals arran de la pèrdua del 
servei 010 de l’Ajuntament de Barcelona.

 CCOO anuncia una concentració contra 
la precarietat laboral a les escoles 
bressol privades i municipals de gestió 
externalitzada.

 CCOO a CaixaBank es mobilitza contra 
les mesures forçoses plantejades per la 
direcció.

 La plantilla de Victransa convoca vaga 
per les seves pèssimes condicions de 
treball.

 La plantilla de Sarpi Constantí, SLU (Grup 
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Veolia), es mobilitza per la negociació del 
seu pacte d’empresa.

 Vaga indefinida a Gallina Blanca i 
històrica manifestació a Sant Joan Despí 
contra el tancament de la planta que hi 
ha a la població. 

 CCOO participa a la manifestació, a 
Manresa, per exigir uns serveis de Renfe 
dignes i segurs.

 Mobilitzacions en defensa del Conveni 
d’enginyeries i oficines d’estudis tècnics.

 Març
 Vaga indefinida de la plantilla d’Ndavant, 
SL, empresa encarregada de la neteja de 
col·legis i dependències municipals de 
Viladecans.

 Mobilitzacions a Codorníu davant 
l’expedient de regulació d’ocupació 
presentat per l’empresa. 

 Vaga de la plantilla de Gesgrup 2000 de 
Lleida.

 CCOO dona suport a la manifestació 
#23MStopVox.

 CCOO a CaixaBank es mobilitza pel 
procés de reestructuració de l’empresa.

 Concentració del sector sanitari 
concertat en defensa del conveni.

 La plantilla de l’Ajuntament de Cunit 
protesta pel bloqueig del conveni.

 Concentració per denunciar la 
persecució sindical a Alliance Healthcare 
España, SA.

 Vaga dels treballadors i treballadores 
d’Elecnor, SA, de Montcada i Reixac.

 Vaga indefinida a Autocares Ravigo, SL, 
pels incompliments i endarreriments dels 
salaris.

 CCOO dona suport a les mobilitzacions 
del 15 de març contra el canvi climàtic.

 Concentració de la plantilla de Biospirit 
pel pagament de les nòmines.

 Vaga i concentracions de la plantilla 
dels supermercats DIA per exigir la 
paralització de l’ERO.

 CCOO, contra el tancament de 
l’empresa Control y Montajes Industriales 
(CYMI) a Gavà.

 CCOO a Qualytel convoca vaga i 
concentració en defensa dels drets 
laborals.

 CCOO convoca vaga laboral de dues 
hores per torn de treball el 8 de Març, 
Dia Internacional de les Dones.

 CCOO i UGT convoquen vaga al 
sector d’acció social pel bloqueig en la 
negociació del seu conveni col·lectiu.

 Aturades diàries al Centre Sanitari del 
Solsonès per protestar per la situació 
laboral i salarial de la plantilla.

 Convocada una vaga a l’Ajuntament de 
Cunit pel bloqueig en la negociació del 
seu conveni.

 Mobilitzacions contra el tancament de La 
Antigua Lavandera. 

 Abril
 El Comitè d’’Empresa de Nissan convoca 
mobilitzacions de la plantilla davant la 
convocatòria d’’una mediació urgent per 
part de la direcció.
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 Mobilitzacions a CaixaBank per mostrar 
el rebuig absolut a les retallades 
proposades per la direcció.

 Els treballadors i treballadores de KONE 
convoquen una vaga pel bloqueig en la 
negociació del seu conveni col·.lectiu.

 Vaga a SMP (Samvardhana Motherson 
Peguform) per protestar contra la 
modificació unilateral del període de 
vacances feta per l’’empresa.

 Aturades de dues hores per torn a 
Chupa Chups de Sant Esteve de Sesr 
Rovires pPel bloqueig en la negociació 
del seu conveni.

 Vaga a Endesa pel bloqueig en la 
negociació amb l’’empresa.

 Vaga i manifestació a Metro de 
Barcelona pel bloqueig en la negociació 
del seu conveni.

 Concentració per la dignificació del 
treball de la llar i les cures. 

 VI Cursa per la Justícia Social de 
Terrassa. 

 Mobilitzacions de la plantilla de Nestlé 
a  Girona contra l’’acomiadament d’’un 
treballador.

 CCOO convoca les treballadores  del 
comerç de Figueres a concentrar-se 
davant l’’ajuntament per mostrar el 
desacord amb la declaració que totde 
tot el municipi siguicom a zona turística.

 CCOO de Catalunya s’’uneix a la 
convocatòria ““Punxem la bombolla””, 
per uns lloguers assequibles i per un 
parc públic d’’habitatge de lloguer.

 Maig
 Vaga a les escoles bressol municipals 
externalitzades i privades per la 
negociació del seu conveni. 

 Tancada de funcionaris i funcionàries 
de presons al Departament de Justícia 
en defensa de les seves condicions 
laborals i retributives.

 CCOO dona suport a les reivindicacions 
de la plantilla del Consorci de 
Biblioteques de Barcelona per demanar 
més plantilla i millores en les seves 
condicions laborals.

 Marxa climàtica a les Terres de l’Ebre.

 CCOO convoca una vaga a Mascaró 
Morera, SL, per exigir el compliment del 
conveni de transport de mercaderies.

 CCOO convoca una vaga de vint-i-
quatre hores a Extel Contact Center per 
la pèrdua de condicions de treball en les 
diferents subrogacions de plantilla.

 CCOO i UGT convoquen una 
concentració contra el bloqueig en la 
negociació del Conveni de transport 
de mercaderies de la província de 
Barcelona.

 CCOO convoca una vaga a Total 
Petrochemicals en contra de l’ERO 
presentat per l’empresa.

 CCOO i la resta de sindicats amb 
representació a la mesa sectorial 
convoquen una concentració en 
protesta per les modificacions del 
currículum d’FP. 

 Les treballadores i treballadors de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat protesten per les 
males condicions laborals que tenen. 

 CCOO es tanca dins de la Diputació 
de Barcelona, juntament amb la resta 
de sindicats, en contra de les bases de 
l’oferta pública.

 CCOO dona suport a la manifestació 
de la plataforma Cap tancament ni 
augment de ràtios al Poble-sec per 
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denunciar la supressió d’una línia de P3 
a l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer de 
Barcelona.

 CCOO participa a la manifestació 
convocada per la plataforma Rubí Acull, 
a favor de l’acollida i l’atenció a menors.

 CCOO convoca una vaga d’escoles 
bressol privades i municipals 
externalitzades per un conveni just i 
digne. 

 CCOO i la resta de sindicats presents 
a la Mesa de Negociació Docent 
convoquen una vaga a l’ensenyament 
públic no universitari en defensa de 
les condicions laborals i la qualitat de 
l’educació.

 CCOO i UGT reprenen les 
mobilitzacions davant el bloqueig de la 
patronal en la negociació del conveni 
d’acció social.

 Els treballadors i treballadores de Befesa 
Aluminio convoquen una vaga indefinida 
en contra de la política de relacions 
laborals de l’empresa.

 Concentració de la plantilla de l’Hotel 
Don Juan de Lloret de Mar per 
protestar contra l’acomiadament d’una 
treballadora.

 CCOO convoca mobilitzacions contra 
la signatura del Conveni col·lectiu de 
centres d’assistència i educació infantil. 

 Vaga indefinida de la plantilla de 
Girona+Neta per denunciar les seves 
condicions laborals.

 Vaga a Metro de Barcelona per 
protestar per l’afectació per amiant 
a alguns dels seus treballadors i 
treballadores.

 La plantilla de Faurecia fa vaga pel 
bloqueig en la negociació del seu 
conveni col·lectiu.

 CCOO d’Indústria convoca una 
concentració davant la seu de 
Servicarne per exigir la regularització del 
personal de plantilla.

 CCOO i UGT convoquen una 
concentració per denunciar la situació 
que pateixen les treballadores i els 
treballadors del sector de residències, 
de centres de dia i de llars per a 
persones amb discapacitat.

 Els treballadors i treballadores del SEM 
exigeixen a la consellera de Salut no ser 
“els discriminats” de la sanitat pública, i 
mantenen la vaga del 7 i el 8 de maig.

 El Parc Fluvial de Sant Boi acull la 
Caminada Popular pel Treball Digne i 
l’Economia Solidària. 

 Els sindicats es tanquen al Departament 
d’Educació per denunciar el bloqueig de 
les negociacions.

 Mobilitzacions per a la defensa dels 
llocs de treball al Zoo de Barcelona. 

 La plantilla de Girona+Neta convoca 
una manifestació per denunciar el 
bloqueig del seu conveni.

 Juny
 CCOO de Catalunya se suma a 
la commemoració del Dia per a 
l’Alliberament LGTBI, el 28 de Juny.

 CCOO convoca aturades parcials i 
concentracions a DS Smith per falta 
d’acord en les negociacions. 

 CCOO convoca aturades a Extel 
Contact Center per la pèrdua de 
condicions laborals.

 CCOO convoca una protesta a les 
portes de la Fira de Transport i Logística 
SIL Barcelona 2019 pel bloqueig de la 
negociació del seu conveni col·lectiu.
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 CCOO organitza una travessa 
Canyelles-Olèrdola dins dels actes del 
Dia Mundial del Medi Ambient.

 CCOO convoca una vaga a Accepta, 
que presta atenció telefònica de 
Seguros Santalucía, per protestar pel 
tancament de centres de treball de 
Catalunya. 

 Juliol
 CCOO convoca una concentració a Vic 
per la devolució de les quotes als falsos 
cooperativistes del sector carni.

 La plantilla de l’aigua de Viladrau (Nestlé 
Waters España, SA) d’Arbúcies convoca 
una vaga per les negociacions per 
l’increment salarial.

 Vaga a Castellar Vidrio davant el 
bloqueig de les negociacions del 
conveni.

 CCOO es concentra en defensa del 
sector de la geriatria.

 CCOO a Caprabo convoca i dona 
suport a les concentracions per 
denunciar la pèrdua de llocs de treball 

que provoca la subrogació del personal 
de les botigues franquiciades. 

 Manifestació promoguda per Open 
Arms contra la criminalització de les 
ONG al Mediterrani.

 La plantilla de Volpak es mobilitza pel 
salari i contra els acomiadaments.

 CCOO de Catalunya fa una crida 
a participar a les mobilitzacions 
convocades en suport de la noia que fa 
dos anys va patir una violació grupal a 
Manresa i de la qual ara es fa el judici.

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

 Continuen les mobilitzacions per 
la inseguretat per a conductors i 
passatgers a les línies de bus al Garraf.

 Inici de mobilitzacions a Elix Polymers 
contra l’aplicació unilateral per part de 
la direcció de mesures de flexibilitat 

inversa, que dificulten la conciliació de la 
vida laboral i la familiar dels treballadors i 
treballadores.

 CCOO convoca una concentració 
davant la botiga de Caprabo del carrer 
d’Hondures, , de Barcelona, per manca 
de respecte a les seves condicions 
laborals.

 Setembre
 CCOO de Catalunya dona suport a 
les mobilitzacions contra les violències 
masclistes del #20S.

 CCOO organitza juntament amb UGT 
i Fridays for Future una assemblea de 
delegats i delegades a Barcelona, amb 
el lema “Preservar el planeta des del lloc 
de treball. Per una transició justa”.

 Concentració per la readmissió de 
la treballadora acomiadada per UTE 
Enllumenat. 

 La plantilla de TE Connectivity es 
mobilitza contra l’ERO.

 Les treballadores i treballadors jubilats 
d’Endesa inicien mobilitzacions davant 
la pèrdua de beneficis socials.
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 CCOO prepara mobilitzacions contra els 
ERO presentats pel Grup Amplifon.

 Les treballadores i treballadors de MON-
PA es mobilitzen en defensa dels llocs 
de treball.

 CCOO es mobilitza davant perfumeries 
Douglas per denunciar les dràstiques 
retallades en els drets laborals.

 CCOO es mobilitza per denunciar que 
ServiAide (Grup Zurich) vol acomiadar 
224 persones.

 Concentració a la Ciutat de la Justícia 
per reclamar la readmissió dels delegats 
acomiadats per SLM-T12.

 Octubre
 Concentració per defensar els drets de 
la gent gran.

 Concentració davant del Departament 
Treball contra l’ERO de Prysmian a les 
plantes de Manlleu i Montcada i Reixac.

 La plantilla de TVC protesta per la 
manca de personal.

 El sector de mercaderies i logística de la 
província de Barcelona fa vaga després 
d’estar nou anys sense conveni.

 Concentració de la plantilla de SADA 
davant de la Paeria de Lleida per 
reivindicar la continuïtat de la planta i 
dels llocs de treball.

 Concentració del col·lectiu de jubilats 
i jubilades de BASF per la retallada de 
beneficis socials. 

 Jornada de vaga a la delegació 
d’Elecnor de Sabadell per la millora de 
les condicions laborals de la plantilla.

 Les direccions de les seccions sindicals 
de CCOO i UGT es tanquen a la seu 
d’Endesa de Barcelona en defensa dels 
drets de la plantilla.

 Mobilitzacions dels treballadors i 
treballadores de Microson en defensa 
dels llocs de treball.

 Mobilitzacions contra els ERO del Grup 
Amplifon.

 Concentració de les treballadores i 
treballadors jubilats d’Endesa davant del 
consolat italià, a Barcelona.

 Gran concentració en defensa dels 

llocs de treball a Prysmian Group, TE 
Connectivity i Microson.

Les treballadores i treballadors de 
General Cable es mobilitzen contra el 
tancament de la planta de Manlleu.

 Jornada de vaga a TE Connectivity 
contra l’ERO.

 Novembre
 CCOO es mobilitza contra la denúncia 
de les universitats per haver exigit la 
pròrroga automàtica per quart any de 
l’Estatut del personal investigador en 
formació.

 La Federació de Sanitat de CCOO 
es concentra a Madrid en defensa 
de la qualificació i la classificació 
professionals.

 Vagues parcials de la plantilla de 
TVC per les condicions laborals i el 
compliment del conveni.

 Mobilitzacions contra la sentència del 
Tribunal Constitucional que permet 
l’acomiadament objectiu per absències 
intermitents.
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Assemblees

 La plantilla d’IQOXE es mobilitza per 
exigir el desbloqueig de les negociacions 
del pacte d’empresa.

 Convocades aturades a SADA contra el 
tancament de la planta.

 Nova concentració contra l’ERO de 
Prysmian a les plantes de Manlleu i de 
Montcada i Reixac.

 CCOO es concentra davant la patronal 
Foment del Treball en defensa del sector 
de la geriatria.

 Desembre
 Vaga a IQOXE pel desbloqueig de les 
negociacions i contra l’acomiadament de 
3 treballadors.

 La plantilla de TVC continua fent vagues 
parcials per les condicions laborals.

 CCOO participa a la concentració 
mensual de la Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere.

 CCOO convoca les treballadores del 
sector de la dependència a mobilitzar-se 
el 14-D.

 CCOO de Tarragona dona suport a la 
concentració en defensa de la línia de 
rodalies entre Salou i Cambrils.

 Manifestació a Rubí per la continuïtat de 
la planta de Continental Automotive. 

 CCOO fa una crida a participar en la 
concentració dels vigilants de seguretat.

 Concentració de suport a la professora 
discriminada després de ser mare.

 Gener
 Assemblees territorials de CCOO de 
Catalunya, en el marc del procés de 
mobilització davant les organitzacions 
empresarials i el Govern, pel 
compliment dels acords en matèria 
salarial en el diàleg social i per la 
modificació de la reforma laboral i la 
millora del sistema públic de pensions
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Assemblees

 Febrer
 Continuen les assemblees territorials 
de CCOO de Catalunya, en el marc 
del procés de mobilització davant 
les organitzacions empresarials i el 
Govern, pel compliment dels acords 
en matèria salarial en el diàleg social i 
per la modificació de la reforma laboral 
i la millora del sistema públic de 
pensions.

 Acte sindical, el 8 de febrer a Madrid, 
amb el lema “Més fets, menys 
paraules”, que va aplegar 10.000 
sindicalistes.

  Abril
 Assemblea preparatòria a Girona del 
Primer de Maig, amb la presència de 
Javier Pacheco, secretari general de 
CCOO de Catalunya.

 Assemblea sindical de CCOO del 
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - 
Garraf per organitzar el jovent.

 Javier Pacheco, assisteix a 
l’assemblea de la plantilla de 
l’empresa Taurus d’Oliana.

 El secretari general de CCOO de 
Catalunya, assisteix a l’assemblea de 
la plantilla de la Corporació Alimentària 
de Guissona (CAG).

 Maig
 Assemblea de professorat celebrada 
a la seu de CCOO per tractar la 
resolució de l’FP dual publicada pel 
Departament d’Educació així com els 
canvis curriculars que aquest planteja 
per al proper curs.

 Juny
 Assemblea de delegats i delegades 
de CCOO del Vallès Occidental - 
Catalunya Central amb Unai Sordo i 
Javier Pacheco.  

 Setembre
 La Coordinadora de CCOO dels 
Polígons Petroquímics de Tarragona 
es reuneix en assemblea per decidir 
les pròximes accions de cara a la 
parada del mes d’octubre.

 Assemblea de CCOO del Vallès 
Oriental - Maresme - Osona per 
informar les delegades i delegats 
i analitzar les darreres novetats 
jurídiques en matèria d’igualtat (RDL 
06/2019) i de registre de la jornada de 
treball (RDL 08/2019).
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• Campanya per a la millora dels 
salaris
CCOO de Catalunya ha iniciat una 
campanya per continuar impulsant 
la millora dels salaris en els 
convenis col·lectius:
— Recuperació salarial del 3 %.
— Cap conveni per sota dels 

14.000 €.
— Lluita contra la bretxa salarial 

i per la igualtat entre homes i 
dones.

• Campanya informativa sobre 
registre de jornada
Campanya informativa en relació 
amb el registre de jornada: d’una 
banda, a través de la pàgina 
web del sindicat i, de l’altra, 
amb una jornada de treball per a 
sindicalistes. La informació inclou 
una valoració sindical, els canvis 
normatius, les dades sobre les 
hores extres no pagades, els 
antecedents i les accions fetes i els 
criteris sindicals d’actuació.

• Campanya sobre l’SMI 
El sindicat ha iniciat una campanya 
d’informació a través de la 
web i l’app de CCOO, i ofereix 
assessorament personal a les 
persones que han de presentar 
alguna reclamació a les empreses 
que no apliquen el salari mínim 
interprofessional (SMI).
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• Campanya de recollida de 
material escolar 
7a campanya de la Xarxa d’Acció 
Solidària (XAS) per fer arribar 
material escolar a les escoles 
públiques dels barris on es registra 
un alt nivell de risc de pobresa i 
d’exclusió social. 

• Campanya per protegir dels 
cops de calor 
Campanya de la Federació de 
Construcció i Serveis de CCOO de 
Catalunya per protegir dels cops de 
calor els treballadors i treballadores 
que desenvolupen la seva feina a 
l’aire lliure.

• Campanya en defensa del 
sistema públic de pensions 
Per defensar l’ocupació de qualitat 
i les pensions dignes, perquè són 
un dret, no un privilegi, i perquè 
garanteixen la cohesió, la certesa 
i el benestar que correspon  a la 
immensa majoria de la població i 
que aquesta reclama.

• Campanya a l’hostaleria “El 
client no sempre té la raó. Per 
un lloc de treball segur per a les 
cambreres de pisos”
Campanya de la Federació de 
Serveis de CCOO, emmarcada en 
la 6a Setmana d’Acció Mundial 
per les Cambreres de Pisos, 
contra l’assetjament sexual que 
pateixen les cambreres de pisos 
per part d’alguns clients durant 
l’acompliment de la seva activitat 
laboral en el sector de l’hostaleria.

• “No a l’acomiadament per 
emmalaltir. Defensa els teus 
drets!”
Campanya contra la sentència 
del Tribunal Constitucional del 16 
d’octubre del 2019, que permet 
l’acomiadament objectiu per 
absències intermitents, encara que 
aquestes siguin justificades.

• Campanya de recollida de 
joguines “Cap nen i nena sense 
joguina” 
7a campanya de recollida de 
joguines organitzada per la Xarxa 
d’Acció Solidària de CCOO de 
Catalunya (XAS).

• Campanya d’informació a les 
treballadores de la llar sobre els 
seus drets laborals i socials 
Campanya d’informació adreçada 
a les treballadores de la llar sobre 
els seus drets laborals i socials, 
impulsada pel CITE amb la 
col·laboració de les associacions 
Mujeres Pa’lante, Las Libélulas i 
Mujeres Migrantes Diversas. 
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Jornades, seminaris, escoles…

28a Escola d’Estiu de 
CCOO de Catalunya: Amb 
el títol “Comunicació, identitat, 
credibilitat i fake news”, en 
aquesta edició l’escola va 
tractar sobre com les formes 
de comunicació d’una 
organització tenen una gran 
influència en la seva identitat i 
credibilitat, i, al mateix temps, 
també serveixen per reflectir 
els seus principis i valors. La 
comunicació sempre ha estat 
un element molt important per 
a CCOO, però en el món actual 
les fake news o notícies falses 
s’han convertit en un element 
a tenir en compte que pot 
tergiversar la nostra capacitat 
d’analitzar la realitat i que hem 
d’aprendre a identificar.
9 i 10 de juliol, a Terrassa

XIV Escola de Dones  
Amb el lema “Gènere i classe: 
interrelació o jerarquia”, 
es va reflexionar sobre la 
classe i el gènere a partir 
de la realitat del conjunt de 
desigualtats existents i la 
seva interseccionalitat (com la 
migració, l’edat, la discapacitat, 
la identitat sexual…).
24 d’octubre, Barcelona

XVII Escola de Joves 
Sindicalistes Ángel Rozas
L’escola és la trobada anual 
dels joves de CCOO per 
compartir experiències, 
aprendre sobre el món sindical 
i la problemàtica actual, i, 
per descomptat, passar-ho 
molt bé! Aquest any, amb el 
lema “Idees. Organització. 
Lluita!”, s’ha aprofundit en com 
organitzar-nos, com funcionen 
les eleccions sindicals i com 
podem dotar d’eines els 
nostres afiliats i afiliades joves 
per poder fer front a dubtes 
o problemes que els puguin 
sorgir en el seu dia a dia a 
la feina. També s’han tractat 
temàtiques d’actualitat, com la 
crisi climàtica i la repercussió 
que té al món del treball.
11 i 12 d’octubre, Calders

Les nostres escoles
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 Gener
 Jornada sobre l’Escola Inclusiva, orga-
nitzada per la Federació d’Educació de 
CCOO, en relació amb el Decret d’es-
cola inclusiva (150/2017, de 17 d’oc-
tubre), per debatre les diferents pro-
postes presentades pel nostre sindicat 
així com per posar en comú diferents 
experiències concretes.

 Jornada titulada “Formació dual: 
una estratègia de qualitat?”, orga-
nitzada per la Secretaria de Treball i 
Economia de CCOO de Catalunya, 
en col·laboració amb la Federació 
d’Educació del sindicat.

 Febrer
 IV Jornada Ciutadana per una 
Fiscalitat Justa, organitzada per la 
Plataforma per una Fiscalitat Justa, 

Ambiental i Solidària, de la qual 
CCOO de Catalunya és promotora, 
amb l’objectiu de parlar de la realitat 
del nostre sistema fiscal i la seva 
necessitat de canvi.

 Jornada sobre el Sector de 
l’Automoció i, en concret, sobre el 
present i el futur de les empreses 
auxiliars i de components de SEAT i 
NISSAN, organitzada per la federació 
CCOO d’Indústria.

 Març
 Jornada titulada “L’ergonomia als 
llocs de treball”, organitzada per 
CCOO de Tarragona per parlar dels 
riscos ergonòmics i com actuar-hi 
a les empreses amb els delegats i 
delegades de prevenció.

 Jornada sobre la Mobilitat als 
Polígons i els Desplaçaments als 

Jornades i seminaris
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Centres de Treball, organitzada 
per CCOO del Baix Llobregat 
- Alt Penedès - Anoia - Garraf, 
per abordar les diferents 
problemàtiques sobre mobilitat que 
es donen als polígons i als centres 
d’activitat econòmica del Baix 
Llobregat.

 Jornada titulada “lntervenció 
sindical per la formació a 
l’empresa”, organitzada per la 
Secretaria de Treball i Economia 
de CCOO de Catalunya, per 
evidenciar la importància del dret 
a la formació a l’empresa, que és 
garantia d’estabilitat i de qualitat en 
l’ocupació.

 Abril
 Jornada titulada “La salut laboral de 
les cambreres de pis”, organitzada 
per CCOO de Serveis, en la qual 
es va presentar el projecte “Els 
teus drets, la millor medicina”, que 

analitza l’elevat consum de fàrmacs 
per part d’aquest col·lectiu per 
pal·liar el dolor que pateixen com 
a conseqüència d’unes condicions 
laborals deficients.

 Debat electoral sobre temes 
educatius amb candidates i 
candidats de les principals forces 
polítiques del nostre país, organitzat 
per la Federació d’Educació de 
CCOO.

 Conferència tripartida en el 
centenari de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT) 
titulada “El futur del treball”, 
organitzada per la Generalitat de 
Catalunya i amb la participació de 
CCOO de Catalunya.

 Seminari sindical titulat “El món 
del treball davant del repte de 
l’adaptació al canvi climàtic”, 
dins del projecte europeu Life 
Clinomics, que té per objectiu 
generar processos d’adaptació de 
les empreses i els municipis al canvi 
climàtic, tot intentant minimitzar-ne 

l’impacte, millorar la competitivitat i 
augmentar l’ocupació. 

 Maig
 Jornada titulada “El dret a morir 
dignament”, organitzada per la 
Federació de Sanitat de CCOO 
de Catalunya juntament amb 
l’Associació Dret a Morir Dignament 
- Catalunya (DMD-Cat), amb 
l’objectiu de conèixer els drets 
humans relacionats amb el final 
de la vida de les persones (els que 
tenim a l’Estat espanyol i els que 
tenen a altres països) i potenciar les 
competències per poder parlar de 
la mort digna.

 15a Jornada de Previsió Social 
Complementària, organitzada 
per l’Àrea de Previsió Social 
Complementària de la Secretaria 
d’Acció Sindical de CCOO de 
Catalunya, adreçada a membres 
de comissions de control de plans 
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i fons de pensions del sistema 
d’ocupació i per a representants 
sindicals.

 Jornada titulada “Dona i treball 
a Palestina”, organitzada per 
la Secretaria d’Internacional 
i Cooperació de CCOO de 
Catalunya. S’hi van fer les taules 
rodones titulades amb les taules 
rodones “La situació de les dones a 
Palestina” i “Treball digne per a les 
dones a Palestina?”.

 Taula rodona titulada “Feministes i 
diversxs: resistència democràtica 
en temps de Bolsonaro i Trump”, 
organitzada per l’Àmbit LGTBI de 
CCOO de Catalunya, a la qual va 
assistir l’activista Monica Benicio.

 Juny
 Jornada titulada “Dones i salut, una 
lluita de dia i de nit”, organitzada per 
CCOO de Catalunya a Barcelona 
per commemorar el 28 de Maig, Dia 

Internacional d’Acció per la Salut de 
les Dones.

 Seminari sindical titulat Canvi 
climàtic: impactes i polítiques 
d’adaptació, organitzat per CCOO 
del Vallès Oriental - Maresme - 
Osona.

 Juliol
 Taller titulat Dones, asil i treball, 
organitzat pel Centre d’Informació 
per a Treballadors Estrangers 
(CITE) de CCOO de Catalunya 
conjuntament amb les fundacions 
Benallar, Servei Solidari i Educació 
Solidària, que formen part de 
l’acció social de l’Escola Pia de 
Catalunya. 

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

 Setembre
 Acte amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya amb el títol 
“Valors republicans: valors de futur, 
feminisme i drets de ciutadania”.

 Seminari sindical dedicat als 
impactes sobre la salut del model 
de mobilitat, en el marc de la 
Setmana Europea de la Mobilitat 
2019.

 Octubre
 Jornada titulada “Fabricar automò-
bils sostenibles a Catalunya. Què 
tenim? Què cal per a una transició 
justa?”, organitzada per CCOO 
d’Indústria, sobre el present i el fu-
tur del sector de l’automòbil.

 Taula rodona titulada “Per una fis-
calitat responsable dels grans grups 
empresarials, especialment les 
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tecnològiques”, organitzada per la 
Plataforma per una Fiscalitat Jus-
ta, Ambiental i Solidària, de la qual 
CCOO de Catalunya és promotora.

 Novembre
 Jornada titulada “Els temps a 
l’ofensiva. La gestió democràtica 
del temps de treball per a la trans-
formació social i la transició justa”, 
organitzada per la Secretaria d’Ac-
ció Sindical, sobre la negociació 
col·lectiva.

 3es Jornades Jurídiques de Dret 
Laboral i Sindical, organitzades pel 
Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO 
de Catalunya.

 XII Trobada de Tardor per a Mem-
bres de Comissions de Control de 
Plans i Fons de Pensions del Sis-
tema d’Ocupació, organitzada per 
l’Àrea de Previsió Social Comple-
mentària de CCOO de Catalunya.

 Taller internacional sobre la gig 
economy, o economia de feinetes, 
i el treball a plataformes digitals, 
organitzat conjuntament amb altres 
sindicats europeus, coordinat per 
FILCAMS CGIL, i amb finançament 
de la Unió Europea.

 Desembre
 Jornada sobre Drets Socials i Im-
migració, organitzada pel Centre 
d’Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE) de CCOO de Ca-
talunya, en el marc de la comme-
moració del Dia Internacional del 
Migrant, que se celebra el 18 de 
desembre.

 Jornada titulada “Amiant: re-
conèixer per prevenir”, organitzada 
per CCOO d’Indústria de Cata-
lunya amb l’objectiu de donar als 
delegats i delegades del conjunt 
del territori eines per actuar sindi-

calment en la detecció de casos 
en què l’amiant afecta la salut dels 
treballadors i les treballadores.

 Jornada sobre els Drets de les 
Persones amb Diversitat Funcional, 
que tenia per objectiu fomentar el 
debat dels grups i el debat sobre el 
contingut del Pacte nacional per a 
les persones amb discapacitat. 

 Jornada de debat metropolità 
titulada “Progrés i drets de ciuta-
dania. Diàleg social”, organitzada 
per CCOO de Catalunya, UGT de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barce-
lona.
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Assessorament laboral 
CCOO Catalunya

Assessorament

8.124
Aplicació conveni

26,19 %

Els temes principals i nombre de consultes són:

Assessorament i serveis _52

Hem atès 19.962 persones, que han 
generat 31.824 consultes a 31 locals 
sindicals i amb 214 assessors i 
assessores laborals sindicalistes.  

• 4.637 persones es van afiliar a la 
consulta. Hem atès 12.632 persones 
afiliades i 7.330 de no afiliades. 

• Atenem més dones que homes, un 
52,6 %.

• El 60 % dels treballadors i 
treballadores que atenem són 
d’empreses petites, de menys de 60 
treballadors i treballadores.

• 5.412 consultes han requerit la 
intervenció del Gabinet Tècnic 
Jurídic, de les quals s’han generat 
2.420 expedients.

6.199
Prestacions 

seguretat social
19,98 %

3.595
Contractació

11,59 %

3.503
Acomiadaments

11,29 %

3.471 
Càlculs
11,19 %

3.175 
Salaris

10,24 %

909 
Salut i seguretat 

2,93 %

897 
Drets 

fonamentals 
2,89 %

646
Sancions 
2,08 %

286
Atur 

0,92 %

166
Drets 

sindicals 
0,54 %

49
Infoatur 
0,16 %
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Assessorament d’Higia - Salut 
Laboral de CCOO de Catalunya  

• Hem atès 946 casos d’assessorament especialitzat 
en salut laboral.

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

• 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:
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 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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Espai 
d’acollida sindical
El mes d’abril es va posar en funcionament, 
al local de Via Laietana, el servei d’atenció 
presencial i virtual, a través de WhatsApp, 
del que anomenem l’espai d’acollida sindical. 
Aquesta iniciativa neix del compromís del 
sindicat per lluitar contra la precarietat i, en 
la seva estratègia, per fer un sindicat més 
proper. L’objectiu d’aquest espai d’acollida 
és canviar el primer contacte que tenen els 
treballadors i treballadores en venir al sindicat, 
assimilant-lo al contacte que es dona a través 
de les seccions sindicals a les empreses.

Hem començat a dirigir esforços per traslladar 
el model d’acollida als territoris, adaptant 
el model a les seves necessitats. Aquesta 
implementació del projecte de l’acollida està 
sent acompanyada amb formació contínua 
als companys i companyes sindicalistes que 
fan acollida, així com amb un assessorament 
als territoris sobre la posada en funcionament 
del projecte.

Aquest projecte és una oportunitat per lluitar 
contra la precarietat, que cada vegada es dona 
amb més freqüència i virulència en aquells 
centres on no hi ha representació legal dels 
treballadors, i potencia l’acció sindical per 
sensibilitzar els treballadors i treballadores 
sobre la importància i la necessitat d’organitzar-
se a la seva empresa i en el si del sindicat. 
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CITE

59
 %

41
 %

Usuaris i 
usuàries totals: 

11.381

Només el 45,8 % 
de les persones ateses 

treballen

Total consultes 

28.172  
(24.794 consultes 

sobre temes 
d’estrangeria)

Prop del 60 % de les 
persones ateses són de països 

llatinoamericans.

Marroc 
14,7 %

Colòmbia 
10,2 %

Veneçuela 
7,4 %
Hondures 
7,3 %

Bolívia 
5,3 %

s’han realitzat 

1.173 
acollildes
(ateses per 

121 sindicalistes)

De les persones no 
afiliades que passen 

per l’acollida, se 
n’afilien directament un 

15,58 %. 

52
,6

0 
%

46
,9

7 
%

0,
3 

%

do
ne

s

ho
m

es

no
 b
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i

6.736 
dones

4.645 
homes

(35,5 % treball regular
64,5 % treball irregular)

Resta de 
Llatinoamèrica

20,5 %

Resta de països 
del món

28,9 %

Perú 
5,7 %
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GTJ
Gabinet Tècnic Jurídic 
de CCOO de Catalunya

• Hem atès 16.365 
visites de consultes 
jurídiques individuals 
i col·lectives, de 
18.358 persones 
a 18 locals 
sindicals i amb 
37 professionals 
(33 advocats, 3 
graduats socials i 1 
economista).

• El 84,4% de les 
persones són 
afiliades (15.509) 
en el moment de fer 
la visita i el 17 % són 
persones no afiliades 
(2.849).
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Primeres consultes 8.405

Nous expedients 5.535

Demandes 4.484

Judicis 2.422

Sentències rebudes 1.367

Conciliació jutjats 1.262

Conciliacions CMAC 583

Acomiadaments 
38,5 %

Reclamacions 
de quantitat 
22,3 %

Reclamacions a la 
Seguretat Social 

14,2 %

Sancions
8,93 %

Mobilitat geogràfica
3,4 %

Contenciós 
administratiu
2,22 %

Els temes principals de 
consulta i reclamació són: 5.535 

expedients judicials 

Altres
10,49 %
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5 
Restauració

Serveis i descomptes a l’afiliació
Assessorament i serveis _56

Total
360 

serveis

Serveis amb descompte

28 
Espectacles i 
cultura

8 
Parcs i 
experiències

 

1 
Assessorament

5 
Serveis  
diversos

12 
Assegurances

14 
Esports i lleure

200 
Salut

23 
Automoció

6 
Fotografia i 
informàtica

5 
Tèxtil

7 
Ensenyament

4 
Llar

42
Turisme

Campanya  
RENDA 2018

1.313  
persones ateses

Altres serveis

VISITES WEB

14.543
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Formació sindical

227 
cursos 

4.148 
alumnat 

total 
(51 % 

són dones)
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127
formació bàsica
(2.429 alumnes) 

54
formació salut laboral 

(998 alumnes) 

29
formació quadres 

(461 alumnes) 

17
diversos

 (260 alumnes) 

5.357
hores Diversos: tallers, jornades, participació en el postgrau de la UAB i de la UB i en el mòdul III del postgrau, 

participació de persones de la CONC al projecte de la Escuela del Trabajo Confederal i formació específica 
per a l’equip d’assessorament mancomunat.
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Formació per a l’ocupació

784 
cursos

351 
formadors i 
formadores

16 
locals 

sindicals

25 
centres 
públics

empreses

Formació _59

12.947 
alumnes

Perfil de l’alumnat

Certificació

Activitat formativa

35.357
hores

25 
comarques

+ 45 % 
formació acreditada

informàtica idiomes

preparació 
oposicions
(educació i 

administració)

habilitats 
personals

Estudis 
superiors ocupada - 250 

+ 40 
anys

Instal·lacionsEspecialitats

Persones 
col·laboradores

atenció 
social i 

sanitària

Impartida per la Fundació Paco Puerto, que promociona la formació professional dels 
treballadors i treballadores de Catalunya
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Formació per a persones adultes  

291
matriculacions en 

ensenyament de llengües

78
matriculacions en 
formació bàsica

43  
matriculacions a 
proves d’accés

Formació _60

• Joves que no han aprovat l’ESO i 
persones que, havent superat l’edat 
per cursar els estudis obligatoris, 
no van poder concloure la formació 
bàsica. 

• Persones que volen 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. 

• Persones que aspiren a millorar 
les seves competències per a la 
societat de la informació ampliant 
els seus coneixements d’anglès o 
d’informàtica. 

• Persones nouvingudes que volen 
aprendre les llengües oficials de 
Catalunya. 

Els perfils principals 
de l’alumnat:

Impartida pel Centre de Formació de Persones Adultes Manuel Sacristán,  
centre públic de formació de persones adultes, creat el 1991, a partir d’un conveni de 
col·laboració entre el sindicat CCOO i la Generalitat de Catalunya.

Curs 2018-2019

175
matriculacions en 

competència digital 
(COMPETIC)

106
matriculacions al punt de 

suport GES
(graduat en educació 

secundària obligatòria)

 693
persones matriculades en total
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Convenis institucionals signats el 2019
Les relacions institucionals _62

14/01/2019 
Contracte d’assessorament entre 
la Societat General d’Aigües 
de Barcelona (AGBAR) i CCOO 
de Catalunya en relació amb el 
Consell Assessor de Participació 
d’aquesta companyia

09/04/2019 
Conveni de col·laboració entre 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i CCOO de 
Catalunya per a la realització 
de l’estudi “Plataformes 
digitals: condicions de treball i 
representació col·lectiva. Reptes 
de futur”

10/04/2019 
Addenda número dos de 
descomptes comercials entre la 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) i CCOO de Catalunya

02/05/2019
Carta d’intencions de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat en relació 
amb la Festa del Treball Digne
L’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat manifesta la seva voluntat 
de col·laborar amb la realització d’una 
jornada contra la precarietat laboral 
i a favor del treball digne que ha de 
permetre sensibilitzar la població i les 
empreses en la necessitat d’avançar 
amb mesures de millora de les 
condicions socials i laborals dels 
treballadors i treballadores.

08/07/2019 
Conveni marc de col·laboració entre 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i CCOO de Catalunya 
Es tracta d’emmarcar i coordinar les 
actuacions derivades del Pla director 
de CCOO de Catalunya amb les 
aportacions tècniques de la UPC per 
generar activitats d’investigació científica 
de desenvolupament tecnològic en 
l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura, 
mitjançant acords específics de treball.

15/07/2019 
Conveni resolutiu entre el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies i 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 2019

24/07/2019 
Primera addenda per la qual 
es prorroga la vigència del 
conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Educació, 
i CCOO de Catalunya, en 
matèria d’educació d’adults 
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La participació institucional

 472 
organismes

Les relacions institucionals _63

849 
persones representants

26
7

41
3

680
TITULARS

82 87

169
SUPLENTS

organismes 
d’àmbit estatal

mútues: participem en 
les comissions de control 

i seguiment, i en les 
comissions de prestacions 

especials de les mútues

organismes 
d’àmbit autonòmic 

(Generalitat) 

organismes 
d’àmbit local 

(Diputació de Barcelona)

organismes
d’àmbit local 

(AMB)

organismes
d’àmbit local (ajuntaments  

del Barcelonès)

fundacions

altres organismes
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Estudis i informes
Estudis, memòria, cultura i solidaritat _66

Informe sobre l’evolució de les 
desigualtats socials a Catalunya: 
es manté la bretxa social
L’any 2019 hem elaborat i presentat 
l’Informe sobre l’evolució de les 
desigualtats socials a Catalunya, que 
analitza l’impacte del cicle econòmic 
i les polítiques públiques en l’evolució 
del mercat de treball, l’accés a 
l’educació i la salut, les prestacions 
socials, la renda disponible de les 
famílies o el pes dels salaris en la 
riquesa generada, entre d’altres.
L’informe també revisa l’equitat de les 
polítiques fiscals tant en la recaptació 
com en la despesa en serveis públics 
i l’evolució dels indicadors de pobresa 
i desigualtat. 
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2020/desigualtats_
socials_catalunya_2019.pdf

Informe “Les condicions de vida i 
de treball de les dones (2019)” 
Informe sobre la situació laboral de les 
dones, elaborat per la Secretaria de 
Dones i Polítiques LGTBI, al voltant de 
la jornada reivindicativa del 8 de Març, 
Dia Internacional de les Dones. 
https://www.ccoo.cat/
pdf_documents/2019/
InformeCondicionsDones_2019.pdf 

Informe sobre l’evolució de la 
pobresa laboral 
L’informe vol oferir una aproximació 
a la situació de les persones 
treballadores a la província de 
Barcelona, situant-ne els resultats en 
relació amb el conjunt de Catalunya. 
Per analitzar la pobresa relacionada 
amb el treball hem seleccionat tres 
factors explicatius de l’empobriment 
de les persones treballadores: el 
mercat de treball, la protecció social i 
la situació que es viu a les llars. 
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/201903_
InformePobresa.pdf 

Informe “Aplicació de l’increment 
del salari mínim interprofessional 
2019 a Catalunya” 
Informe que analitza l’impacte 
de l’increment del salari mínim a 
Catalunya i els efectes sobre les 
condicions laborals de les persones 
que s’han de beneficiar de la mesura.
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/Document_SMI_
roda_de_premsa.pdf

Informe d’anàlisi sobre 
l’execució i el compliment del 
Pacte nacional per a la indústria 
Informe que fa un balanç de 
l’execució i el compliment de les 
mesures del Pacte nacional per a 
la indústria dos anys després de la 
seva signatura.
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/Balanc_PNI_
juliol_2019.pdf

Informe “Metamorfosi i 
renaixement del sector de 
l’automoció a Catalunya”
Informe sobre el sector de 
l’automoció a Catalunya elaborat 
per la Secretaria de Política Sectorial 
i Sostenibilitat i la federació CCOO 
d’Indústria, que avalua com afronta 
el sector la revolució de la mobilitat 
sostenible.
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/informe_sector_
automocio_cat.pdf
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Informe sobre el nombre d’expedients 
de regulació d’ocupació a Catalunya
CCOO de Catalunya ha analitzat en 
aquest informe el nombre d’expedients de 
regulació d’ocupació (ERO) a Catalunya 
amb dades de gener a juliol del 2019. 
De fet, l’afectació d’ERO en nombre de 
persones a Catalunya no ha deixat de 
disminuir en còmput anual des del 2012. 
A partir de l’any 2018, però, s’observa 
una lleugera repuntada que es confirma 
en els set primers mesos del 2019 (gener-
juliol). Tot i que el nombre d’expedients 
i de persones afectades es manté molt 
per sota del pitjor període de la crisi, és la 
primera vegada des del 2012 que tornen 
a créixer en nombre i en quantitat de 
treballadors i treballadores afectats.
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/EVOLUCIO_
EROS_2019_gener_juliol.pdf

Informe anual sobre la situació 
laboral de la població estrangera a 
Catalunya
El de l’any 2019 és el setzè informe 
que s’elabora amb periodicitat anual. 
L’informe del 2019 inclou una part 
monogràfica centrada en l’ocupació 
estrangera a l’hostaleria.
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2020/estudi_immigracio_
hostaleria_catalunya.pdf

Enquesta sobre motius d’afiliació 
de les altes recents
L’objectiu de l’enquesta és conèixer 
els motius pels quals s’afilien al 
sindicat les altes recents, quins són els 
mitjans que utilitzen per fer-ho i si hi ha 
determinats factors que tenen alguna 
influència en aquest procés d’afiliació.
http://ccoo.cat/ceres/documents/
informes/Informe-de-Enquesta-de-
motius-afiliacio-altes-recents-CCOO-
Catalunya.pdf

Novetats de la Seguretat Social 
2019 
Es tracta d’un document molt 
abreujat d’àmplia difusió i de consulta 
ràpida que presenta totes les dades 
fonamentals de les prestacions de 
la Seguretat Social, prestacions 
contributives, no contributives, salari 
mínim, indicador de rendes d’efectes 
múltiples, etc. 
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2019/novetats_seguretat_
social_2019.pdf

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

Indicadors interactius 
sociolaborals
Es tracta d’un recull estadístic que 
reuneix tot un seguit de dades de 
caire econòmic, social i laboral, amb 
l’objectiu de proporcionar un referent 
còmode i accessible a aquest tipus 
d’informació, atesa la multiplicitat de 
fonts a què, sovint, s’ha de recórrer 
per tal d’obtenir-les. Inclou diversos 
materials elaborats pel Centre 
d’Estudis i Recerca Sindicals de 
CCOO de Catalunya (CERES) sobre la 
situació i estadístiques de l’economia 
catalana durant el 2019. El seu 
objectiu és que sigui una eina útil per 
al coneixement de la nostra realitat 
socioeconòmica.
https://www.ccoo.cat/aspnet/
indicadors_socioeconomics.aspx

Eurobaròmetre social de CCOO de 
Catalunya
És un eina per comparar les 
dades estadístiques relatives al 
desenvolupament econòmic, 
social i laboral de la Unió Europea i 
Catalunya. La seva finalitat és aportar 
dades contrastades per avaluar l’estat 
de la convergència social a la Unió 
Europea.
http://www.ccoo.cat/eurobarometre
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Servei Lingüístic / Correccions i traduccions

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

2 de llenguatge 
no sexista 

10 parelles 
lingüístiques 
constituïdes

100 preguntes freqüents 
(difoses per la web i Twitter)

433 pàgines traduïdes

1.154 notícies web corregides

Estudis, memòria, cultura i solidaritat _68

2 materials 
nous publicats

2 de respostes 
ràpides als mitjans 
de comunicació

Organització de 3 actes culturals: 
• 4a Jornada de Cuina Multicultural a Girona
• Commemoració de l’Any Pàmies a Barcelona i Lleida, amb 

l’exposició “Teresa Pàmies. Tot és en els llibres”
• Commemoració de l’Any Fabra, amb l’exposició “Pompeu 

Fabra. Una llengua completa” a Girona

4 tallers
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Activitats 
arxivístiques 
• S’han indexat i catalogat 

2 fons personals i 4 fons 
d’estructures sindicals. 

• Han ingressat 2 fons 
personals i noves 
incorporacions a 5 fons 
personals.

• S’han incorporat a la 
biblioteca un total de 56 
títols nous.

• S’han atès un total de 197 
consultes.

Activitats de difusió 
• Publicació del número 8 de 

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

• Estrena del documental El 
Pilar. Imatges clandestines. 
Resistència cinematogràfica. 
Filmmakers clandestins 
(1960-1978)

Arxiu Històric Història i memòria 

Fundació Cipriano García
Estudis, memòria, cultura i solidaritat _69

activitats 
d’història 
i memòria

7
• “Passat i present de la 

vaga. De la Canadenca a 
l’actualitat”, taula rodona a 
l’Auditori de Can Batlló

• Homenatge a l’historiador i 
amic Josep Fontana

• Acte “La Maternitat d’Elna”, 
amb lectura de poemes, a 
Girona

• Acte “Guerres, persones 
refugiades i solidaritat”, amb 
lectura de poemes, a l’Institut 
Aiguaviva de Mollet del Vallès

• Acte “Recordant Cipriano 
García”, a Terrassa

• Homenatge a l’escriptora 
Teresa Pàmies

• Preestrena del documental “I 
la lluita continua. Del camp a 
la construcció de Catalunya”

jornades i 
debats2

• Debat: “Populisme(s). 
Canvis socials i tendències 
polítiques”

• Taula rodona: “Sense 
memòria històrica no hi ha 
democràcia”

exposicions
• “La Maternitat d’Elna. Que no 

s’apagui la llum d’Elna”, a la 
Biblioteca Central de Cornellà 
de Llobregat

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

• “La catàstrofe de les 
guerres”, a l’Institut Aiguaviva 
de Mollet del Vallès

• “La catàstrofe de les guerres” 
i “La Maternitat d’Elna”, a 
Sant Feliu de Llobregat

• “República. Valors 
republicans, valors de futur”

• “Miguel Núñez a Barcelona. 
Entre la revolució i el desig”

• “Cipriano García: els valors 
de la dignitat obrera”, a 
Terrassa

• “Teresa Pàmies. Tot és en els 
llibres”

8

itineraris
• Marxa popular pels camins 

de l’exili per la Garrotxa en 
el vuitantè aniversari de la 
retirada republicana

• Caminada de la Ruta Activa: 
“Feminisme i lluita obrera”

2

visites guiades a 
l’Espai l’Assemblea: 4

exposició “50 anys d’història 
de CCOO de Catalunya 
(1964-2014)”
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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 
Taller poètic de poesia oral, 
social i reivindicativa

Jam poètica

CCOOmics 
Projecte de col·laboració 
amb alumnat de formació 
professional de diversos 
centres.
Exposició i fanzín 
CCOOmics 2019: vinyetes 
joves i solidàries

Coral Roig 
Encès
3 actuacions: Primer 
de Maig, assemblea de 
delegats i delegades, i 
Festa del Treball Digne

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.

presentacions 
de llibres6

• Club de lectura en línia del 
llibre Trabajo y hogar. Un 
análisis de género y clase en 
un contexto de crisis, de Núria 
Sánchez Mira

• La noche fenomenal, de Javier 
Pérez Andújar

• Ruano, de Rafael Senra Biedma
• Una escola simbòlica i 

monumental, de Rosa Toran i 
Cèlia Cañellas

• Llegará el invierno, d’Alfonso 
López i Pepe Gálvez

• La espiral del silencio, de 
Mayte Martín

participacions en 
projectes amb altres 
entitats i institucions

22

newsletter de la 
Fundació Cipriano 
García

7
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Solidaritat i cooperació
Fundació Pau i Solidaritat

Estudis, memòria, cultura i solidaritat _71

Convocatòries

Països amb 
projectes de 
cooperació

Guatemala
Líban
Colòmbia
Tunísia

Accions de sensibilització

 4 
projeccions de 

documental

 14 
fires solidàries

 12 
exposicions i murs

  dels desitjos

 4 
xerrades sobre 

brigades 

 1 
presentacions 
de projectes

 10 
xerrades i taules 

rodones

21 
presentades 

 18 
aprovades



Espais d’incidènciaAccions de difusióMaterials nous

 2 
ràdio i TV 

 1 
notícies

   6
articles

  16 
alertes antisindicals

 1 
participació en 

informes

 22 
MailChimp

comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2019 Qui som _72Estudis, memòria, cultura i solidaritat / Fundació Pau i Solidaritat_72

1
exposició

1
MailChimp

11
infografies

 1 
treballs amb 
federacions

 3
reunions amb patronat

  1 
reunions del Ple de 

responsables

  1 
trobades polítiques

 22 
consells de 
cooperació 

 3 
grups de treball 

institucional

 1
Taula Catalana  

per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia

 2 
missió tècnica

 1 
visites de delegacions
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Xarxes socials 

Twitter
18.825

seguidors/es

Facebook
5.559

seguidors/es

LinkedIn
1.425

seguidors/es

Youtube
629

subscriptors/es

Web
1.431.113 

visites

377.821
persones usuàries

Youtube
36.756 

visualitzacions de vídeos 
del nostre canal  

App
86.622  

persones afiliades que 
han descarregat l’app

Comunicació _74

Instagram
1.565

seguidors/es

1.025.833  
notificacions push
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Publicacions Oficina de premsa

Producció audiovisual

23 números del Lluita Digital   

742
comunicats 
de premsa 108

participacions  
en programes 

de ràdio i 
televisió

27
articles publicats 

entre premsa 
escrita i premsa 

digital. 33 
rodes  

de premsa

156
vídeos penjats 

al canal de Youtube

10
programes de CCOO a Televisió 

de Catalunya amb 74  
entrevistes

88 

20
4 números de la Lluita Obrera   

3 números del Butlletí Treball, Economia i Societat

9 números del Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical   
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3 números de la revista Treballadora   

1número de la revista Món Solidari   
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de l’Afiliació
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Sindicatura de l’Afiliació
L’objectiu de la Sindicatura de l’Afiliació és posar al centre de 
l’estratègia del sindicat la persona afiliada, així com garantir 
i tutelar els drets dels afiliats i afiliades de CCOO de 
Catalunya, sent, a la vegada, un dinamitzador pel 
que fa a la millora de la qualitat dels serveis que 
reben, i incrementant-ne l’atenció prestada.

Sindicatura de l’Afiliació _78

32 casos 
GTJ: 49,23 %

12 casos assessorament sindical /
laboral: 16,92 %

3 casos serveis: 3,07 %

1 cas formació: 1,53 %

17 casos
estructura  
sindical:
26,15 %

65
EXPEDIENTS

TOTALS

+
(62 queixes + 3 intervencions) 





www.ccoo.cat


