Resum de les subvencions 2019
Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Família
Participació institucional i projecte d'extensió de la tutela dels drets a la informació, formació,
assessorament i la negociació col.lectiva als treballadors de Catalunya. Facilitar l'actuació en la
defensa i promoció d'interessos econòmics i socials dels treballadors i treballadores i assumir
tasques de rellevància institucional assignades en l'article 7 de la Constitució Espanyola i de
Participació institucional previstes a l'article 129 de la CE i 45 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Adequar l'estructura de la CS CONC per estendre la tutela dels drets de formació, assessorament i la
negociació col.lectiva als treballadors i treballadore de Catalunya. Concertació Territorial.
Import atorgat 19
1.491.430,26

Executat 19
1.491.430,26

Executat 20

Ingrés
1.491.430,26

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure el conveni

Departament de Treball, Afers Socials i Família
Projecte per impulsar i mantenir la representació legal dels treballadors en empreses d'entre 6 i 49
treballadors, és a dir, en centres que tenen entre 1 i 3 persones delegades de personal. Aquest
colectiu requereix un major esforç per part de les organitzacions sindicals, donat que son empreses
amb plantilles petites i l'atenció que han de rebre, ha de ser de qualitat i homogenia a qualsevol
plantilla d'una gran empresa. També dins aquest projecte, s'incidirá especialment, a les comarques
on les taxes d'atur siguin més elevades.
Import atorgat 19
368.483

Executat 19
368.483

Feu clic per veure la subvenció

Executat 20

Ingrés
368.483

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Departament de Treball, Afers Socials i Família
Finançament de plans de formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al
desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col-lectiva.
Import atorgat 19
336.657

Executat 19

Executat 20
336.657

Ingrés

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Feu clic per veure la subvenció

SOC
Foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida, per a l'any 2019.
Import atorgat 19
11.663

Executat 19
11.663

Executat 20

Ingrés
11.663

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Feu clic per veure la subvenció

Departament de Cultura
Coordinació, planificació i difusió de l’oferta formativa general de cursos de català. Campanya de
difusió del programa “Voluntariat per la llengua” a la nostra organització i a l’empresa. Comissions
Obreres, des de l’any 2003, està adherida a la campanya del “Voluntariat per la llengua”, que
promou la Generalitat de Catalunya.Constitució de parelles lingüístiques promogudes per CCOO de
Catalunya. Taller d’intervencions orals en llengua catalana en els mitjans audiovisuals. Elaboració
d'un vídeo que reculli aspectes normatius de la llengua catalana. Continuar amb l’elaboració i la
difusió a través del correu electrònic del “Full d’informació de llengua”, i amb l’elaboració i la difusió
a través del web de “La pregunta de la setmana” i de “La pregunta de la quinzena”, sobre qüestions
lingüístiques. Taller d'escriptura persuasiva. Taller escriptura ràpida. Foment del català entre els
delegats i delegades. Taller de ràdio.
Import atorgat 19
19.922

Executat 19
19.922

Feu clic per veure la subvenció

Executat 20

Ingrés
19.922

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Departament de Governació i Relacions Institucionals
Pacte de disposició de locals a favor de les Seccions Sindicals Constituïdes de CCOO de
Catalunya. Posada a disposició de recursos materials i físics. Posada a disposició de
recursos materials i físics pel bon desenvolupament de les Seccions Sindicals
constituïdes a l'àmbit del personal d'administració tècnic i laboral.
Import atorgat 19
156.680

Executat 19
156.680

Executat 20

Ingrés
156.680

TIPOLOGIA
PACTE

Departament de Treball, Afers Socials i Família
Instruments del sindicat per a la igualtat i l'empoderament de les dones a l'àmbit
laboral. Formació (cursos i tallers) sobre violències masclistes, igualtat i discriminacions
de gènere a l'àmbit laboral.
Import atorgat 19
Executat 19
Executat 20
13.500
13.500

Ingrés
13.500

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Feu clic per veure la subvenció

Departament de Treball, Afers Socials i Família
Eines per la igualtat de les dones en l'àmbit laboral. Elaboració d'una guia sindical per a la
negociació i implementació de mesures i plans d'igualtat a les empreses.
Import atorgat 19
18.000

Executat 19
18.000

Executat 20

Ingrés
18.000

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Feu clic per veure la subvenció

Departament de Treball, Afers Socials i Família
Mesa de seguretat i salut laboral a la construcció. Vetllar per la millora de les
condicions de treball a les obres del sector de la construcció. Donar un nou impuls i
potenciar la prevenció de riscos laborals en el sector. Fomentar la cultura preventiva a
les obres. Sensibilitzar les empreses dels beneficis i rendibilitat de fer prevenció.

Promocionar, divulgar i conscienciar sobre la necessitat de dur a terme una gestió
preventiva integrada al llarg de tot el procés constructiu.
Import atorgat 19
25.000

Executat 19
25.000

Executat 20

Ingrés
25.000

TIPOLOGIA
ACORD

Feu clic per veure l’acord

Ajuntament de Barcelona
Serveis Generals
Plataforma Sindical Prioritària. Conveni amb l'Ajuntament de Barcelona en el marc de
la participació activa on, des de CCOO de Catalunya, treballem les qüestions relatives al
mercat de treball i amb la nostra visió sindical i les propostes encaminades a millorar
l'ocupació de qualitat, fent accions concretes en diferents àmbits: Mobilitat,
sostenibilitat i medi ambient, teixit productiu, CESB, Salud Laboral, ocupació…
Import atorgat 19
175.000

Executat 19
175.000

Executat 20

Ingrés
175.000

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure el conveni

Serveis Generals
Col.laboracions el CESB (Consell Economic i social de Barcelona). CCOO col.labora amb el CESB
elaborant divesos informes: Situació Laboral del jovent a Barcelona, cojuntura del mercal laboral i
l'activitat economica, l'atur de llarga durada, l'atur als barris, Dones i el mercat laboral a Barcelona.
Import atorgat 19
4.250

Executat 19
4.250

Executat 20

Ingrés
4.250

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure el conveni

Serveis Generals
Col.laboracions en matèria de seguretat i salut laboral en obres públiques i municipals. Tasques de
control i seguiment en matèria de Salut Laboral per tal de poder reduir la sinistralitat a la ciutat de
Barcelona.
Import atorgat 19
40.000

Executat 19
40.000

Executat 20

Ingrés
40.000

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure el conveni

Serveis Generals
Creació d'uns espais d'informació i formació adreçats a les persones joves barcelonines en relació als
principals temes sociolaborals que els afecten.
Import atorgat 19
800

Executat 19
800

Executat 20

Ingrés
800

TIPOLOGIA
CONVOCATORIA

Feu clic per veure el conveni

Diputació de Barcelona
Àrea de Presidència
Treball, impuls i formació contínua. Finançament d'una part de la despesa generada
durant el 2018 pels treballs d'impuls, dinamització i seguiment d'accions formatives
realitzades a l'empara dels fons per a la formació continua.

Import atorgat 19
11.250

Executat 19
11.250

Executat 20

Ingrés
11.250

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Feu clic per veure la subvenció

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Anàlisi de la Pobresa en el Treball
Import atorgat 19
16.000

Executat 19
16.000

Executat 20

Ingrés
16.000

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Feu clic per veure la subvenció

Ajuntament de l'Hospitalet
Conveni de col·laboració "Acord per l'ocupació i el Desenvolupament Econòmic Local
de l'Hospitalet 2016-2019". Seguiment dels projectes elaborats per l'Àrea de
Promoció Econòmica de l'Ajuntament, dels plans d'ocupació per a persones majors de
45 anys i la formació per a joves. S'han impartit també cursos en el sector d'hostaleria.

S'ha participat en el Consell d'Administració de la Farga, fent de mediadors en cas de
conflicte i traslladant les necessitats de les persones assalariades. També s'ha
participat activament en el projecte "la tercera transformació de la ciutat". CCOO ha
impulsat i desenvolupat juntament amb altres organitzacions campanyes concretes:
ILP, Marxa contra l'atur, Dret a decidir, L'espai de Ciutadania.
Import atorgat 19
12.000

Executat 19
12.000

Executat 20

Ingrés
12.000

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure el conveni

Fundación para la prevención de riesgos laborales
Suport tècnic a delegats i delegades de prevenció XII. Activitat desenvolupada pel
Gabinet Tècnic sindical Higia Salut i Treball. Està format per assessors tècnics sindicals i
estan adscrits a totes les federacions i també a Tarragona, Lleida i Girona. Les
principals tasques són les relacionades amb els delegats/des de prevenció, comitès de
seguretat i salut i comitès d'empresa fent atenció de consultes tant presencial, com
telefòniques. Aquest any s'han portat a terme quatre projectes: Vigilància de la salut i
els drets dels treballadors i els seus representants, Identificació i prevenció del riscos
de seguretat e higiene industrial, Identificació i prevenció dels riscos psicosocials i
Identificació i prevenció dels riscos ergonòmics.

2017-2018
Import atorgat 19

Executat 19

Executat 20

Ingrés
17.852

TIPOLOGIA
CONVOCATORIA

Executat 20

Ingrés
252.108

TIPOLOGIA
CONVOCATORIA

Feu clic per veure la convocatòria

2018-2019
Import atorgat 19

Executat 19
252.108

Feu clic per veure la convocatòria

FEDERACIONS
Federació de Serveis a la Ciutadania
Àrea Metropolitana de Barcelona
Junta de govern
Import atorgat 19
27.406

Executat 19
27.406

Executat 20

Ingrés
27.406

TIPOLOGIA
ACORD

Feu clic per veure l’acord

TERRITORIS
Unió Intercomarcal de CCOO del Vallès
Oriental, el Maresme i Osona
Ajuntament de Mataró
Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM)
Acord local estratègic per a l'ocupació i la cohesió social a Mataró. Conveni de
col·laboració amb l'objectiu de detectar necessitats, coordinar i planificar per assolir
una major eficàcia en la gestió i optimització de recursos, per tal de millorar la situació
d'atur actual per la que passa la comarca.
Import atorgat 19
8.333

Executat 19
8.333

Feu clic per veure el conveni

Executat 20

Ingrés
8.333

TIPOLOGIA
CONVENI

Ajuntament de Granollers
Promoció econòmica
Atenció, informació i assessorament als treballadors i treballadores durant 2017.
Import atorgat 19
5.000

Executat 19
5.000

Executat 20

Ingrés
5.000

TIPOLOGIA
SUBVENCIÓ

Ingrés
1.337

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure la subvenció

Ajuntament de Mollet
Serveis Personals
Tallers de prevenció i actuació a l'assetjament sexual.
Import atorgat 19
1.337

Executat 19
1.337

Feu clic per veure el conveni

Executat 20

Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres
de Lleida
Ajuntament de Lleida
Alcaldia
Pacte social per la ciutadania. Col·laboració amb l'ajuntament per promoure una major
qualitat de vida de la ciutadania en general.
Import atorgat 19
36.429

Executat 19
36.429

Executat 20

Ingrés
36.429

TIPOLOGIA
CONVENI

Feu clic per veure el conveni

Unió Intercomarcal de CCOO de Tarragona
Diputació Tarragona
Àrea de RRHH i Polítiques Actives d'Ocupació
Dinamització, assessorament, orientació laboral i activitats d'acollida a persones
aturades o en actiu que cerquin feina o una millora en la seva ocupació actual.
Import atorgat 19
18.000

Executat 19
18.000

Feu clic per veure el conveni

Executat 20

Ingrés
18.000

TIPOLOGIA
CONVENI

Ajuntament de Tortosa
Alcaldia
Conveni amb l’Ajuntament per tal de fer assessorament laboral, formació (ocupacional
i contínua) i activitats de salut laboral (prevenció de riscos laborals).
Import atorgat 19
3.000

Executat 19
3.000

Executat 20

Ingrés
3.000

TIPOLOGIA
CONVENI

ORGANISMES INTERNACIONALS
CLINOMICS
Promovent la resiliència del territori. Oportunitats i reptes de l'economia i la societat
local en l'adaptació al canvi climàtic.
Import atorgat 19

Executat 19
16.991

Executat 20

Ingrés
16.991

TIPOLOGIA

