
ponsabilitats en  matèria de funció públi-
ca: nova consellera, nou secretari d’Administració 
i Funció Pública i nova directora general de la Funció Pública. 
Ja fa molts mesos que estem instal·lats en una paràlisi total en tot el que té 
a veure amb la negociació col·lectiva i les condicions de treball de la plantilla de la Gene-
ralitat. Una mostra d’això és que la mesa general no es convoca des del 29 d’octubre del 2020.

NEGOCIACIONS URGENTS
CCOO hem exigit la convocatòria immediata de la Mesa general de Negociació de les emplea-
des i els empleats públics de la Generalitat per abordar, d’entrada i urgentment, les retribucions 
del 2021; el compliment de l’acord d’11 de desembre del 2018, de retorn paga del 2014 i el 50 
% del complement de productivitat, i l’oferta pública d’ocupació.

Cal convocar urgentment la mesa general i altres àmbits d’interlocució per començar a tre-
ballar amb el doble objectiu de millorar la prestació de serveis a la ciutadania mitjançant una 
gran funció pública catalana i per millorar les condicions de treball d’una plantilla que ha estat 
a l’altura de les necessitats de la nostra societat en moments molt durs.

QUÈ DEMANA CCOO?
Exigim una potent negociació col·lectiva per abordar diversos temes, com:

A La negociació de l’oferta pública d’ocupació per al 2021-2022 per posar fi a l’elevadíssim 
nivell de temporalitat a l’Administració de la Generalitat, incrementar les plantilles i fomentar 
que el relleu generacional que s’està produint entre els treballadors i treballadores de les 
administracions públiques de Catalunya no sigui amb personal temporal. Actualment estem 
parlant de més de 120.000 persones amb contracte temporal. CCOO considera que s’haurien 
de convocar unes 100.000 places fixes a les administracions catalanes.  

A La recuperació dels drets arrabassats l’any 2012, encara pendents: fons d’acció social, 
productivitat, ajuts de menjador, dies d’assumptes personals, aportacions al Pla de pensions, 
les trenta-cinc hores i la seva corresponent translació al personal amb còmput anual, etc.

www.ccoo.cat
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editorial

Aquesta setmana s’ha arri-
bat a un acord per asse-
gurar el futur del sistema 
públic de pensions, que 
se signarà probable-
ment demà dijous. 
Un acord impor-
tant que genera 
certeses sobre 
la suficiència, 
la sostenibi-
litat i el refor-
çament de les pensions públiques al nos-
tre país. L’acord recull la derogació de la 
reforma de pensions del PP de l’any 2013 
i aniquila el factor de sostenibilitat, que 
significava una reducció directa de les 
pensions. Per contra s’assegura la reva-
loració de les pensions amb l’IPC, i desti-
narà anualment un 2% del PIB a pensions 
mitjançant els pressupostos generals de 
l’Estat garantint d’aquesta manera una 
part del finançament addicional que 
necessitarà el sistema fins al 2050. Tam-
bé s’inclou una bateria de mesures en 
les quals es reconeixen nous drets com 
l’equiparació de les pensions de viduïtat 
de les parelles de fet, l’extensió del dret 
de cotització per a tots els programes 
de formació i la millora dels convenis es-
pecials per a persones treballadores de 
les cures i persones dependents, entre 
d’altres. Igualment s’actua sobre la jubi-
lació anticipada apropant l’edat efectiva 
de jubilació a l’edat legal a través d’un 
nou sistema d’incentius per als treballa-
dors i treballadores que allarguin la vida 
laboral. Així mateix,s’amplien els drets de 
jubilació de diverses modalitats i s’iguala 
el servei social femení al servei militar. 
Moltes novetats que canvien la dinàmi-
ca negativa de les pensions  viscuda en 
els darrers anys al nostre país. En breu 
rebreu un digital especial amb tots els 
detalls d’aquest acord històric sobre el 
sistema públic de pensions. 

Acord de pensions

NOVES EXPECTATIVES PER A 
LA FUNCIÓ PÚBLICA? 
Iniciem un període amb un nou 
Govern de la Generalitat que ha 
modificat completament les res-

CCOO presenta les seves 
demandes en matèria de funció 
pública al nou Govern de la 
Generalitat

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya


Núm. 374 - dimecres, 30 de juny de 2021

2

Concentració dels sectors sanitaris 
a Barcelona 

CCOO de Catalunya considera que els 
indults als polítics i líders independentistes 
empresonats són condició necessària 
per tornar el conflicte a la deliberació i la 
negociació política

El passat 22 de juny, el Consell de Ministres 
va aprovar els indults per a Oriol Junqueras, 
Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, 
Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jo-
sep Rull i Jordi Turull.

En primer lloc, CCOO considera que aquesta 
és una mesura necessària, encara que no sufi-
cient, per desbloquejar el conflicte, i reclama 
als actors polítics un esforç per aprofundir en 
les vies de la negociació efectiva. Entenem 
que els indults són una mesura legal i de-

mocràticament legítima que contribuirà a la 
distensió política i a l’estabilitat necessària per 
construir consensos amplis que permetin la 
reconstrucció nacional i social del nostre país. 

En segon lloc, CCOO de Catalunya manifesta 
que seguirà treballant en totes les vies demo-
cràtiques per la cohesió, la convivència i la 

CCOO dona suport a la decisió de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 
que reclama els indults i la reforma del delicte de rebel·lió i sedició.

Els sectors sanitaris i de la dependència de 
CCOO i UGT van convocar, el passat 21 de 
juny, una concentració a la plaça de Sant 
Jaume de Barcelona per reclamar al nou 
Govern el reconeixement i el protagonisme 
que mereixen. Aquests col·lectius conside-
ren que porten molts anys de retallades i 
que han tocat fons amb la pandèmia de la 
COVID-19. Són els que han sustentat el sis-
tema sanitari i de les cures mentre el país 
s’aturava i veien que, més enllà del reco-
neixement de la població amb els aplaudi-
ments, ningú no ha fet res i els problemes de 
manca de professionals i els greuges com-
paratius entre sectors continuaven. 
Aquests col·lectius reclamen convenis dig-
nes, reduccions de la jornada laboral, estabi-
litat de les plantilles, increment de professio-
nals, millores en la contractació, increments 
salarials reals i homogeneïtzació de les con-
dicions laborals i socials de tots els sectors i 
posar fi als greuges comparatius. 

Seguiment massiu de la vaga a 
CaixaBank
La majoria de les oficines de CaixaBank van 
quedar paralitzades el passat 22 i ahir 29 
de juny amb la vaga convocada contra els 
acomiadaments plantejats per la direcció. 
L’èxit de la vaga va fer que CaixaBank tornés 
a reduir el nombre d’acomiadaments i 
els deixés en 6.950. En qualsevol cas, els 
representants de la plantilla encara no 
accepten la proposta i reclamen eliminar 
tots els acomiadaments de caire forçós i 
que la voluntarietat sigui la característica de 
sortida de les persones afectades. 

CCOO rebutja els acomiadaments a 
Boehringer Ingelheim España
La direcció de Boehringer Ingelheim España 
ha acomiadat 15 persones a la planta de 
Sant Cugat del Vallès. CCOO d’Indústria 
rebutja aquests acomiadaments i exigeix a 
l’empresa la readmissió d’aquestes persones. 
Fa uns mesos l’empresa va comunicar 
que faria alguns canvis productius que 
garantirien el futur de la planta vallesana i va 
assegurar que no hi hauria una destrucció 
d’ocupació en aquest procés, una qüestió 
que ha incomplert.
CCOO recorda a la direcció de l’empresa que 
no es pot construir un futur prometedor 
destruint llocs de treball. Per això insta la 
multinacional a reconsiderar la seva decisió 
i apostar per la plantilla de la planta de Sant 
Cugat del Vallès. 

prosperitat del país. Cal abordar urgentment 
la reconstrucció necessària per superar els 
efectes provocats per la pandèmia; abordar 
el conflicte polític de relació entre Catalunya 
i Espanya; fer front als grans reptes que tenim 
al davant, com la digitalització i la lluita contra 
el canvi climàtic; assolir la igualtat entre dones 
i homes, i combatre el flagell de la desigualtat 
creixent. Aquests reptes són inajornables.

Finalment, CCOO de Catalunya dona suport 
a la decisió de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa que reclama els indults i la 
reforma del delicte de rebel·lió i sedició. 

A La negociació de la digitalització de l’Administració i el teletreball.

A L’actualització dels acords de condicions de treball i salut laboral, signats ja fa quinze anys.

A La implementació del Pla de desplaçament d’empresa de la Generalitat.

A La creació d’un òrgan extrajudicial de resolució de conflictes.

A L’elaboració de la llei catalana de la funció pública de les administracions catalanes, tal 
com encomanava al Govern la disposició final segona del Decret llei 1/1997, que refonia els 
preceptes legals en matèria de funció pública. CCOO fa molts anys que la reclama. No es 
pot entendre que no s’hagi abordat a Catalunya una regulació pròpia de la funció pública: 
és l’única comunitat autònoma que no en té, amb tots els perjudicis que comporta per a les 
treballadores i treballadors de totes les administracions públiques.

Tot el document, el podeu trobar en aquest enllaç. 

https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2021/06/nou-govern-noves-espectatives-funcio-publica.pdf
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CCOO de Catalunya celebra la 30a Escola d’Estiu, el 6 i 7 de juliol, 
dedicada a la (re)construcció de l’estat del benestar
La seu central de CCOO de Catalunya (sala 
d’actes) acollirà la 30a Escola d’Estiu, els dies 6 
i 7 de juliol, amb el títol “La (re)construcció de 
l’estat del benestar”.

Encarem la recta de sortida de la recupera-
ció de la pandèmia de la COVID-19, gràcies 
a la vacunació i a la inversió europea, però, 
alhora, encara vivim pendents de l’abast so-
cioeconòmic d’una crisi que persisteix i que 
se superposa amb la crisi climàtica i amb els 

efectes de les retallades de la crisi anterior. En 
aquest context, la 30a Escola d’Estiu del sin-
dicat vol reflexionar sobre “La (re)construcció 
de l’estat del benestar” des del convenciment 
refermat que cal valorar els treballs, els serveis 
i l’atenció públiques, i que uns pilars socials 
sòlids que contribueixin a la reducció de les 
desigualtats són imprescindibles per a una re-
construcció efectiva de la nostra societat. 

Els treballadors i les treballadores, amb el 

DIMARTS, 6 DE JULIOL 

11.00 h 
Inauguració 
JAUME COLLBONI, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
JAVIER PACHECO, secretari general de CCOO de Catalunya 
AURORA HUERGA, secretària de Política Territorial i Migracions de CCOO de Catalunya 

11.30 h 
Història i situació actual del model d’estat del benestar al nostre país 
ANTÓN LOSADA, periodista i professor de Ciència Política (Universidade de 
Santiago de Compostela) 

Anàlisi comparada i pilar social europeu de l’estat del benestar 
MARGARITA LEÓN, professora de Ciència Política (Universitat Autònoma de Barce-
lona) i directora a Barcelona de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
Modera: MARIBEL AYNÉ, secretària d’Internacional i Cooperació de CCOO de Catalunya 

16.00 h 
Estat de la qüestió de la funció pública a casa nostra 
ALÍCIA HERNÁNDEZ, TERESA ESPERABÉ i RAFI REDONDO, responsa-
bles de diferents àrees públiques de CCOO de Catalunya 
Modera: MANEL PULIDO, coordinador de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya 

17.00 h 
El benestar es pot externalitzar? Gestió pública i col·laboració publicoprivada 
GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS, catedràtic d’Economia (Universitat Pompeu Fabra) 
MÓNICA MELLE HERNÁNDEZ, professora d’Economia (Universidad Complu-
tense de Madrid) 
Modera: CARLOS PELLEJERO, secretari general de la Federació de Serveis a la 
Ciutadania de CCOO Catalunya 

DIMECRES, 7 DE JULIOL 

10.00 h 
Qui i com s’ha de pagar l’estat del benestar? 
SARA TORREGROSA, historiadora econòmica (Lund University) 
Modera 
RICARD BELLERA, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya 

11.00 h 
El repte del benestar: diagnosticar bé totes les desigualtats 
MARC MORGAN, economista i coordinador europeu del World Inequality Lab 
(Paris School of Economics) 

Posar les persones al centre: reduir la desigualtat des de la proximitat 
LAIA ORTIZ, politòloga, ex-tinent d’alcalde de Barcelona i directora d’Acció Social de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
Modera 
MENTXU GUTIÉRREZ, secretària de Dones i Polítiques LGTBI de CCOO de 
Catalunya 

13.30 h
Conclusions i cloenda 
MANUEL FAGES, secretari de Polítiques Públiques de CCOO de Catalunya 
DOLORS LLOBET, secretària d’Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de Catalunya

sindicat al capdavant, volem ser part activa 
d’aquesta tasca, que posa al centre la vida i les 
necessitats de les persones. Per això reflexio-
nem conjuntament amb ponents del món 
acadèmic català, espanyol i europeu i amb 
persones amb diferents responsabilitats al 
voltant de la funció pública i l’agenda social. 
L’objectiu: tenir més coneixements i elements 
de criteri a l’hora de contribuir, des del món 
del treball i l’activitat sindical, a aquesta ne-
cessària reconstrucció de l’estat del benestar.

EL PROGRAMA:

INSCRIPCIONS aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbSNLVCVSakQgi-YYk5zdlYayxLWkrP0qD-PgNMT05lTHhsA/viewform
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CCOO acull a partir d’avui les XVII Jornades de la Universitat 
Progressista d’Estiu de Catalunya, fins el divendres

La sala d’actes de la seu central de CCOO de 
Catalunya (Via Laietana, 16, de Barcelona) 
acull enguany les XVII Jornades de la Univer-
sitat Progressista d’Estiu de Catalunya, UPEC, 
que han començat aquest matí i duraran fins 
el 2 de juliol, amb el lema “L’essencial és invisi-
ble als ulls, realitat social i món virtual”.
Les jornades han comptat amb José Antonio 
Martín Pallín, exjutge del Tribunal Suprem, qui 
ha fet la conferència inaugural: “El gobierno 
de las togas”.

Al llarg de les jornades es faran debats amb 
els títols “Entre el rei Ludd i el tecnoopti-
misme”, “Nous debats en la generació Z”, 
“L’economia de trilers”, “Atrapats en els vi-
deojocs i les xarxes?”, “Món virtual, món real”, 
“Quan es va perdre Madrid?” i “Els últims dies 
de la monarquia?”.
Les jornades les podreu seguir per streaming 
a través del canal UPECTV. Tot el programa 
de les jornades, el podeu trobar en aquest 
enllaç.  

Convocada vaga de neteja a l’Aeroport de Barcelona-El Prat
El Comitè d’empresa en representació de les 
414 treballadores i treballadors de la conces-
sionària SACYR, convoca vaga a l’Aeroport 
Josep Tarradellas-Barcelona-El Prat els dies 2 
i 16 de juliol, 13 d’agost, 3 i 17 de setembre 
i 8 d’octubre, després de 16 mesos en què la 
pràctica totalitat de la seva plantilla segueix 
afectada per un ERTO. La vaga afectarà a les 
terminals T1 i T2 i oficines centrals d’AENA.
Des de la fi de l’Estat d’alarma, l’activitat 
de l’aeroport ha augmentat considerable-
ment fins a tenir el 85% de la T1, mentre 
que l’empresa per assumir aquest increment 
d’activitat, només ha desafectat a el 25% de 
la plantilla.
Des de CCOO denunciem el sobreesforç i 
l’estrès a què es veu sotmesa una plantilla que 

ha d’afrontar la neteja en uns recorreguts so-
bredimensionats. La insuficiència de personal 
comporta una neteja deficient que afecta a 
la qualitat i la desinfecció de les zones en un 
moment que encara no s’ha superat la pan-
dèmia per COVID, suposant un seriós risc, tant 
per als propis treballadors i treballadores com 
per als propis usuaris .
Des de CCOO ens oposem a la prioritat del 
benefici econòmic injustificat per part d’AENA 
i SACYR a costa d’unes càrregues de treball 
inassolibles i l’inadmissible exposició al més 
que possible risc biològic de les persones que 
treballen o transiten per l’aeroport. 
L’objectiu de la vaga és que SACYR desafecti 
a un nombre de treballadors i treballadores 
proporcional a l’increment de treball i fac-

turació, preservant d’aquesta manera unes 
condicions de treball dignes i la salut tant 
de la plantilla de SACYR com de la resta de 
persones que treballen o són usuàries de 
l’aeroport.  

Lleida, Mollet, Girona, Cornellà… arreu de Catalunya s’estan mobilitzant 
els pensionistes i jubilats i jubilades de CCOO de Catalunya contra la 
bretxa digital que pateixen a les entitats bancàries. En algun cas, com a 
Tarragona, s’estan portant mocions als ajuntaments perquè s’impliquin 
i reclamin un canvi en la manera de fer dels bancs amb la gent gran. 
Malgrat que aquesta campanya se centra molt en les entitats financeres, 
els pensionistes i jubilats i jubilades de CCOO recorden que el problema 
també el tenen amb les empreses de serveis essencials i, fins i tot, amb 
l’Administració que imposen un sistema excloent per a aquelles persones 
que no tenen capacitat per fer servir les noves tecnologies.  

Continuen les protestes de pensionistes contra la bretxa digital

https://upec.cat/wp-content/uploads/2021/06/Programa-UPEC-2021.pdf
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Aquest Dia de l’Orgull LGTBI+ 
del 2021, en què recuperem 
els carrers respectant totes 
les mesures de seguretat, 
des de CCOO reiterem les 
nostres propostes, recollides 
a la Plataforma Reivindicativa 
de Drets LGTBI+, i reclamem 
mesures que garanteixin la 
igualtat efectiva de tota la 
comunitat LGTBI+.

Afrontem el Dia de l’Orgull LGTBI+ d’aquest 2021 
amb l’esperança de veure la sortida de la pandèmia i 
de recobrar certa normalitat després d’una etapa molt 
dura i amb especials repercussions per a les persones 
LGTBI+, que, en ocasions, s’han vist doblement aïllades. 
Un horitzó de normalitat on no pot cabre l’LGTBI-fòbia i 
on cal subratllar que la igualtat efectiva, la dignitat i la 
llibertat individual són drets adquirits i inamovibles per 
a totes les persones. 

Des de CCOO instem el conjunt de la societat a respectar 
les diferències i la diversitat, així com a teixir aliances per 
proclamar el nostre lema: “Orgull de ser. Un tot que suma”.

Aquest Orgull 2021, organitzat per la Federació Estatal 
de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB), COGAM 
i altres col·lectius estatals durà per lema “Els drets 
humans no es negocien, es legislen: llei integral trans, 
ja!”. Des de CCOO ens sumem tant a la celebració 

d’aquest 28 de Juny, Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+, com a la manifestació estatal, amb la nostra 
Plataforma Reivindicativa de Drets LGTBI+, i reiterem 
alguns dels principals posicionaments i mesures pels 
quals advoquem:

 CCOO aposta per incidir en l’àmbit de l’ocupació 
amb propostes que solucionin les problemàtiques 
d’emancipació i autonomia de les persones LGTBI+ en 
general i de les persones trans en particular.

 CCOO ha presentat una bateria de propostes 
en matèria laboral, entre les quals: el foment dels 
currículums cecs; la formació de personal d’oficines 
d’inserció laboral amb l’objectiu d’oferir una atenció 
integral a les persones LGTBI+; la negociació, en 
els convenis col·lectius, de mesures que eliminin la 
discriminació laboral de les persones LGTBI+; l’anàlisi i 
la negociació, a les meses de negociació corresponents, 
de mesures concretes que facilitin l’accés a l’ocupació a 
les persones LGTBI+ especialment vulnerables; espais 
tancats als vestidors per garantir la intimitat de les 
persones, etc. 

 CCOO aposta, en l’àmbit de la cooperació 
internacional, per la promoció de projectes amb 
organitzacions LGTBI+ a les diferents regions del món 
per afavorir la defensa i el respecte dels drets humans 
de la població LGTBI+ a escala global. 

 CCOO aposta, en l’àmbit de les administracions 
públiques, per establir coordinacions 
interdepartamentals, a més de treballar al Consell de 
Participació de les Persones Lesbianes, Gais, Trans, 
Bisexuals i Intersexuals, creat el juny del 2020, i 
impulsar la coordinació de polítiques LGTBI+.

 CCOO demana la posada en marxa, a totes les 
administracions, d’un servei d’atenció a víctimes de la 
violència LGTBI-fòbica.

 CCOO reclama la promoció d’una política 
municipalista amb garanties de poder viure plenament 
per a persones LGTBI+ en entorns rurals, amb 
espais d’inclusió per afavorir aquesta convivència 
en comunitat i preservar especialment la infància i 
l’adolescència.

 CCOO defensa la despatologització de les persones 
trans i aposta pel camí de la llibertat, la vida plena i 
amb drets integrals, els drets humans i la salut en tota 
la seva extensió.

 CCOO aposta per garantir l’atenció sanitària en 
igualtat de condicions a tot l’Estat i per desenvolupar 
totes les mesures necessàries per a l’adequació 
professional de l’atenció a les persones LGTBI+ a 
centres hospitalaris i d’atenció primària.

 CCOO reclama l’eliminació i la prohibició de 
qualsevol possibilitat de teràpies de reconversió en els 
àmbits estatal i autonòmic.autonómico.

 CCOO advoca per la implementació de les mesures 
que siguin necessàries per a l’atenció integral de les 
persones LGTBI+ d’especial vulnerabilitat (sol·licitants 
d’asil, persones amb diversitat funcional i intel·lectual, 
població gitana, persones racialitzades…).

 CCOO aposta per agilitzar la modificació i 
l’actualització dels registres administratius.

 CCOO proposa, en l’àmbit educatiu, mesures de 
prevenció, actuació i intervenció per a l’eliminació de 
l’LGTBI-fòbia en tots els entorns educatius i continguts 
curriculars concrets per al coneixement de les diversitats 
en totes les etapes.

 CCOO reclama la promoció de les manifestacions 
culturals realitzades per persones creadores LGTBI+ i 
l’establiment d’un fons que reculli la memòria històrica 
de les aportacions de la població LGTBI+.

La  igualtat legal ha de garantir la igualtat social. Des 
de CCOO animem la ciutadania a participar al conjunt 
d’accions reivindicatives que es desenvolupin amb motiu 
d’aquest Dia de l’Orgull LGTBI+ i proclamem, una 
vegada més, el nostre “Orgull de ser. Un tot que suma”.

MANIFEST DE CCOO. 
28 DE JUNY, DIA DE L’ORGULL LGTBI+ 

https://www.ccoo.es/046acb6f8345d69f4adc902a632411af000001.pdf
https://www.ccoo.es/046acb6f8345d69f4adc902a632411af000001.pdf
https://www.ccoo.es/046acb6f8345d69f4adc902a632411af000001.pdf
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Novetats del juny i propostes d’estiu
Descomptes per l’afiliació de CCOO de Catalunya

CAFÈS NOVELL -en línia
Promouen la comercialització de cafè certificat de comerç just i orgànic.Descompte del 15% sobre els preus, mitjançant la 
botiga en línia i elcodi específic per a CCOO. Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/cafes-novell/

AUDIKA Centros Auditivos.Diversespoblacions
Revisió auditiva gratuïta. Descomptes entre el 50 % i el 70% en la segona unitat en audiòfons, segons categoria.En 
solucions monoaurals: descomptes entre el 35% i el 25%, segons categoria. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/audika-centros-auditivos/

UNIR - Universitat Internacional de La Rioja
El descompte d’un 5% addicional als preus oferts; en el cas de ser antic alumne també es farà aquest descompte. Cal 
justificar afiliació d’un any.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/unir-universidad-internacional-de-la-rioja/

NOVETATS
Per accedir als avantatges, cal consultar prèviament les condicions de cadascuna de les ofertes

CENTRE DE VACANCES DE MORILLO DE TOU (OSCA)
Descompte del 14 % sobre les tarifes d’allotjament per a l’afiliació de CCOO. I ofertes especials. 
Més informació a:www.ccoo.cat/descomptes/centre-de-vacances-de-morillo-de-tou/

HOSTERÍA DEL HUERNA (ASTÚRIES) 
Descompte del 15% en la tarifa i ofertes especials.
Oferta estiu del 2021 per a l’afiliació: 3 nits i mitja pensió per 130€.
Més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/hosteria-del-huerna/

AH VACACIONES, APARTAMENTOS Y HOTELES
Ofertes en apartaments i hotels.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/ah-vacaciones-apartamentos-y-hoteles/

GUITART GOLD CENTRAL PARK AQUA RESORT- Lloret de Mar
Oferta d’estiu per a l’afiliació de CCOO amb una estada mínima de 3 nits.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/guitart-gold-central-park-aqua-resort/

 BALNEARI VICHY CATALAN - Caldes de Malavella
Descompte del 20% en reserves per allotjament i pensió alimentària escollida.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/balneari-vichy-catalan/

HOTEL TERMES MONTBRIÓ- Montbrió del Camp
Descompte del 20% de diumenge a divendres, ambdós inclosos, i del 10% la resta de dies, per a estades 
en règim d’habitació i esmorzar. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/hotel-termes-montbrio/

ROC BLANC HOTELS-Andorra
Descompte del 20% de diumenge a divendres, ambdós inclosos, i del 10% la resta de dies, per a estades 
en règim d’habitació i esmorzar. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/roc-blanc-hotels

PARADORES DE TURISMO
Descompte del 15% tot l’any a la tarifa “Parador”
Més informació a:www.ccoo.cat/descomptes/paradores-de-turismo/

ALLOTJAMENTS (actualitzacions)

http://www.ccoo.cat/descomptes/cafes-novell/
http://www.ccoo.cat/descomptes/audika-centros-auditivos/
http://www.ccoo.cat/descomptes/unir-universidad-internacional-de-la-rioja/
http://www.ccoo.cat/descomptes/centre-de-vacances-de-morillo-de-tou/
http://www.ccoo.cat/descomptes/hosteria-del-huerna/
http://www.ccoo.cat/descomptes/ah-vacaciones-apartamentos-y-hoteles/
http://www.ccoo.cat/descomptes/guitart-gold-central-park-aqua-resort/
http://www.ccoo.cat/descomptes/balneari-vichy-catalan/
http://www.ccoo.cat/descomptes/hotel-termes-montbrio/
http://www.ccoo.cat/descomptes/roc-blanc-hotels
http://www.ccoo.cat/descomptes/paradores-de-turismo/
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PUY DU FOU ESPAÑA - Toledo
Parc on viure emocions en plena natura, grans espectacles diürns (tres interiors i un a l’aire 
lliure), quatre poblats històrics i l’impressionant espectacle nocturn Sueño de Toledo. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/puy-du-fou-espana/

AQUADIVER - Platja d’Aro
Preu amb descompte, a la taquilla,25 euros per persona (1 titular + 3 acompanyants).
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/descomptes/aquadiver/

WATER WORLD - Lloret de Mar
Preu amb descompte, a la taquilla,25 euros per persona (1 titular + 3 acompanyants).
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/descomptes/water-world-lloret-de-mar/

PORT AVENTURA WORLD - Vila-seca
Descompte de 10 € en la compra d’una entrada d’adult, júnior o sènior, d’un dia per a Port 
Aventura Park. Entrada vàlida per al mateix dia en què es presenti el carnet a les taquilles. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/portaventura-park-world/

ESPAI LÚDIC TERMAL AQUATONIC - Montbrió del Camp
Descompte del 20% (de diumenge a divendres, ambdós inclosos).Descompte del 10% 
(dissabte, ponts, Setmana Santa i de Nadal a Reis). 
Vegeu-ne les condicions a:www.ccoo.cat/descomptes/espai-ludic-termal-aquatonic/

DINÓPOLIS - PARQUE JURÁSICO - Terol
Descompte del 15% en qualsevol tipus d’entrada de tarifa general (excepte el bo de 
temporada), adquirida directament a les taquilles i justificant l’afiliació. 
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/dinopolis-parque-jurasico/

CALDEA ANDORRA CENTRE TERMOLÚDIC 
Descompte del 15% sobre tots els serveis realitzats al Centre Termolúdic i al Centre Wellness 
INÚU de Caldea (excepte restauració i botigues) i adquirits al seuweb.
Vegeu-ne més informació a: www.ccoo.cat/descomptes/caldea-andorra-centre-termoludic/

Activitats d’estiu

http://www.ccoo.cat/descomptes/puy-du-fou-espana/
http://www.ccoo.cat/descomptes/aquadiver/
http://www.ccoo.cat/descomptes/water-world-lloret-de-mar/
http://www.ccoo.cat/descomptes/portaventura-park-world/
http://www.ccoo.cat/descomptes/espai-ludic-termal-aquatonic/
http://www.ccoo.cat/descomptes/dinopolis-parque-jurasico/
http://www.ccoo.cat/descomptes/caldea-andorra-centre-termoludic/

