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HORARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT LABORAL INDIVIDUAL DE CCOO DE CATALUNYA

CCOO de Catalunya té un servei d’assessorament laboral individual mancomunat per atendre les 
consultes i qüestions personals que tinguin a veure amb la feina. Aquest assessorament s’ha de fer 
de manera presencial i és gratuït per a les persones afiliades al sindicat. L’horari d’atenció al públic 
és de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Cal demanar cita prèviament trucant al telèfon 93 481 28 48.
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El passat 13 de juny es va 
inaugurar la nova planta de 
producció de Boehringer a 
Sant Cugat del Vallès.

Per a CCOO d’Indústria 
la inversió realitzada per la 
multinacional per seguir 
produint a la comarca és 
una bona notícia, ja que la 
posada en marxa d’aquesta 

Assemblea de CCOO a Kao 

El dilluns 17 de juny del 
2019 es va celebrar una 
assemblea de treballadors 
i treballadores prejubilats i 
jubilats d’Endesa.

El motiu de l’assemblea 
era informar de la situació 
en què es troben aquests 
treballadors i treballadores 
després de la sentència 
que ha desestimat la pre-
tensió d’aquests de revo-
car la decisió de l’empresa 
d’anul·lar la tarifa elèctrica 
als treballadors i treballado-

Assemblea de treballadors d’Endesa

Inauguració de la nova planta de Boehringer

El passat 14 de juny, es va 
celebrar una jornada del grup 
de treball internacional de 
CCOO d’Indústria. L’objectiu 
de la jornada era seguir inter-
canviant experiències con-
cretes de l’acció sindical que 
desenvolupem en el si dels 
comitès europeus.

Per desenvolupar els con-
tinguts de la jornada es va 

Jornada del grup internacional de CCOO d’Indústria

La Secció Sindical de 
CCOO a Kao, a la planta de 
Barberà del Vallès, va cele-
brar, el passat 13 de juny, 
una assemblea de caràcter 
anual per valorar la feina 
feta.

CCOO a Kao entén la ne-
cessitat d’oferir als afiliats i 
afiliades el balanç de la fei-
na feta en l’últim any com 
a part del compromís dels 
delegats i delegades, així 
com de plantejar els reptes 
als quals s’ha d’enfrontar la 

secció sindical en el futur 
més immediat.

A aquesta assemblea, hi 
van assistir Unai Sordo, se-
cretari general de CCOO, 
i José Antonio Hernán-
dez, secretari general de 
CCOO d’Indústria de Ca-
talunya. Tots dos van res-
saltar de manera unànime 
la importància d’enfortir 
l’organització des de la 
base, amb la feina diària i 
constant de les nostres sec-
cions sindicals.

res d’Endesa, i retallar, així, 
un dret existent.

A l’assemblea va assistir 
Enrique Lillo, advocat del 
Gabinet Interconfederal de 
CCOO, que va explicar que, 
en l’actualitat, CCOO ha 
presentat un recurs davant 
del Tribunal Suprem per in-
tentar revertir la sentència 
desestimatòria.

Així mateix, va intervenir 
José Antonio Hernández, 
secretari general de CCOO 
d’Indústria, per animar els 
assistents a mantenir la 
unitat pel que fa a les rei-
vindicacions que es plan-
tegen i reforçar el compro-
mís del sindicat amb els 
treballadors i treballadores 
d’Endesa.

CCOO vol denunciar 
l’ERO d’extinció plantejat per 
l’empresa Ferrovial, que afecta 
36 dels 92 treballadors i treba-
lladores que té en plantilla.

El centre afectat és dins de 
la planta d’Alstom a Santa Per-
pètua de Mogoda, i les causes 
al·legades per la direcció de 
l’empresa són organitzatives i 
de producció.

Entenem que aquesta mesu-
ra és desmesurada i despropor-
cionada, i tenim el ferm con-
venciment que és una situació 
transitòria que requereix altres 
mesures menys traumàtiques 
que la d’extingir els contractes 
de treball.

CCOO té la voluntat de ne-
gociar l’ERO des de la premissa 
que no existeixen causes per 
aplicar-lo i que cal trobar vies 
que suposin un desenllaç tem-
poral i no definitiu per als treba-
lladors i treballadores afectats.

CCOO rebutja 
l’ERO a Ferrovial

comptar amb Michela Albare-
llo, secretària d’Internacional 
de CCOO de Catalunya, 
que va parlar dels reptes 
de CCOO de Catalunya en 
l’àmbit internacional. Poste-
riorment, es va debatre so-
bre experiències pràctiques 
a Walgreens Boots Alliance, 
General Electric i Unilever.

L’últim tema de debat el 

va introduir Ricard Bellera, 
secretari de Treball i Eco-
nomia de CCOO de Cata-
lunya, que va parlar sobre 
l’Agència Laboral Europea.

A la jornada va assistir i 
participar un nombre impor-
tant de delegades i delegats 
de comitès d’empresa euro-
peus de CCOO d’Indústria 
de Catalunya.

planta suposarà la creació 
de 200 llocs de treball nous.

A la inauguració, van ser-
hi presents el secretari gene-
ral de CCOO de Catalunya, 
Javier Pacheco; el secretari 
general de CCOO d’Indústria 
del Vallès Occidental, Josep 
Rueda; la ministra per a la 
Transició Ecològica, Teresa 

Ribera, i el president de la 
Generalitat, Quim Torra.

http://www.industria.ccoo.cat
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SIEMENS OFICINES 
(Cornellà de Llobregat). 
Abans: 6 delegats/ades 
per a CCOO i 3 dele-
gats/ades per a la UGT. 
Ara: 9 delegats/ades per 
a CCOO.
BRAUSA (Soses, provín-
cia de Lleida). Abans: 3 
delegats/ades per a la 
UGT. Ara: 2 delegats/
ades per a CCOO i 1 de-
legat/ada per a la UGT.
ALMIRALL, SA (Barcelo-
na). Abans: 13 delegats/
ades per a la UGT. Ara: 
13 delegats/ades per a 
CCOO.
ISDIN (Barcelona). 
Abans: 5 delegats/ades 
per a CCOO, 2 delegats/
ades per a la UGT i 2 de-
legats/ades per a Treb. 
Ara: 13 delegats/ades 
per a CCOO.

CCOO d’Indústria presen-
ta aquests dies el projecte 
TecniCCOOs, construït per 
a delegats i delegades tèc-
nics de les empreses dels 
seus sectors. El sindicat s’ha 
proposat fer l’acció sindi-
cal que demanen aquests 
col·lectius, i és per això que 
està convençut que, da-
vant realitats concretes i 
problemes diferents, s’han 
d’aplicar solucions concre-
tes i diferents, sense perdre 

l’essència de Comissions 
Obreres.

TecniCCOOs arrenca amb 
força a Catalunya, Madrid 
i el País Basc, i durant els 
propers mesos s’estendrà a 
la resta de les federacions 
de CCOO d’Indústria de 
l’Estat. En aquests tres terri-
toris s’han creat grups de 
treball de delegats i delega-
des tècnics, que construiran 
propostes d’acció sindical i 
negociació col·lectiva, tele-

treball, salut laboral, dret a la 
desconnexió digital, retribu-
ció flexible, etc.

TecniCCOOs neix amb di-
versos objectius. En primer 
lloc, s’ha proposat fer més 
CCOO d’Indústria a les em-
preses, on vol millorar com 
a organització i créixer en 
afiliació. En segon lloc, pre-
tén acostar el sindicat a més 
gent i convertir-lo en una 
referència per al personal 
tècnic.

Accions davant l’accident a Carburos Metálicos

Després de l’accident 
mortal i de la posterior fuga 
d’amoníac que es van pro-
duir el passat 31 de maig a 
Carburos Metálicos, de la 
Pobla de Mafumet, CCOO va 
voler analitzar les actuacions 
practicades. Aquests fets van 
motivar l’activació del pla 
d’emergència, per la qual 
cosa CCOO va convocar, 
conjuntament amb la UGT, 
l’Associació Empresarial Quí-
mica de Tarragona (AEQT) 
per fer una reunió amb caràc-
ter d’urgència a l’Observatori 
Sindical de Seguretat.

En aquesta reunió, l’AEQT 
ens va esperonar a realitzar-
ne una anàlisi profunda, 
de manera conjunta amb 
l’Administració. Tot i que va-
lorem positivament aquest 
fet, pensem que encara que-
da molt lluny d’una actuació 
preventiva eficaç en el marc 
dels polígons petroquímics 

que eviti accidents com el de 
Carburos Metálicos.

Des de CCOO apel·lem el 
conjunt d’empreses que com-
ponen aquesta associació per-
què assumeixin la responsa-
bilitat que tenen en aquestes 
matèries i perquè es donin so-
lucions ràpides i concretes als 
assumptes plantejats.

Arrenca el projecte TecniCCOOs 

El projecte ja disposa de tres eines de comunicació:
Newsletter, amb continguts propis i interessants: https://www.ccoo.es/cms.php?26266
Twitter: @TecniCCOOs
Canal de Telegram, com a eines de difusió i de comunicació: https://t.me/TecniCCOOs

UOC - Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
Ensenyament. Centres d’estudis
La UOC és una universitat en línia, impulsada pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, que hi participa en el finançament del projecte i en la composició 
del patronat que governa la UOC.

CCOO i la UOC han subscrit un acord de col·laboració per incentivar la formació 
de les persones afiliades a CCOO.

DESCOMPTES ACORDATS
Estudis propis i de formació professional 
La matrícula es fa des del web de la UOC i cal utilitzar el codi CCOOUOC. Els 
descomptes en la primera matrícula són:
 
Formació de postgrau (màsters, postgraus i especialitzacions)
Del 05/06 al 13/06 --> 30 % de descompte
Del 14/06 al 09/07--> 20 % de descompte
A partir del 10/07 --> 10 % de descompte

Idiomes, seminaris, cursos d’accés, assignatures lliures i accés a la 
universitat per a majors de 25 i 45 anys. Formació professional i altres 
cursos professionalitzadors:
A partir del 7/05 --> 10 % de descompte

Graus i màsters universitaris
Del 25/04 al 25/06 --> 13 % de descompte
A partir del 26/06 --> 5 % de descompte

Descompte especial del Programa Partner. La matrícula es fa des del 
web de la UOC i cal utilitzar el codi CCOO15UOC. Els descomptes en la primera 
matrícula són:
*Postgrau en lideratge i direcció de centres educatius
*Especialització en community manager
*Especialització en conflictes socials, polítics, comunitaris i d’organitzacions
*Especialització en suport al disseny de programes i cursos
Del 05/06 al 13/06 --> 30 % de descompte
Del 14/06 al 09/07--> 25 % de descompte 
A partir del 10/07 --> 15 % de descompteCal llegir el detall de l’oferta abans de fer la matrícula.
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