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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 2020. 
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. 
L’any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19, que 
ha fet adaptar l’activitat sindical a la situació de confinament i 
al fet d’haver de donar resposta a les necessitats de les persones 
davant de la situació de crisi sanitària, econòmica i social, fet que 
queda reflectit en la memòria que us presentem.
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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.

Afiliació
  147.632 

Delegats i 
delegades 
sindicals 

21.040

40
Locals

Dades rellevants

1.608
Sindicalistes  
contractats i amb 
crèdit horari

257
Personal 
assalariat
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Afiliació a CCOO de Catalunya

Afiliació de JOVES 
DE MENYS DE 30 ANYS 

64.195
DONES

83.437
HOMES

+859
PERSONES 

AFILIADES AL 
2020

43,48 % 56,52 %

3.313
DONES

4.035
HOMES

45,09 % 54,91 %

Afiliació NASCUDA 
FORA DE L’ESTAT

6.533
DONES

8.316
HOMES

44 % 56 %

Representen 
el 10 % de 
l’afiliació

TOTAL AFILIACIÓ: 147.632 

7.348
PERSONES  JOVES AFILIADES

14.849
PERSONES  AFILIADES 

NASCUDES FORA DE L'ESTAT
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Afiliació per FEDERACIÓ

14.254
persones afiliades

5.707 
DONES

CONSTRUCCIÓ 
I SERVEIS

33.687
persones afiliades

12.770 
DONES

20.917 
HOMES

SERVEIS A 
LA CIUTADANIA

41.210
persones afiliades

9.700 
DONES

31.510 
HOMES

INDÚSTRIA EDUCACIÓ SANITAT

38.996
persones afiliades

21.649 
DONES

17.347 
HOMES

SERVEIS ACCIÓ JOVE
Afiliació de joves estudiants o 
en recerca de la primera feina

9.896
persones afiliades

6.866 
DONES

3.030 
HOMES

9.387
persones afiliades

7.409 
DONES

1.978 
HOMES

202
persones afiliades

94 
DONES

108 
HOMES

8.547 
HOMES
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Afiliació per UNIÓ TERRITORIAL

51.341
persones afiliades

24.192 
DONES

BARCELONÈS

29.132
persones afiliades

11.140 
DONES

17.992 
HOMES

BAIX LLOBREGAT 
*APAG

20.635
persones afiliades

8.537 
DONES

12.098 
HOMES

VALLÈS OCCIDENTAL
CAT. CENTRAL

**VORMAROS COMARQUES 
GIRONINES

12.928
persones afiliades

5.481 
DONES

7.447 
HOMES

TARRAGONA TERRES DE 
LLEIDA

15.473
persones afiliades

6.2.59 
DONES

9.214 
HOMES

10.942
persones afiliades

5.149 
DONES

5.793 
HOMES

7.181
persones afiliades

3.437 
DONES

3.744 
HOMES

27.149 
HOMES

**
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Delegats i delegades de CCOO de Catalunya

9.031
DONES

12.091
HOMES

REPRESENTEM

1.268.388
TREBALLADORS I 
TREBALLADORES

42,92 % 57,08 %

TOTAL DELEGATS I DELEGADES: 21.040

44,43 % 55,57 %

DONES HOMES

Delegats i delegades JOVES 
AMB 30 ANYS O MENYS 
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Delegats i delegades per FEDERACIÓ

1.784
delegats i delegades

731 
DONES

CONSTRUCCIÓ 
I SERVEIS

4.544
delegats i delegades

1.815 
DONES

2.729 
HOMES

SERVEIS A 
LA CIUTADANIA

7.075
delegats i delegades

1.965 
DONES

5.110 
HOMES

INDÚSTRIA EDUCACIÓ SANITAT

4.794
delegats i delegades

2.596 
DONES

2.198 
HOMES

SERVEIS

1.561
delegats i delegades

920 
DONES

641 
HOMES

1.280
delegats i delegades

1.002 
DONES

278 
HOMES

1.053 
HOMES

40,98% 57,87% 40,98% 57,87% 27,77% 72,23% 58,94% 41,06% 78,28% 21,72% 54,15% 45,85%
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6.269
delegats i delegades

3.031 
DONES

BARCELONÈS

3.576
delegats i delegades

1.370 
DONES

2.206 
HOMES

BAIX LLOBREGAT 
*APAG

3.315
delegats i delegades

1.347 
DONES

1.968 
HOMES

VALLÈS OCCIDENTAL
CAT. CENTRAL

**VORMAROS COMARQUES 
GIRONINES

2.215
delegats i delegades

901 
DONES

1.314 
HOMES

TARRAGONA TERRES DE 
LLEIDA

2.571
delegats i delegades

991 
DONES

1.580 
HOMES

1.816
delegats i delegades

802 
DONES

1.014 
HOMES

1.276
delegats i delegades

587 
DONES

689 
HOMES

3.238 
HOMES

Delegats i delegades per UNIÓ TERRITORIAL

48,35% 51,65% 38,31% 61,69% 40,63% 59,37% 38,55% 61,45% 44,16% 55,84% 40,68% 59,32% 46% 54%
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Com ens financiem
INGRESSOS

subvencions 
institucionals

1.668.759 €

activitats 
subvencionades 
1.081.689 €

ingressos propis
19.425.077 €

total ingressos
 22.175.525 € 

serveis 
exteriors

5.174.939 €
altres 
1.218.602 €

personal
14.901.758 €

total despeses
 21.295.299 € 

DESPESES

RESULTATS

INVERSIONS

892.767 € 

1.376.260 € 





Com ens 
organitzem
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CONGRÉS

651
delegats 
i delegades

CONSELL NACIONAL

170
80 DONES 
90 HOMES

COMITÈ CONFEDERAL

35
20 DONES 
15 HOMES

Òrgans de direcció

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.  

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.  

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.

5 REUNIONS

8 REUNIONS
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COMISSIÓ EXECUTIVA

5 DONES

5 HOMES

SECRETARI GENERAL

JAVIER 
PACHECO

COMITÈ DE DONES

272
DONES 

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.

Òrgans de garantia i control

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.

5 REUNIONS

48 REUNIONS

2 REUNIONS
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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)

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

Federacions
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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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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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Altres àmbits organitzatius

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.

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. 



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Com ens organitzem _24

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
Promou la reflexió, l'estudi i la divulgació de la 
cultura i del món del treball i contribueix a la 
recuperació de la memòria històrica i els valors de 
transformació social que defensa el sindicat.

Fundacions i associacions

CENTRE D’INFORMACIÓ PER A TREBALLADORS 
ESTRANGERS (CITE) 
Associació promoguda per CCOO de Catalunya 
que dóna assessorament en matèria d’estrangeria, 
mobilitat internacional i sobre els drets socials i 
laborals de les persones immigrades.

La Sindicatura de l’Afiliació té com 
a objectiu garantir i tutelar els drets 
dels afiliats i afiliades de CCOO 
de Catalunya; ser, a la vegada, un 
dinamitzador pel que fa a la millora 
de la qualitat dels serveis que reben, i 
incrementar tot el que fa referència a 
l’atenció a les persones afiliades.

Sindicatura de 
l’afiliació



Què fem
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Millorem les condicions laborals i socials
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I INCREMENTS SALARIALS

convenis 
d’empresa 

264
convenis 
sectorials

64

CATALUNYA ESTATAL

45,2

persones
treballadores

en milers

740,1

+1,72 %
increment salarial 

mitjà

+2,02 %
increment salarial 

mitjà

persones
treballadores 

en milers

convenis 
d’empresa 

2.500

524,9

+1,6 %
increment salarial 

mitjà

persones
treballadores 

en milers

convenis 
sectorials

743

persones
treballadores

en milers

7.374,8

+1,86 %
increment salarial 

mitjà

Dades provisionals amb registres el 31 de gener del 2021
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L’Àrea de Previsió Social 
Complementaria (PSC) de 
CCOO de Catalunya assessora 
i facilita la capacitació de les 
persones que participen en 
les comissions de control dels 
Plans de Pensions d’Ocupació, 
alhora que promou el 
debat amb la resta d’agents 
implicats envers la Previsió 
Social mitjançant jornades 
periòdiques. 

PREVISIÓ SOCIAL 
COMPLEMENTÀRIA

TRIBUNAL LABORAL 
DE CATALUNYA

884 
empreses

183.939
treballadores
 i treballadors

L’any 2020 el Tribunal Laboral de Catalunya ha tramitat un total de 832 expedients que 
han afectat 884 empreses i 183.939 treballadors i treballadores. Hi ha participat el cos 
de mediació i conciliació de CCOO de Catalunya, que està format per: 

acomiadaments 
categoria professional 
vaga 
dret d’informació 
interpretació acords 
salut laboral 
modificació subs. 
condicions de treball 
organització del treball 
drets sindicals 
incompliments laudes 
contractació 
subrogació 
drets socials 
incapacitat temporal 
Altres causes laborals 

Procediments per temes

conflictes 
de jornada, 
calendari laboral 
i vacances 15 %

832 
expedients

negociació 
col·lectiva 5 %

Salaris 25 %

l’incompliment 
d’acords 16 %

ALTRES 39 %

77 persones (23 dones i 54 homes)
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PLANS D’IGUALTAT

CCOO feminista
ENS MOBILITZEM

El Reial decret llei 6/2019, de 7 de març, de mesures urgents 
per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre 
dones i homes, va rebaixar la grandària de les empreses 
obligades a negociar plans d’igualtat fins a les de 50 persones 
en plantilla o més. Aquesta obligació entra en vigor de manera 
gradual i també es fa obligatori el registre d’aquests acords. 
Segons dades de l’INE, les empreses de més de 50 treballadors 
i treballadores obligades a negociar un pla d’igualtat a 
Catalunya seran 5.541, que haurien de disposar d’un pla 
d’igualtat el març del 2022.
De les 5.541 empreses obligades, 923 ja tenen un pla 
d’igualtat a finals del 2020. 

plans registratas 
al registre 

de convenis 
col·lectius

488 36
Plans registratas 
al Departament 

de Treball

8 de Març, Dia Internacional 
de les Dones
Lema “CCOO feminista: denúncia 
i acció” i campanya centrada en 
les discriminacions de gènere.

Manifest: 

25 de Novembre, Dia 
Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones i les 
Criatures
Lema “Ni un pas enrere! Ens 
volem vives i lliures".

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/
manifest_25n_2020.pdf

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/
manifest_8marc_2020.pdf

Manifest:

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_25n_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_25n_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_8marc_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_8marc_2020.pdf


comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Què fem _29comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Què fem/ CCOO FEMINISTA _29

El Servei d’Informació i Atenció a 
les Dones (SIAD) és un servei que 
ofereix CCOO de Catalunya que 
s’adreça a les dones que s’apropen 
al sindicat cercant suport per haver 
patit discriminacions per raó de sexe 
o gènere, o assetjament sexual, o per 
resoldre qüestions relacionades amb 
drets de conciliació a la feina. 

El SIAD laboral es va posar en marxa 
el 2015 per oferir suport, de manera 
transversal, en connexió amb la Xarxa 
Nacional de Recursos de Catalunya. 

CCOO, com a sindicat feminista, tenim 
un compromís amb la defensa de la 
igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. Amb la continuïtat del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
col·laborem, de manera propera, per 
aconseguir la igualtat real. 

Assessorem 
les dones 
que pateixen 
discriminacions o 
violències

Lluitem per erradicar les 
violències masclistes 
7 concentracions amb minut 
de silenci davant de la seu de Via 
Laietana en rebuig als assassinats 
masclistes comesos a Catalunya. 

Les Portes Violetes, projecte encetat 
el novembre del 2020, pretenen 
transformar els nombrosos locals de 
què disposa CCOO arreu de Catalunya 
en espais de confiança per a les dones 
víctimes de violència masclista. Les 
portes violetes ofereixen orientació, 
atenció i acompanyament a aquestes 
dones treballant en xarxa amb els 
recursos de serveis del territori en 
situacions de risc. 

Les Dones Mentores aborden 
l’empoderament i la qualificació 
d’un seguit de dones dintre de la 
organització per construir una xarxa 
de prevenció positiva que generi 
mentoria social amb perspectiva 
de gènere. El projecte està enfocat 
a l’acompanyament qualificat en 
casos de violència masclista en casos 
complexos. Des de la seva posada en 
marxa, el 2018, ha format un total de 
20 dones.

Feminitzem el sindicat 
Formació sindical amb perspectiva 
de gènere: 
Tallers sobre bretxa salarial de gènere.
Tallers sobre abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Tallers sobre plans d’igualtat.
Tallers sobre cosificació.  
Disseny de cursos de formació sindical:

Responsable Sindical d’Igualtat 

Plans d’Igualtat i Prevenció 

Abordatge de l’Assetjament Sexual 
per Raó de Sexe 

Comitè de Dones, un espai de 
proposta
Espai consultiu i de proposta 
que fomenta la participació i 
l’empoderament de les dones de la 
direcció del sindicat. Està format per 
272 dones.

Stop
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Mobilitzacions
MOBILITZACIONS ANUALS

1 de Maig
Dia Internacional del Treball
Amb el lema “Salut, treball i justícia 
social. La prioritat és la vida”

Manifest: 
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2020/manifest_1maig.pdf

28 d’Abril
Dia Internacional de la Salut i la 
Seguretat en el Treball
Lema: “#28AbrilStopCOVID19”

Manifest: 
https://www.ccoo.cat/pdf_
documents/2020/manifest_28abril.pdf

28 de Juny
Dia de l’Orgull LGTBI
Amb el lema “LGTBI-fòbia: ni a 
la feina ni enlloc”

Manifest: 
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/
manifest_28juny_2020.pdf https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/

MANIFEST_2020_7O_TD.pdf

7 d’Octubre
Jornada Mundial pel Treball Digne
Amb el lema “Un nou contracte 
social per a la recuperació i la 
resiliència”

Manifest:  

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_1maig.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_1maig.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_28abril.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_28abril.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_28juny_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_28juny_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_28juny_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/MANIFEST_2020_7O_TD.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/MANIFEST_2020_7O_TD.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/MANIFEST_2020_7O_TD.pdf
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Mobilitzacions pels drets socials i 
les llibertats

Concentracions a diverses ciutats 
de Catalunya el 27 de juny amb el 
lema “Per un gran acord per rescatar 
les persones, els treballs i els salaris”. 
Aquesta convocatòria té lloc en el 
marc de la crisi econòmica i social 
derivada de la pandèmia de la 
COVID-19 i té com a objectiu reclamar 
un gran pacte per a un nou model 
social i econòmic, on les persones 
siguin al centre de les decisions, 
perquè ningú no quedi enrere, i 
es vetlli per la qualitat de la nostra 
democràcia.

Concentració de l’1 d’Octubre, 
Dia Internacional de la Gent Gran, 
convocada per la Federació de 
Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Catalunya, juntament amb la Unió 
de Jubilats i Pensionistes de la UGT 
de Catalunya i la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya. 

ALTRES MOBILITZACIONS

CCOO no ha parat de mobilitzar-se. Sense la mobilització, les propostes de la 
classe treballadora no guanyen la posició per millorar les nostres condicions 
de vida. Això ho entén perfectament CCOO i per això aquests anys, malgrat les 
dificultats del context, la mobilització ha estat protagonista.
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Aquesta ha servit per recordar la 
pèrdua, durant aquest any, de més de 
20.000 persones grans a causa de la 
COVID-19, segons dades oficials, i s’ha 
reivindicat la necessitat d’impulsar 
una llei integral dels drets de les 
persones grans sense oblidar l’aposta 
per polítiques públiques en matèria 
de promoció de la salut i l’atenció 
sociosanitària, la dependència o la 
revaloració de les pensions.
Mobilització europea el 29 d’octubre 
del 2020 en defensa de la sanitat 
“Lluitant per la salut i l’atenció més 
enllà de la pandèmia”.

Mobilització convocada el 3 d’octubre 
del 2020 per CCOO i UGT pel futur 
del Penedès amb el lema “Volem 
futur al Penedès. Amb treball digne, 
amb indústria, amb una economia 
productiva i sostenible”.

Mobilitzacions femisites

Actes del 8 de Març amb el lema 
“CCOO feminista: denúncia i acció”. 

Mobilitzacions en defensa 
de la negociació col·lectiva 
i mobilitzacions sectorials 
(conflictes a empreses, contra 
tancaments i reestructuracions, 
contra ERO, en defensa de les 
condicions de treball…).

Mobilitzacions a IGT Solutions 
(eDreams), Continental Automotive de 
Rubí, Nissan, BIC Iberia, Condialiment, 
l’escorxador de Mercabarna, sector 
sanitari i sector de la neteja, Lidl, 
Alliance Healthcare, Aryzta Bakeries, 
Robert Bosch, Saint-Gobain, 
Acciona, Nobel Plastiques Ibérica, 
TE Connectivity, Faurecia, Eurest, 
Correos, sector d’ambulàncies, les 
netejadores dels centres de salut de 
Girona, les treballadores i treballadors 
de l’Administració general de l’Estat 

i de la sanitat privada, Robert Bosch, 
Selecta, Aryzta Bakeries, escorxador de 
Mercabarna, Luis Simões, International 
House, sector del transport sanitari, 
sector d’acció social, sector d’educació, 
els hotels de Lloret de Mar Monterrey i 
Roger de Flor, Mútua Intercomarcal de 
Lleida i vaga del transport sanitari.
Diverses mobilitzacions i vaga general 
convocada el dia 19 al polígon 
petroquímic de Tarragona.

Concentració per reclamar el quart any 
de contracte del personal investigador 
de les universitats. 

Concentració del sector de la neteja 
dels centres sanitaris de Girona pel 
cobrament de les pagues amb motiu 
de la pandèmia. 

Nissan: mobilitzacions en defensa del 
treball. El 4 de maig els treballadors i 
treballadores de Nissan van començar 
una vaga que va durar 95 dies, davant 
de la incertesa sobre el futur de la 
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82
vagues

46.930
persones treballadores

305.947
jornades no treballades

VAGUES

2.446.437
hores no treballades

planta i en defensa dels llocs de 
treballs directes i indirectes afectats 
(25.000 famílies). Una vaga inèdita 
en una situació de confinament, que 
es va agreujar amb l’anunci fet per 
l’empresa de tancar les plantes de 
Catalunya. El sindicat va donar suport 
a les mobilitzacions presencialment 
i a les xarxes socials; va impulsar 
una campanya de suport entre les 
persones del món de la cultura, i va 
participar en les reunions amb les 
administracions per aconseguir revertir 
el tancament.

Concentració el dia 9 de setembre de 
delegats i delegades de la Federació 
d’Educació per reclamar respecte per 
l’educació i una tornada segura a les 
aules.

Mobilitzacions de salut laboral

En el camp de la salut laboral, les fites 
més importants d’aquest mandat han 
estat la vaga de la petroquímica de 
Tarragona de febrer del 2020 arran 
de l’accident a l’empresa IQOXE, amb 
una dimensió laboral i social de gran 
impacte.

Així mateix, al voltant del 28 d’Abril, 
Dia Internacional de la Salut i la 
Seguretat en el Treball, vam sortir al 
carrer per reivindicar més prevenció 
a les empreses i més recursos a les 
administracions. 
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Campanya “Dependència 100 %”
Implementació de la campanya 
confederal “Dependència 100 %”, que 
té per objectiu reivindicar la plena 
implementació dels drets de les 
persones dependents. A Catalunya 
s’ha impulsat una plataforma en 
defensa del drets de les persones 
amb dependència que aplega 
organitzacions i entitats socials. 

Campanyes

Campanya del 8 de Març
CCOO ha tornat a posar al centre 
de la seva activitat les lluites contra 
les desigualtats de gènere i les 
reivindicacions de les dones, amb 
una campanya sostinguda d’accions 
i activitats durant les tres setmanes 
prèvies al 8 de Març. 
La campanya s’ha centrat en 
la denúncia del conjunt de 
discriminacions laborals, emfatitzant 
en les bretxes, la precarietat i les 
violències, i l’actuació més concreta 
d’acció sindical s’ha centrat en la 
denúncia dels plans d’igualtat a 
aquelles empreses que no tenen pla o 
que no el compleixen i s’ha impulsat la 
implementació del registre salarial.

Campanya de suport a les dones que 
pateixen violències masclistes (març)
CCOO ens hem unit a la campanya 
de suport a les dones en situació 
de violència masclista mitjançant el 
nostre telèfon de consulta per atendre 
també aquests casos, posant els locals 
oberts a disposició de la campanya 

“Establiment segur contra la violència 
masclista” i atenent les consultes i les 
denúncies per assetjament sexual a 
la feina a través dels nostres circuits 
d’assessorament. 

Campanya d’informació a les 
treballadores de la llar i les cures
El Centre d’Informació per a 
Treballadors Estrangers (CITE) de 
CCOO de Catalunya ha impulsat 
una campanya d’informació a les 
treballadores de la llar i les cures sobre 
els seus drets laborals i socials, amb 
la col·laboració de les associacions 
Mujeres Pa’lante, Las Libélulas i 
Mujeres Migrantes Diversas, i el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Campanya de CCOO de defensa 
jurídica contra els acomiadaments i 
les finalitzacions de contracte durant 
l’estat d’alarma per COVID-19
La campanya té una naturalesa 
general i està dirigida a tot tipus de 
finalitzacions, acomiadaments o 
extincions de contractes, ja siguin 
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indefinits, temporals de durada 
determinada, fixos discontinus o de 
qualsevol altre tipus.
L’objectiu és fer costat als treballadors 
i treballadores vigilant el compliment 
de la llei per part de les empreses, 
en un període en el qual els recursos 
públics estan servint per esmorteir 
les conseqüències en l’activitat 
econòmica.

Suport a la campanya per exigir 
reallotjaments dignes
Des de CCOO de Catalunya donem 
suport a les reivindicacions impulsades 
per la PAH de Catalunya (Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca) d’oferir a 
les persones un reallotjament digne 
als habitatges buits en desús, posant 
les persones al centre i per damunt 
de l’acumulació i l’especulació 
immobiliària, com fan amb la 
campanya #EnQuéCasaMeQuedo. 
Aquesta campanya forma part 
del treball que s’està fent amb els 
moviments socials de l’habitatge, que 
també inclou el treball conjunt amb el 
sindicat de llogaters.

Campanya de suport a la directiva 
d’igualtat salarial
Com a CCOO de Catalunya vam 
promoure la participació a la consulta 
pública sobre aquesta directiva, 
exigint a la Comissió Europea el 
compliment del programa anunciat 
per la seva presidenta, que va 
prometre que abordaria la bretxa 
salarial en els primers cent dies del 
seu mandat i a 9 de març tot el que 
havia aconseguit va ser un procés de 
consulta pública.

Campanya de suport i solidaritat 
amb la vaga dels treballadors i 
treballadores de Nissan
Campanya de solidaritat amb la vaga 
de les treballadores i treballadors 
de Nissan per exigir un futur 
industrial per a les plantes d’aquí 
que garanteixi l’ocupació i l’activitat 
productiva. Va tenir una resposta 
massiva per part de seccions 
sindicals i comitès d’empresa de 
diferents sectors d’activitat. 

Suport a la campanya “Ajuda’ns a 
tornar a aixecar les persianes” per 
preservar els petits negocis
CCOO de Catalunya dona suport a 
la campanya de l’associació ASCA 
(Acció Solidària contra l’Atur), que du 
per lema “Ajuda’ns a tornar a aixecar 
les persianes”, per recaptar diners per 
preservar petits negocis, per pal·liar 
els efectes de la greu crisi sanitària del 
coronavirus i les repercussions socials 
i econòmiques del confinament, 
que afecten amb més virulència els 
col·lectius més desafavorits, i per 
salvaguardar llocs de treball.

Campanya de recollida de material 
escolar
8a campanya de la Xarxa d’Acció 
Solidària de CCOO (XAS) de recollida 
de material escolar amb el lema “S’ha 
de garantir a totes les nenes i tots els 
nens l’oportunitat de desenvolupar 
els seus estudis en dignitat i igualtat”. 
Aquest any la campanya coincideix 
amb una situació molt complicada a 
causa de la crisi del coronavirus, que 
ha provocat un increment important 
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de famílies en situació de pobresa, de 
precarietat i d’exclusió social.

Balanç de la campanya de suport 
a acomiadaments durant la COVID 
(juliol) 
El Gabinet Tècnic Jurídic (GTJ) ha fet 
balanç de la campanya per reclamar 
els acomiadaments que es poguessin 
produir durant l’estat d’alarma per 
coronavirus. Des de CCOO enteníem 
que aquests acomiadaments eren 
nuls i en frau de llei. En aquest període 
de tres mesos, el GTJ ha presentat 
davant els diferents jutjats socials de 
Catalunya un total de 1.176 demandes 
amb afectació a 1.371 treballadors 
i treballadores. Un 57 % (780) eren 
persones afiliades anteriorment i la 
resta, el 29 % (399 persones), s’han 
afiliat. Destaquem, però, que un 43 % 
(589 persones treballadores que no 
eren afiliades inicialment) han confiat 
en la defensa jurídica de CCOO, en 
un moment d’especial dificultat i, 
en la majoria dels casos, amb una 
atenció per via telemàtica que hem 
desenvolupat durant l’estat d’alarma.

Proposta de CCOO de Lleida per 
dignificar les campanyes agràries
El 10 de juliol CCOO de Lleida va 
presentar el projecte del sindicat 
per millorar i dignificar la campanya 
agrària: “Campanya de recollida de 
la fruita de Lleida. Anàlisi i propostes 
de CCOO”. Conté nou propostes, 
entre les quals destaquen la proposta 
d’actuació de les empreses de treball 
temporal; la de gestió de la borsa 
de treball; la de regularització de 
treballadors i treballadores sense 
papers, i la de gestió dels albergs 
municipals. El projecte recull també 
un apartat en el qual s’exposen quins 
són els recursos necessaris per dur-lo 
a terme i una proposta d’acord per la 
interculturalitat a les terres de Lleida.

Campanya d’emergència en suport de la 
població afectada per l’explosió a Beirut
L’Associació Catalunya-Líban, 
l’Associació Catalana per la Pau i la 
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de 
Catalunya han obert una campanya 
d’emergència per recaptar fons 
destinats a la població afectada per 

l’explosió que va tenir lloc el 4 d’agost 
a Beirut (Líban).

Campanya de CCOO sobre els riscos 
laborals de les cambreres de pisos
En el marc d’aquesta campanya de 
CCOO confederal i de la Federació de 
Serveis, es va celebrar, el 26 d’octubre, 
una trobada virtual amb cambreres 
de pisos i delegades de personal i 
de prevenció de riscos laborals de 
Catalunya. S’hi va presentar la Guía 
de salud laboral camareras de 
piso per analitzar i debatre l’ús de 
fàrmacs, hipnosedants i altres drogues; 
els seus efectes sobre la salut; les 
contingències comunes i professionals, 
així com tot allò relacionat amb l’acció 
preventiva des de la representació de 
les treballadores i treballadors.

Campanya de recollida de joguines
8a campanya de recollida de joguines, 
organitzada per la Xarxa d’Acció 
Solidària de CCOO (XAS) amb el lema 
“Cap infant sense joguina”. Les joguines 
seran donades a nens i nenes i famílies 
en risc d’exclusió social en col·laboració 
amb entitats i serveis socials. 
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Comunicació

Twitter

20.415
seguidors/es

Facebook

6.202
seguidors/es

LinkedIn

1.650
seguidors/es

Youtube

828
subscriptors/es

Instagram

2.285
seguidors/es

XARXES SOCIALS

App

94.943
descàrregues

1.784.411
notificacions push

Web

1.931.893
visites

536.680
persones usuàries 39

Infografies

94.092
visualitzacions 

al nostre canal de 
Youtube
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Lluita digital: 25
Lluita Obrera: 4
Treballadora: 3
Món Solidari: 1
Butlletí Treball, Economia i Societat: 3
Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical: 9
Biblioteques: 2
Globalòmetre: 11

PUBLICACIONSOFICINA DE PREMSA

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

810
comunicats 
de premsa

33
rodes

de premsa

220
participació en 
programes de 
ràdio i televisió

43
articles publicats 
en premsa escrita 

i premsa digital

194
vídeos penjats al 
canal de Youtube

7
programes de CCOO a 
Televisió de Catalunya

143 77
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CCOO al costat de l’afiliació i la gent treballadora
Espai d’acollida sindical

L’acollida sindical és un servei presencial i per 
WhatsApp que es dona a persones que estan 
en situació de màxima precarietat i que es va 
iniciar l’abril del 2019.

L’any 2020, com a conseqüència de la 
pandèmia, a partir del dia 13 de març, l’acollida 
es va oferir per WhatsApp i de manera 
telemàtica. 

217 
sindicalistes han atés 

l’acollida

ACOLLIDA PRESENCIAL

1.543 
persones ateses

(54% dones i 46% homes)

4.170 
persones ateses

652 
consultes ateses

WHASTAPP DE 
LA PRECARIETAT

ACOLLIDA TELEMÀTICA

S’HAN AFILIAT 
DIRECTAMENT UN

15 %
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Assessorament sindical

ELS TEMES PRINCIPALS I NOMBRE DE CONSULTES SÓN:

5.890
Aplicació 
conveni
20,55 %

6.306
Prestacions 

seguretat social
21,99 %

2.896
Contractació

10,1 %

2.828
Acomiadaments

9,86 %

2.776
Càlculs
9,68 %

2.424 
Salaris
8,45 %

242
Conciliació

0,84 %

307
Motiu 

pendent
1,07 %

479
Sancions

1,67 %
 

2.254
Atur

7,86 % 

Hem atès 18.266 persones, que han generat 
28.678 consultes a 37 locals sindicals i amb 110 
assessors i assessores laborals sindicalistes. 

• 3.958 persones s’han afiliat a la consulta. Hem 
atès 11.362 persones afiliades i 6.906 persones 
no afiliades. 

• Atenem més dones que homes (un 51,14 %). 

• 3.266 consultes han requerit la intervenció 
del Gabinet Tècnic Jurídic,  les quals han 
generat 1.249 expedients. 

Entre el 15 de març i el 30 de juny, període de 
confinament per la pandèmia de la COVID-19, 
l’assessorament va passar a ser telefònic (933 
100 000) o en línia (consulta.ccoo.cat). Es van 
atendre 50.660 trucades, 16.831 consultes úni-
ques i 48.624 converses. 

873
Salut i 

Seguretat
3,04 %

678
Sense 

motius
2,36 %

580
Drets 

fonamentals
2,02 %

28.678
TOTAL CONSULTES

145
Drets 

sindicals 
0,51 %
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GTJ - Gabinet Tècnic Jurídic

• Hem atès 10.019 visites 
de consultes jurídiques 
individuals i col·lectives, 
de 11.149 persones (més 
2.792 primeres visites 
telemàtiques durant 
l’estat d’alarma)a 18 
locals sindicals i amb un 
equip de 38 professionals 
(29 advocats, 7 ATJ i 1 
economista)

• El 87% de les persones 
són afiliades (9.694) en el 
moment de fer la visita i 
el 13 % són persones no 
afiliades (1.455). 

Primeres consultes 8.523

Demandes 3.901

Judicis 1.629

Sentències rebudes 1.003

Conciliació jutjats 953

Conciliacions CMAC 356

Acomiadaments 
42,36 %

Reclamacions 
de quantitat 
19,86 %

Reclamacions a la 
Seguretat Social 

15,24 %

Sancions
7,71 %

Mobilitat
geogràfica
4,01 %

Contenciós 
administratiu

1,90 %

ELS TEMES PRINCIPALS DE 
CONSULTA I RECLAMACIÓ SÓN:

4.896 
expedients judicials 

Concreció 
horària
2,23 %

Altres
6,69 %
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Assessorament d’Higia - Salut laboral

187
Representació  
i drets sindicals 

9,61 %

80
Gestió de la 

contingència 
a les mútues 

4,11 %

113
Administració 

5,81 %

17
Serveis de 
prevenció 

0,87 %

101
Danys a la 

salut 
5,19 %

756
Exposició 
a un risc 
70,45 %

LES CAUSES PRINCIPALS I MÉS FREQÜENTS 
D’AQUESTS ASSESSORAMENTS HAN ESTAT:El 2020 vam atendre 1.100 casos 

d’assessorament especialitzat en salut laboral, 
el 47,82 % dels quals corresponen a empreses 
mitjanes (d’entre 50 i 249 treballadors i 
treballadores) i el 29,45 %, a empreses grans 
de més de 250 treballadors i treballadores. 
D’aquests 1.100 casos, 871 han estat relacionats 
amb la COVID-19 (79,18 %).

676
Activitats de

 prevenció 
34,74 %

8
Sectors 

específics 
0,41 %

5
Sense 

assignar 
0,26 %

3
Altres 
causes 
0,15 %

1.946
CAUSES

 
 9,36 %
    13,36 %
                     21,73 %
                                26,09 %
             15,36 %
            14,09 %

Entre 6 i 29
Entre 30 i 49
Entre 50 i 99

Entre 100 i 249
Entre 250 i 499

Més de 500 

NRE. TREBALLADORS I TREBALLADORES 
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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 les 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 
incrementar-ne l’atenció prestada. 

40
 casos 

GTJ

14 
casos 

assessorament
 sindical 

2 
casos 

serveis

8 
casos

estructura
 sindical

64 
expedients de queixa

CITE

59
 %

41
 %

11.416
total persones

ateses

Total consultes
 32.954 

(32.140 sobre temes 
d’estrangeria)

El 60 % de les persones 
ateses són de països 

llatinoamericans

Marroc 
13 %

Colòmbia 
12,40 %

Veneçuela 
6,7 %

Hondures 
8,1 %

Bolívia 
5,3 %

Perú 
7,7 %

11.456 
DONES

8.122 
HOMES

NOMÉS EL

46,2 %
DE LES PERSONES 

ATESES TREBALLEN
31 % treball regular

69,1 % treball irregular

h
tt

p
s:

//
ja

.c
at

/m
em
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C
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E
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https://ja.cat/memoria-CITE-2020
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3.081 
alumnat 

3.336
hores

79
formació bàsica
(1.835 alumnes) 

20
formació quadres 

(365 alumnes) 

135 
cursos 

36
formació salut laboral 

(881 alumnes) 

101
cursos 

presencials

34
cursos

telemàtics

Formació sindical

1.442
homes

46,80 %

1.639
dones

53,20 %

Formació que imparteix l'Escola de Formació del sindicat a delegats i delegades de CCOO
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Formació per l’ocupació
Impartida per la Fundació Paco Puerto, que promociona la formació professional dels treballadors i 
treballadores de Catalunya

213 
formadors i 
formadores

14 
locals 

sindicals

16 
centres 
públics

8.220 
alumnes

PERFIL DE L’ALUMNAT

CERTIFICACIÓ

ACTIVITAT FORMATIVA

21.185
hores

17 
comarques

+49 %
formació 
acreditada

informàtica idiomes

preparació 
oposicions
(educació i 

administració)

habilitats 

Estudis 
superiors ocupada - 250 

+ 40 
anys

INSTAL·LACIONSESPECIALITATS

PERSONES 
COL·LABORADORES

atenció 
social i 

sanitària

458 
cursos
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Formació per a persones adultes  

277
matriculacions en 

ensenyament de llengües

68
matriculacions en 

formació bàsica

37  
matriculacions a 

proves d’accés

Joves que no han aprovat 
l’ESO a l’institut i persones que, 
havent superat l’edat per cursar 
estudis obligatoris, no van poder 
concloure la seva formació 
bàsica. Aquests alumnes 
majoritàriament busquen obtenir 
una titulació acadèmica que 
els faciliti la incorporació en el 
mercat laboral o que millori les 
seves condicions. Normalment es 
matriculen al GESO (graduat en 
educació secundària obligatòria) 
o al CAM (curs d’accés específic 
als cicles de grau mitjà).

El GESO es pot cursar 
presencialment o a l’IOC (Institut 
Obert de Catalunya), del qual 
nosaltres som un punt de suport. 

Els perfils principals de l’alumnat són:

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 2019-2020

174
matriculacions en 

competència digital 
(COMPETIC)

100
matriculacions al 

punt de suport GES
(graduat en 

educació secundària 
obligatòria)

556
persones 

matriculades

26 
cursos

L’alumnat que es matricula a l’IOC 
no comptabilitza com a alumnat 
del centre.

Persones que desitgen 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 (ensenyaments 
transprofessionals).

Persones nouvingudes que volen 
aprendre les llengües oficials de 
Catalunya: català i/o castellà.

1

2

3

4
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Servei lingüístic
CORRECCIONS I TRADUCCIONS

3.515 pàgines corregides

DINAMITZACIÓ I FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ

2 
parelles 

lingüístiques 
constituïdes

100 
preguntes freqüents 

(difoses per la web i Twitter)
491 pàgines traduïdes

1.422 notícies web corregides

4 
materials nous 

publicats

Organització d’1 acte cultural: 
• Commemoració de l’Any Badia Margarit 

amb la publicació de l’article “Cent anys del 
naixement de Badia i Margarit i Josep Benet”. 
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Serveis amb descomptes

7 
Restauració

Total

392 
serveis

27 
Espectacles i 
cultura

8 
Parcs i 
experiències

 

1 
Assessorament
i gestió

5 
Serveis  
diversos

12 
Assegurances

15 
Esports i 
lleure

255 
Salut

31 
Automoció

6 
Fotografia i 
informàtica

6 
Tèxtil i calçat

10 
Ensenyament

5 
Llar

48
Turisme

Campanya  
RENDA 2019

1.119  
persones ateses

ALTRES SERVEIS

VISITES WEB

15.299
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Espai de concertació
CCOO, sindicat sociopolític

CONCERTACIÓ SOCIAL 2020

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

CONSELL DEL DIÀLEG SOCIAL 
DE CATALUNYA (Decret llei de 
participació)

El 24 de març del 2020 el Consell 
Executiu de la Generalitat aprova 
la Llei de participació institucional, 
el diàleg social permanent i la 
concertació social.

Aquest Decret llei, que és fruit d’anys 
de reivindicació del sindicat i després 
de mesos de negociació, preveu, 
entre altres qüestions, la creació 
del Consell del Diàleg Social de 
Catalunya, un nou òrgan col·legiat, de 
participació institucional i permanent, 
de caràcter tripartit que vetlla pel 
desenvolupament del diàleg i la 
concertació social. 

El dia 20 de juliol es va signar, en 
el marc d’aquest Consell, l’Acord 
nacional de bases per a la reactivació 
econòmica amb protecció social:

https://govern.cat/gov/notes-
premsa/386741/acord-nacional-bases-
reactivacio-economica-proteccio-
social

https://govern.cat/gov/notes-premsa/386741/acord-nacional-bases-reactivacio-economica-proteccio-social
https://govern.cat/gov/notes-premsa/386741/acord-nacional-bases-reactivacio-economica-proteccio-social
https://govern.cat/gov/notes-premsa/386741/acord-nacional-bases-reactivacio-economica-proteccio-social
https://govern.cat/gov/notes-premsa/386741/acord-nacional-bases-reactivacio-economica-proteccio-social
https://govern.cat/gov/notes-premsa/386741/acord-nacional-bases-reactivacio-economica-proteccio-social
https://govern.cat/gov/notes-premsa/386741/acord-nacional-bases-reactivacio-economica-proteccio-social
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CONSELL DE RELACIONS 
LABORALS (CRL) 

És l’organisme de concertació tripartit 
entre les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives i el 
Govern de la Generalitat. 

L’activitat del 2020 ha estat condicionada 
per la pandèmia de la COVID-19, amb 
una aturada de tota l’activitat durant 
la primavera, excepte de la Mesa de 
Coordinació del Consell. Amb la represa 
de l’activitat a partir del mes de juny 
de manera telemàtica, es va adequar, 
en el ple d’aquest mes, l’activitat a la 
situació sanitària. Malgrat l’aturada, ha 
estat un any amb molta activitat: en vuit 
mesos operatius, s’han fet 144 sessions 
de treball i s’han emès 215 informes i 
72 dictàmens de la Comissió Tècnica de 
Negociació Col·lectiva. 

Cal destacar les 8 reunions de la Mesa 
de Coordinació entre març i juny per 
debatre les recomanacions per a 

empreses i persones treballadores per 
fer front a la pandèmia del SARS-CoV-2.

Pel que fa a l’àmbit de la Comissió 
Tècnica de Negociació Col·lectiva i al 
Servei d’Assessorament de Conveni 
Col·lectiu Aplicable, enguany s’ha 
superat el nombre de dictàmens (72) 
que es van emetre l’any passat (71), 
i això malgrat els més de tres mesos 
que la comissió va estar inactiva.

D’altra banda, s’ha participat en 
un grup de treball per a l’anàlisi de 
clàusules sobre el temps de treball en 
els convenis col·lectius, que el CRL va 
encarregar al CTESC. 

En l’àmbit dels objectius del CRL, s’han 
acordat diversos documents en el 
context de la COVID-19:

Recomanacions per a empreses 
i persones treballadores sobre 
actuacions vinculades a les 

situacions que es puguin produir per 
l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

Recomanacions per gestionar 
l’impacte de la COVID-19 en el 
mercat laboral des de la perspectiva 
de gènere

A la Comissió de Responsabilitat 
Social s’ha acordat la Declaració sobre 
treball digne i responsabilitat social 
corporativa (RSC):

Declaració sobre Treball Digne i 
Responsabilitat Social

En l’àmbit de la Comissió d’Igualtat 
s’ha elaborat un material sobre 
els tòpics falsos del discurs contra 
l’existència de la bretxa salarial:

Trencant mites sobre la bretxa 
salarial de gènere

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/recomanacions_covid_genere/Recomanacions-per-gestionar-limpacte-de-la-COVID-19-des-de-la-perspectiva-de-genere.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Responsabilitat-social/Declaracio_Treball-digne-i-RS_/Declaracio_CRS_CRL-RS_CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Responsabilitat-social/Declaracio_Treball-digne-i-RS_/Declaracio_CRS_CRL-RS_CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/Mites_bretxa_salarial/MitesBretxaSalarial_CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/Mites_bretxa_salarial/MitesBretxaSalarial_CAT.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/13_-_consell_relacions_laborals/documents/04_-_recursos/publicacions/Igualtat-i-temps-de-treball/Mites_bretxa_salarial/MitesBretxaSalarial_CAT.pdf
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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. 

L’any 2020 ha estat molt difícil a 
causa de la situació de pandèmia. 
Malgrat això, la Comissió d’Aplicació 
i Seguiment de l’AIC s’ha reunit en 
diverses ocasions per tractar alguns 
temes que es posaven d’actualitat fruit 
de la situació sanitària i econòmica. Tot 
i això, no s’han assolit acords concrets, 
ja que les tasques encomanades pel 
mateix AIC s’han vist desbordades per 
la situació pandèmica. 

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC 
I SOCIAL DE CATALUNYA (CTESC)

El Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya és un òrgan 
consultiu i d’assessorament del 
Govern en matèria socioeconòmica, 
laboral i ocupacional. Està format 
per les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives i 
una representació dels sectors agrari, 
marítim i pesquer, i de l’economia 
social, així com per persones de 
reconegut prestigi. 

Durant el 2020 hem participat a 
les reunions del ple, de la Comissió 
Executiva i de les comissions de 
treball. El CTESC ha elaborat 13 
dictàmens, un estudi sobre la situació 
del treball autònom a Catalunya, un 
altre estudi sobre la incidència de la 
COVID-19 en el treball autònom i la 
memòria socioeconòmica i laboral. 

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA (SOC)

El Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya gestiona les polítiques 
actives d’ocupació. Durant el 2020 
hem continuat treballant en el 
desenvolupament de la Llei 13/2015, 
el decret de concertació territorial, 
la nova Estratègia Catalana per a 
l’Ocupació de Qualitat i el Pla de 
desenvolupament de polítiques 
d’ocupació, amb un annex que 
recull l’acord marc de la concertació 
territorial. Tot i així, la situació de 
pandèmia ens ha obligat a reformular 
objectius i a reorientar continguts tant 
de les polítiques d’ocupació com del 
Fons Social Europeu. Tota la feina s’ha 
fet a les comissions de seguiment del 
SOC (quinzenals) i dels consells de 
direcció del SOC (mensuals).
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CONSORCI DE FORMACIÓ I 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE 
CATALUNYA

El Consorci per a la Formació Contínua 
de Catalunya és l’òrgan de concertació 
tripartit en matèria de formació per a 
l’ocupació. 

La formació professional per a 
l’ocupació que gestiona el Consorci de 
Formació i Qualificació Professionals 
beneficia anualment més de 120.000 
persones. Aquesta formació es defineix 
en estreta col·laboració amb els agents 
socials en els grups d’actualització 
permanent (GAP), com en els dos 
instruments de govern del consorci: el 
Consell General i el Comitè Executiu, 
en els quals participem. L’any 2020 
s’ha treballat per definir per primera 
vegada una convocatòria de formació 
i orientació per a persones en actiu 
adreçada prioritàriament a persones 
afectades per ERTO.

SISTEMA DE FORMACIÓ I 
QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE 
CATALUNYA 

La posada en marxa del Sistema de 
Formació i Qualificació Professionals 
de Catalunya ha comportat una feina 
intensa de concertació i d’aprovació 
dels Estatuts i els reglaments de la 
Comissió Rectora (22/2/2020), de 
l’Agència (02/02/2021) i del Consell 
Català (23/04/2021).

Al llarg de més de 70 reunions s’han 
concertat documents com l’Estratègia 
Catalana de Formació i Qualificació 
Professional (2020-2030), el model 
català d’FP dual, d’FP en modalitat 
no presencial i de prospecció de 
necessitats, i s’han creat consells 
sectorials.

CONCERTACIÓ TERRITORIAL

CCOO participem en més de 25 plans 
o acords de concertació territorial a 
Catalunya d’àmbit local, comarcal o 
metropolità o d’altres agrupacions 
territorials. En aquests espais es 
concerten polítiques d’ocupació, 
formació o de promoció econòmica, 
i en alguns es tracten temes lligats al 
medi ambient i la mobilitat. 

En el marc del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, durant el 
2020, s’ha continuat treballant en 
el desenvolupament del model de 
concertació territorial sorgit amb la 
Llei 13/2015. En concret, es va aprovar 
el Decret 48/2020, que desplega el 
sistema d’ocupació en el nou marc 
de concertació. Actualment, s’està 
negociant l’acord marc i el repte 
serà intentar reduir les asimetries 
territorials existents que vam detectar 
a l’hora d’elaborar un mapa de les 
estratègies territorials existents.
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Acció sociopolítica

XARXA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA (XAS)

La Xarxa d’Acció Solidària és un 
instrument de solidaritat del sindicat 
amb el conjunt de la societat i de 
solidaritat obrera. Durant el mandat 
s’han realitzat campanyes de recollida 
de material escolar i de recollida de 
joguines en col·laboració amb escoles 
i entitats. En la recollida de material, 
hi participen seccions sindicals 
d’empresa i unions territorials.

CAMPANYA DE MATERIAL ESCOLAR 

La campanya de material escolar “Cap 
nen i nena sense material escolar” es 
va desenvolupar entre el 15 de juny i el 
15 de setembre del 2020.  Es va recollir 
material al Baix Llobregat, al Garraf, a 
Igualada, al Vallès Oriental - Osona, al 
Vallès Occidental - Catalunya Central i 
al Barcelonès. En coordinació amb la 
Federació d’Educació es va distribuir 
el material a les escoles, seguint els 
criteris de sempre: escola pública, 
escoles de barris en risc d’exclusió i 
socialització del material. En total, 
prop de 20 escoles es van beneficiar 
de la campanya.

CAMPANYA DE JOGUINES

La campanya de recollida de 
joguines “Cap infant sense joguina” 
es va desenvolupar entre el mes de 
novembre i el 19 de desembre del 
2020.  En aquesta campanya es van 
haver de seguir criteris més restrictius 
a causa de la COVID-19. Tot i això s’han 
pogut recollir més de 2.000 joguines 
als locals sindicals del Baix Llobregat, 
el Garraf, el Vallès Oriental - Osona, 
el Vallès Occidental - Catalunya 
Central i el Barcelonès, així com a 
algunes seccions sindicals d’empresa 
amb el criteri de no acceptar 
joguines ni sexistes ni bèl·liques. Les 
joguines recollides es van distribuir 
a través d’entitats socials de cada 
territori (Trinijove, Càritas, Creu Roja, 
Fundesplai…). 

RESUM DE LES CAMPANYES DE LA XARXA D’ACCIÓ SOLIDÀRIA 2020
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 Pacte nacional per a la indústria

 Consell Català d’Empresa

 Pacte per a la transició energètica de 
Catalunya

 Agenda Urbana de Catalunya

 Taula de Reindustrialització de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

 Pacte industrial de la regió 
metropolitana de Barcelona

 Constitució del Consell Català de 
Treball Autònom

 Comissió Parlamentària de l’RGC

 Membres de la Cimera Catalana 
d’Acció Climàtica i organització 
adherida als compromisos d’acció 
climàtica

 Membres de la delegació sindical 
internacional a la COP25 a Madrid

 Plataforma Pobresa Zero Justícia 
Global

 Pacte nacional per als drets de les 
persones amb discapacitat

 Plataforma en Defensa del Dret 
a l’Atenció de les Persones amb 
Dependència

 Plataforma Unitària de la Gent Gran 
de Catalunya

 Plataforma per l’Habitatge Digne

 Plataforma contra les Violències 
Masclistes

 Plataforma Unitat contra el Feixisme 
i el Racisme (UCFR)

 Som Escola

 Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa

 Pacte contra la segregació escolar

 Pacte nacional per a la societat del 
coneixement

PACTES MÉS DESTACATS I ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA
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Sostenibilitat

MOBILITAT 

Activitats durant la Setmana Europea 
de la Mobilitat 

– Debat virtual: “Via Laietana, un 
espai que cal reformar”

– VI edició de la Ruta Activa (27 de 
setembre). 

 Elaboració de l’informe “Anàlisi dels 
polígons Bon Pastor, Torrent de 
l’Estadella i La Maquinista. Propostes 
inicials per a la seva actualització”

 Elaboració de l’informe “Anàlisi del 
servei de les línies L9 i L10 Sud a la 
Zona Franca. Propostes inicials per al 
seu impuls en l’accés als centres de 
treball”

Internacional
1) Publicació mensual d’ElGlobalò-

metre per poder compartir i difon-
dre les principals notícies i docu-
mentació europea o internacional 
de tipus sindical o d’interès laboral. 

2) Participació com a socialsprojectes 
europeus:
a) GIG  ECONOMY (segon any 

d’execució i participació): elpro-
jecte secentra específicament 
en les plataformes que ope-
ren en segments específics de 
l’economia, observades i analit-
zades des d’una perspectiva de 
la cadena, i estudia també les 
connexions amb les empreses 
de l’economia tradicional. Sec-
tors: alimentació, turisme i servei 
domèstic. 

b) CEE PEDS (segon any d’execu-
ció i participació): el projecte 
pretén millorar la formació 
dels delegats i delegades dels 
comitès d’empresa europeus en 

CANVI CLIMÀTIC 

 Preparació d’una guia per a la 
resiliència i l’adaptació al canvi 
climàtic (dins el projecte  LIFE 
Clinomics).
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temes cabdals (com la lectura 
dels balanços de les empreses 
o la digitalització) i fer que els 
comitès d’empresa europeus 
siguin una eina eficaç de l’acció 
europea amb la voluntat d’aug-
mentar la capacitat d’impulsar i 
exigir un major compliment del 
Pilar Europeu de Drets Socials.

c) BLOCKCHAIN: el projecte vol 
contribuir a vetllar per la creació 
d’unes condicions laborals dig-
nes a les cadenes de subminis-
trament global, generant opor-
tunitats i definint els reptes per 
als comitès d’empresaeuropeus, 
els sindicats i les empreses. 

3) Al llarg de les activitats ordinàries 
del CSIR (Consell Sindical Interre-
gional), destaquem la celebració de 
l’assemblea general extraordinària 
(que està prevista cada dos anys)
i, sobretot, la posada en marxa 
del projecte ESTOC2020. Aquest 

projecte, del qual CCOO de Cata-
lunya 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 cincd’occitanes) amb 
una durada prevista fins al maig del 
2022.

4) Signatura, el 21 de febrer, com a 
soci, de l’Acord nacional per a 
l’Agenda 2030 a Catalunya, al 
recinte modernista de Sant Pau.

5) Celebració de la jornada “Els 
objectius de desenvolupament 
sostenible. Un acostament des 
del sindicalisme”, amb la partici-
pació d’Unai Sordo, Luca Visentini i 
Javier Pacheco, organitzada conjun-

tament per la Confederació Euro-
pea de Sindicats, CCOO d’Espanya, 
CCOO de Catalunya i la Fundació 
Pau i Solidaritat de CCOO de Cata-
lunya, i amb el finançament de la 
Comissió Europea.
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Solidaritat i Cooperació
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT

CONVOCATÒRIES

Països amb 
projectes de 
cooperació

ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ

 4 
fires solidàries

 5 
exposicions i murs

  dels desitjos

 1 
presentacions 
de projectes

 10 
xerrades i taules 

rodones

24 
presentades 

 18 
aprovades

MATERIALS NOUS

 16
infografies

19
MailChimp

generals

13
MailChimp

violència antisindical

 1
exposició virtual

Líban: 1
Colòmbia:3
Tunísia: 1



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Què fem _58comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Què fem / CCOO, SINDICAT SOCIOPOLÍTIC _58

ESPAIS D’INCIDÈNCIAACCIONS DE DIFUSIÓ

 2 
ràdio i TV

 

 1 
notícies

 4
articles

 13 
alertes 

antisindicals 

2 
vídeo

 19 
MailChimp

 22 
consells de 
cooperació 

 3 
reunions amb 

patronat

 3 
treballs amb 
federacions

   1 
reunió amb 

ajuntaments

 9
grups de treball

 1 
taula d'entitats

  
participació en dos 
organitzacions de 

segon nivell
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Les relacions institucionals
CONVENIS I ACORDS

13/01/2020
Adhesió al document “Crida a 
un pacte per l’habitatge 2020-
2030”, promogut per la Federació 
d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, Arrels Fundació, Ecom 
Vida Independent, la Taula del 
Tercer Sector, CCOO i UGT, amb 
l’objectiu de treballar conjuntament 
per combatre la crisi de l’habitatge, 
donar suport a la població afectada 
i defensar els llogaters, atendre 
les persones sense llar, destinar 
finançament per a la producció 
d’habitatge protegit i regular els 
factors que alteren el mercat de 
l’habitatge. 

30/01/2020 
Conveni de col·laboració entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
i CCOO de Catalunya per dur a 
terme diferents accions en l’àmbit 
de la formació contínua que 
gestionen l’Escola de Postgrau de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
i la Fundació Paco Puerto.

05/03/2020 
Acord per a l’impuls legislatiu de la 
participació institucional, el diàleg 
social permanent i la concertació 
social de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives a 
Catalunya amb l’objectiu de donar 
suport al decret llei que regula el 
marc de la participació institucional 
de les organitzacions sindicals i 
empresarials més representatives de 
Catalunya, així com el desplegament 
dels àmbits de diàleg social 
permanent i concertació social.
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08/04/2020 
Contracte de col·laboració entre 
CCOO de Catalunya i UATAE 
Catalunya per oferir assessorament 
a totes aquelles persones 
treballadores autònomes a 
Catalunya que s’han vist afectades 
per l’impacte econòmic de la crisi de 
la COVID-19 mentre duri la situació 
excepcional d’activitat econòmica 
i laboral actual, sens perjudici que 
aquesta pugui mantenir-se una 
vegada recuperada la normalitat. 
Aquest conveni dona continuïtat 
a la relació de col·laboració que ja 
existeix entre totes dues entitats.

15/05/2020 
Pròrroga de l’acord signat el 2016 
relatiu a la contractació de persones 
en situació d’atur participants en 
el programa Treball i Formació, 
promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

20/07/2020
Acord nacional de bases per a 
la reactivació econòmica amb 
protecció social, signat entre el 
Govern, els sindicats i les patronals, 
que és fruit del treball del Consell 
del Diàleg Social, juntament amb 
la Comissió per a l’Elaboració del 
Pla per a la Reactivació Econòmica 
i Protecció Social (CORECO), com 
a conseqüència de la crisi de la 
COVID-19.

21/07/2020
Pacte per Barcelona, un nou impuls 
per a la ciutat 
L’objectiu del pacte és facilitar i 
impulsar la reactivació de la ciutat 
en totes les seves dimensions —
econòmica, social i ambiental— 
arran de la pandèmia provocada 
per la COVID. El pacte va ser signat 
per l’Ajuntament de Barcelona i una 
cinquantena d’entitats.

24/07/2020
Conveni marc de col·laboració 
entre la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Servei públic 
d’Ocupació de Catalunya i el 
Departament d’Educació, i CCOO de 
Catalunya en relació amb l’avaluació 
i l’acreditació de competències 
professionals. 

31/08/2020 
Segona 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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05/10/2020
Pacte per a una nova mobilitat 
laboral a Barcelona 
Signat per l’Ajuntament de 
Barcelona i les principals 
organitzacions sindicals i 
associacions empresarials per 
potenciar una mobilitat més 
sostenible, eficient i segura a la 
ciutat i a la seva àrea metropolitana.

15/10/2020
Conveni de col·laboració entre 
FACUA Catalunya, que és la 
principal associació de consumidors 
i consumidores a escala estatal, i 
CCOO de Catalunya. Aquest conveni 
té per objectiu oferir avantatges a 
l’afiliació de CCOO de Catalunya per 
fer-se socis de l’entitat i establir un 
espai de col·laboració estable en 
temes socials i en la defensa dels 
drets de les persones consumidores.

03/11/2020
Conveni de col·laboració entre 
CCOO de Catalunya i l’Associació 
de Societats Laborals i Economia 
Social de Catalunya (ASESCAT) 
amb l’objectiu d’establir un 
escenari de treball conjunt a 
favor de la creació d’ocupació 
estable, de la participació dels 
treballadors i treballadores a les 
empreses com una de les formes 
de democratització de l’economia 
i, alhora, de la difusió del model 
empresarial que representen les 
empreses laborals i, en general, del 
suport a les iniciatives empresarials 
promogudes pels treballadors i 
treballadores.

21/12/2020
Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de l’Hospitalet, UGT 
de Catalunya, UGT de l’Hospitalet, 
CCOO de Catalunya, CCOO de 
l’Hospitalet, l’Associació Empresarial 
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat 
(AEBALL), i Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya (Pimec), 
anomenat Pacte local per a 
l’ocupació i el desenvolupament 
econòmic de l’Hospitalet 2020-
2023.
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595 
persones representants

191 
dones

464
TITULARS

131
SUPLENTS

Participació institucional

 315 
organismes

172 
d’àmbit autonòmic

 (Generalitat de Catalunya) 

2 
d’àmbit autonòmic

 (Parlament de Catalunya) 

4 
d’àmbit local (AMB)

77 
d’àmbit local

 (ajuntaments)

3 
d’àmbit local
 (diputacions)

16 
d’àmbit estatal

16 
mútues

7 
fundacions

18
altres 

organismes

273 
homes

71 
homes

60 
dones
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Pensament i debat
CCOO, un espai de pensament i memòria

Amb el títol “Governar les 
transicions. Reptes climàtics, 
digitals i demogràfics”, en aquesta 
edició es va reflexionar sobre la 
digitalització, els canvis tecnològics i 
demogràfics, l’emergència climàtica 
i la pandèmia de la COVID-19, i 
com ens estan canviant les formes 
de treball i les condicions de vida 
i també les prioritats i l’activitat 
sindical.
7 i 8 de juliol del 2020, a Granollers

Amb el títol “Les tecnologies i el 
gènere”, l’escola va tenir com a 
objectiu esdevenir un espai de 
reflexió col·lectiva sobre com es 
pensen i es dissenyen els processos 
tecnològics, la digitalització des 
del punt de vista de les seves 
potencialitats i els seus usos 
o la robòtica en els processos 
productius, entre d’altres.  
22 d’octubre del 2020, en format 
telemàtic

L’escola és la trobada anual de 
joves de CCOO per compartir 
experiències i aprendre sobre el 
món sindical i laboral que ens 
envolta. En aquesta edició, amb 
el títol "Erradiquem el virus de 
la precarietat" es va aprofundir 
sobre com la pandèmia sanitària 
ha afectat la joventut. Es va parlar 
també del funcionament dels ERTO, 
de la COVID-19 i del jovent i de noves 
realitats del treball i la precarietat.
6 de novembre del 2020, a 
Barcelona, en format semipresencial

29A ESCOLA D’ESTIU DE 
CCOO DE CATALUNYA XV ESCOLA DE DONES

XVIII ESCOLA 
DE JOVES SINDICALISTES 
ÁNGEL ROZAS
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AULA DE TREBALL I SOCIETAT- JORNADES I SEMINARIS

Presentació del butlletí sobre 
transicions justes i del llibre 
Fraternidad i ecologia, a càrrec de 
Joan Herrera
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/
noticia/236342/presentacio-del-
butlleti-sobre-transicio-justa-i-del-llibre-
fraternidad-y-ecologia

“Causes i efectes de la precarietat 
laboral, una anàlisi en temps de la 
COVID-19”, amb Joan Bénach i Pere 
Jodar
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/
noticia/231574/causes-i-efectes-de-la-
precarietat-laboral-una-analisi-en-temps-
de-la-covid-19

“Els fons de reconstrucció Next 
Generation”, amb Joan Coscubiela

Jornada de presentació de l’estudi 
“Digitalització i noves formes de 
representació col.lectiva”, a càrrec 
d’Antonio Martin
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/
noticia/236358/jornada-de-presentacion-
de-lestudi-digitalitzacio-i-noves-formes-
de-representacio-collectiva

“Treball, populisme i extrema 
dreta”, amb Paola Locascio i 
Antonio Gutierrez Rubí 
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/
noticia/236374/seminari-treball-
populisme-i-extrema-dreta

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.

https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236342/presentacio-del-butlleti-sobre-transicio-justa-i-del-llibre-fraternidad-y-ecologia
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236342/presentacio-del-butlleti-sobre-transicio-justa-i-del-llibre-fraternidad-y-ecologia
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236342/presentacio-del-butlleti-sobre-transicio-justa-i-del-llibre-fraternidad-y-ecologia
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236342/presentacio-del-butlleti-sobre-transicio-justa-i-del-llibre-fraternidad-y-ecologia
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236342/presentacio-del-butlleti-sobre-transicio-justa-i-del-llibre-fraternidad-y-ecologia
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/231574/causes-i-efectes-de-la-precarietat-laboral-una-analisi-en-temps-de-la-covid-19
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/231574/causes-i-efectes-de-la-precarietat-laboral-una-analisi-en-temps-de-la-covid-19
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/231574/causes-i-efectes-de-la-precarietat-laboral-una-analisi-en-temps-de-la-covid-19
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/231574/causes-i-efectes-de-la-precarietat-laboral-una-analisi-en-temps-de-la-covid-19
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/231574/causes-i-efectes-de-la-precarietat-laboral-una-analisi-en-temps-de-la-covid-19
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236358/jornada-de-presentacion-de-lestudi-digitalitzacio-i-noves-formes-de-representacio-collectiva
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236358/jornada-de-presentacion-de-lestudi-digitalitzacio-i-noves-formes-de-representacio-collectiva
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236358/jornada-de-presentacion-de-lestudi-digitalitzacio-i-noves-formes-de-representacio-collectiva
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236358/jornada-de-presentacion-de-lestudi-digitalitzacio-i-noves-formes-de-representacio-collectiva
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236358/jornada-de-presentacion-de-lestudi-digitalitzacio-i-noves-formes-de-representacio-collectiva
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236374/seminari-treball-populisme-i-extrema-dreta
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236374/seminari-treball-populisme-i-extrema-dreta
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236374/seminari-treball-populisme-i-extrema-dreta
https://web.ccoo.cat/ciprianogarcia/noticia/236374/seminari-treball-populisme-i-extrema-dreta
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ESTUDIS I INFORMES SINDICALS

ÀMBIT LABORAL

Informe sobre l’evolució de la pobre-
sa laboral
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_al-
tres/20200316_EstudiPobresaLabo-
ral_txt.pdf

Estudi “Els repartidors i repartidores 
de plataforma digital: condicions 
laborals, necessitats, demandes i 
perspectives”  
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_al-
tres/202102_InformeRiders_tot.pdf

Informe “Elements de diagnòstic 
del treball transfronterer a l’espai 
transfronterer Occitània-Catalunya” 
(2020) 

Estudi “Impacte de la COVID-19 en 
el mercat de treball. Una aproxima-
ció a la pobresa en el treball”
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_al-
tres/202103_InformePobresa_tot_
web.pdf

Informe “Condicions de vida de les 
treballadores centreamericanes de 
la llar i les cures a Barcelona (2020)”
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_al-
tres/EstudiTrebLlarCITE_txt.pdf

IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Informe de bretxa salarial 
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_al-
tres/Bretxa_salarial_txt_2020.pdf 

Informe sobre violències masclistes
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2020/informe_violencies_mas-
clistes_2020.pdf

https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/20200316_EstudiPobresaLaboral_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/20200316_EstudiPobresaLaboral_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/20200316_EstudiPobresaLaboral_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/20200316_EstudiPobresaLaboral_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202102_InformeRiders_tot.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202102_InformeRiders_tot.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202103_InformePobresa_tot_web.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202103_InformePobresa_tot_web.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202103_InformePobresa_tot_web.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/EstudiTrebLlarCITE_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/EstudiTrebLlarCITE_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/EstudiTrebLlarCITE_txt.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/Bretxa_salarial_txt_2020.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/Bretxa_salarial_txt_2020.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/Bretxa_salarial_txt_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_violencies_masclistes_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_violencies_masclistes_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_violencies_masclistes_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_violencies_masclistes_2020.pdf
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SOCIOECONOMIA
 
Estudi “Digitalització i noves formes 
de representació col•lectiva”, realit-
zat amb la UAB
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_al-
tres/202009_EstudiDigitalizacio.pdf

Informe “Propostes per a un pacte 
de reconstrucció. CCOO Catalunya 
davant els reptes de la postcrisi del 
coronavirus” 
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2020/informe_propostes_re-
construccio.pdf 

POLÍTICA SECTORIAL I MOBILITAT 

Informe “Propostes per a un pla de 
xoc sectorial per a la reactivació 
econòmica i social per al diàleg so-
cial a Catalunya davant l’impacte de 
la COVID-19” (2020)
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2020/pladexoc.pdf

EINES ESTADÍSTIQUES

Indicadors interactius sociolaborals 
(anual) 

Eurobaròmetre social de CCOO de 
Catalunya (anual)
https://web.ccoo.cat/eurobarometre/

Novetats de la Seguretat Social 
(anual)
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2020/novetats_seguretat_so-
cial_2020.pdf

GUIES SINDICALS

Orientacions sindicals per a la nego-
ciació col•lectiva (en format web)
https://criteris-sindicals-nc.ccoo.cat

Guia de consulta de l’Acord inter-
professional de Catalunya (2018-
2020) https://www.ccoo.cat/guiaaic
Guia sindical sobre temps de treball
https://s.ccoo.cat/guiatempstreball   

Guia sindical sobre el teletreball
https://www.ccoo.cat/noticies/ac-
cio-sindical/guia-sindical-sobre-el-te-
letreball/

Guia d’intervenció sindical per pre-
servar la salut en la represa d’activi-
tat a les empreses 
https://www.ccoo.cat/pdf_docu-
ments/2020/guia_salut_represa_acti-
vitat_empreses_coronavirus.pdf

https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202009_EstudiDigitalizacio.pdf
https://web.ccoo.cat/revistes/ceres_altres/202009_EstudiDigitalizacio.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_propostes_reconstruccio.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_propostes_reconstruccio.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/informe_propostes_reconstruccio.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/pladexoc.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/pladexoc.pdf
https://web.ccoo.cat/eurobarometre/
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/novetats_seguretat_social_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/novetats_seguretat_social_2020.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/novetats_seguretat_social_2020.pdf
https://criteris-sindicals-nc.ccoo.cat
https://www.ccoo.cat/guiaaic
https://s.ccoo.cat/guiatempstreball
https://www.ccoo.cat/noticies/accio-sindical/guia-sindical-sobre-el-teletreball/
https://www.ccoo.cat/noticies/accio-sindical/guia-sindical-sobre-el-teletreball/
https://www.ccoo.cat/noticies/accio-sindical/guia-sindical-sobre-el-teletreball/
https://www.ccoo.cat/noticies/accio-sindical/guia-sindical-sobre-el-teletreball/
https://www.ccoo.cat/noticies/accio-sindical/guia-sindical-sobre-el-teletreball/
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_salut_represa_activitat_empreses_coronavirus.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_salut_represa_activitat_empreses_coronavirus.pdf
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/guia_salut_represa_activitat_empreses_coronavirus.pdf
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2A ASSEMBLEA SINDICAL OBERTA (ASO)

Procés participatiu previ als debats 
congressuals.
Lema: “Amb tu construïm el futur”
Celebrada entre gener i juny de 
2020 en 3 fases.

FASE 1: DEBAT

5 eixos de debat 
1. Transició justa
2. Sindicat feminista
3. Identitats i diversitats 
4. El repte generacional
5. La relació del sindicat amb els 
treballadors i treballadores de les 
noves realitats laborals.

Participació:

26.371
persones han votat 

telemàticament les 25 propostes
(44 % dones i 56 % homes)

FASE 2: SELECCIÓ DE 
PROPOSTES

Votació telemàtica per seleccionar 
25 propostes de les 100 propostes 
sorgides de la Fase 1 

Participació: 

2.007
persones presencials a les 

assemblees
(41 % dones i 59 % homes)

7.004
persones han respost l'enquesta 

de l'ASO
(43 % dones i 57 % homes)

FASE 3: CLOENDA DEL 
PROCÉS 
Presentació de les 25 propostes 
al Consell Nacional de la CONC 
perquè formin part dels debats 
congressuals.  
https://www.ccoo.cat/noticia/231420/
memoria-de-la-2a-assemblea-sindical-
oberta

https://www.ccoo.cat/noticia/231420/memoria-de-la-2a-assemblea-sindical-oberta
https://www.ccoo.cat/noticia/231420/memoria-de-la-2a-assemblea-sindical-oberta
https://www.ccoo.cat/noticia/231420/memoria-de-la-2a-assemblea-sindical-oberta
https://www.ccoo.cat/noticia/231420/memoria-de-la-2a-assemblea-sindical-oberta
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CAP EL 12è CONGRÉS DE LA CONC

CONVOCATÒRIA 12è CONGRÉS DE 
LA CONC 
Amb l’aprovació el 10 de juny de la 
Carta de Convocatòria del 12è Congrés  
de la CONC per part del Consell Nacio-
nal es van iniciar els treballs de prepa-
ració de les normes, documents pel 
debat i per a la participació i elecció 
de delegats i delegades que en aquest 
procés contemplarà la possibilitat de 
participació telemàtica a més de la 
presencial.

El Consell Nacional de la CS de la 
CONC en la seva reunió del 30 de 
setembre del 2020 aprova les Normes 
del 12è Congrés i, en reunió extraor-
dinària del 5 de novembre del 2020, 
modifica algun punt del seu articulat, 
per tal d’adequar-lo a la situació de 
crisi sanitària.

Inici de les assemblees del 1r nivell 
del 12è Congrés El dia 9 es va iniciar 
el procés d’assemblees directes i 
transversals del 1r nivell del congrés. 
El procés, que  es va haver d’endarrerir 
i adaptar a la situació derivada de la 
covid-19, contempla la participació 
telemàtica en les votacions i en les 
aportacions i esmenes a través d’un 
portal web específic. També contem-
pla la possibilitat de efectuar trobades 
presencials o semipresencials en fun-
ció de la situació sanitària.

JUNY SETEMBRE I NOVEMBRE

OCTUBRE

DESEMBRE

Recollida d’avals a la secretaria general 
de la CONC. El dia 15 finalitzà el termini 
de presentació dels avals entre els i les 
membres del Consell Nacional per a les 
candidatures a la secretaria general de 
la CONC. Aquest és el requisit indispen-
sable per iniciar el procés de recollida 
d’avals entre l’afiliació del sindicat 
que va tenir lloc durant el 1r nivell del 
procés congressual. El procés iniciat va 
finalitzar amb la presentació d’una úni-
ca candidatura, la de Javier Pacheco.
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FUNDACIÓ CIPRIANO GARCIA

Memòria i cultura

ARXIU HISTÒRIC 

  "Deu anys sense Angel Rozas". Web 
Angel Rozas. Miradas:

   https://cultura.ccoo.cat/angel-ro-
zas-mirades/

  "Deu anys sense Simón Rosado"
  "Josep Benet, defensor de sindica-
listes"

  "Amos y esclavos: trabajo, rebelión 
y comercio en la esclavitud transat-
lántica"

  "El llarg adéu de la desindustrialit-
zació. La ciutat dels treball(s)"

  "República. Valors republicans, va-
lors de futur"

3

Promou la recerca i estudi del món del treball i contribueix a la recuperació de la memòria històrica del 
moviment obrer i dels moviments socials a Catalunya 

Activitats arxivístiques

  S’han indexat i catalogat 2 fons 
personals. 

  Ha ingressat 1 fons personals i 
noves incorporacions a 3 fons per-
sonals.

  S’han incorporat  a la biblioteca un 
total de 47 nous títols.

  S’han atès un total de 86 consultes.

Activitats de difusió

  Publicació del número 9 de la 
col·lecció "Materials d’Història de 
l’Arxiu".

  Presentació web de Col·leccions 
audiovisuals: "El treball i la protes-
ta. Imatges en moviment". 

  Presentació del catàleg de l’Arxiu 
Històric en una nova web: 
https://ccoo.cat.accesstomemory.net/

HISTÒRIA I MEMÒRIA

  2a edició de la Marxa popular en 
memòria de la retirada republicana 
a la Garrotxa

  6ª Caminada Ruta Activa: “Recorre-
gut pel Poblenou”

  Ruta circular teatralitzada en ho-
menatge al maqui Palau

  El Guti. L'optimisme de la voluntat, 
de Txema Castiella

  Aquí no hem vingut a estudiar, 
d’Enric Juliana 

2

1

3

2

15
20

activitats d’història i 
memòria

jornades

exposició

itineraris

presentacions 
de llibres

newsletter de 
la Fundació

participacions en 
projectes amb altres 
entitats i institucions

https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/
https://cultura.ccoo.cat/angel-rozas-mirades/
https://ccoo.cat.accesstomemory.net/
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ESPAI DE REFLEXIÓ

SEMINARI SALVADOR SEGUÍ
És un espai intern de debat que 
aporta reflexió i proposta al sindicat 
sobre el sindicalisme de classe i 
nacional

 “Sobiranies i identitats 
compartides en un món 
interdependent”
https://web.ccoo.cat/noticia/236346/
debat-sobre-sobiranies-i-identitats-
compartides-en-un-mon-
interdependent#.YJkF2rUzZpg 

 "Per a una reconstrucció nacional i 
social al servei de les persones”. 9 
de setembre del 2020 
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/
seminari-salvador-segui-per-
una-reconstruccio-nacional-i-
social-al-servei-de-les-persones#.
YJkGNbUzZpg 

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

31è PREMI DE POESIA 
MIQUEL MARTÍ I POL

24è PREMI DE POESIA JOSÉ 
MA. VALVERDE

21è PREMI DE POESIA 
MEMORIAL JOSÉ LÓPEZ 
GARCÍA

Exposició de pintura “Dret a morir 
dignament”
Presenta el teu llibre. Diada de Sant 
Jordi
Campanya 1 de Maig: "Cultura és 
Treball"
Campanya de suport del món de la 
cultura a la vaga de Nissan 

CCOOmics 
Projecte de col·laboració amb 
alumnat de formació professional de 
diversos centres.
Exposició i fanzine CCOOmics 2020: 
Allò que la pandèmia no s’endugué

CORAL ROIG ENCÈS
Assajos tots el dimecres i una 
actuació a la  Festa del Treball Digne

PREMIS CULTURA

https://web.ccoo.cat/noticia/236346/debat-sobre-sobiranies-i-identitats-compartides-en-un-mon-interdependent#.YJkF2rUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236346/debat-sobre-sobiranies-i-identitats-compartides-en-un-mon-interdependent#.YJkF2rUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236346/debat-sobre-sobiranies-i-identitats-compartides-en-un-mon-interdependent#.YJkF2rUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236346/debat-sobre-sobiranies-i-identitats-compartides-en-un-mon-interdependent#.YJkF2rUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236346/debat-sobre-sobiranies-i-identitats-compartides-en-un-mon-interdependent#.YJkF2rUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/seminari-salvador-segui-per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones#.YJkGNbUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/seminari-salvador-segui-per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones#.YJkGNbUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/seminari-salvador-segui-per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones#.YJkGNbUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/seminari-salvador-segui-per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones#.YJkGNbUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/seminari-salvador-segui-per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones#.YJkGNbUzZpg
https://web.ccoo.cat/noticia/236354/seminari-salvador-segui-per-una-reconstruccio-nacional-i-social-al-servei-de-les-persones#.YJkGNbUzZpg
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CCOO ha ofert 
assessorament 

individual i 
gratuït

La resposta del sindicat entre el 13 de març i el 30 de juny. 
Durant el confinament el sindicat no es va aturar

Atenció directa Atenció telefònica Assessorament online 

Intervencions 
sindicals

Intervencions 
judicials

Acompanyament 
a l’afiliació

persones sindicalistes 
resolent problemes

Assessorament mitjançant
el correu

Intervencions tècniques en 
salut laboral en

722empreses

Assessorament en ERTO:

120 

3.162 

391.598
1.176
1.371

18.878
9.689

SINDICAT TELEMÀTIC

CCOO, davant la pandèmia

120 

Posada en marxa del 
telèfon únic

933 100 000 
persones atenent:

• de 9 a 19 de dilluns a divendres
• de 9 a 14 els caps de setmana 

150 
trucades ateses 50.660 

16.831 consultes úniques ateses que 
han produït:

48.624 convereses

150 persones per donar suport i 
atendre totes les incidències dels 
equips d'atenció a les persones

consulta.ccoo.cat

persones 
treballadores

sindicalistes 

empreses 

persones treballadores 
afectades

demandes per 
acomiadaments

trucades a l’afiliació 
sense referent sindical 
a l’empresa

afiliats i afiliades 
contactats
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INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

MOBILITZACIÓ I CAMPANYES

796.693visites al web:

59.980
  47.181
56.374

39infografies

7vídeos d’assessorment laboral

• 29 d’abril
Assemblea general virtual de CCOO 
de Catalunya retransmesa en directe 
per Youtube

FAQS

ERTOS

altres informacions COVID

• 1 de Maig
Lema “Salut, treball i justícia social. 
La prioritat és la vida”
Gran manifestació virtual a les xarxes 
socials pel Primer de Maig de 2020
Presentació d’un audiovisual amb el 
missatge ‘Hauran de comptar amb 
nosaltres’
Intervenció del secretaris generals 
de CCOO de Catalunya i UGT de 
Catalunya, en directe per TV3 des de 
l’Hospital del Mar

• Concentració de 27 de juny 
Jornada de mobilització per exigir 
un gran pacte de reconstrucció 
social i econòmica per rescatar les 
persones (manifestació estàtica).
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CONCERTACIÓ PER UN ESCUT SOCIAL

Activitat institucional

Reunions de seguiment Covid-19

Reunions amb ajuntaments, la 
Delegació del Govern i la Generalitat 
de Catalunya per fer el seguiment de 
l’evolució dels brots de la pandèmia, 
de la situació de les residències de 
gent gran, de la situació del sistema 
sanitari i de les prestacions. 

Reunions amb diverses administracions 
i fent accions de denúncia pública dels 
incompliments en matèria laboral, de 
salut i social en relació amb empreses i 
administracions.

En l’àmbit del Consell de Relacions 
laborals (CRL) han estat importants 
les recomanacions per als centres de 
treball en matèria de prevenció que 
s’han anat actualitzant durant tota la 
pandèmia de la COVID-19:
https://ja.cat/recomanacions-covid-CRL

Acords de concertació i convenis de 
col.laboració

Pacte per Barcelona. Un nou impuls 
per a la ciutat (abril del 2020).
https://ja.cat/pacte-ajBCN

Contracte de col·laboració entre CCOO 
de Catalunya i UATAE Catalunya per 
oferir assessorament a totes aquelles 
persones treballadores autònomes a 
Catalunya que s’han vist afectades per 
l’impacte econòmic de la crisi de la 
COVID-19 (maig del 2020).

Acord nacional de bases per a la 
reactivació econòmica amb protecció 
social (juliol del 2020). 
https://ja.cat/acord-reactivacio-economica

Pacte per a una nova mobilitat laboral 
a Barcelona (octubre 2020).
https://ja.cat/pacte-mobilitat-BCN

Acord en el marc de la reunió del 
Consell de Diàleg social de 25 de gener 
de 2021 sobre ajuts a col.lectius més 
afectats per la COVID-19.
https://ja.cat/acor-dialegsocial-ajuts-afec-

tats-covid

3 compareixences al Parlament de 
Catalunya

Compareixença davant la Comissió 
d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques 
(CERSE) per informar sobre les 
polítiques i els canvis legislatius 
necessaris per impulsar mesures de 
reactivació social i econòmica després 
de la pandèmia de la COVID-19 
(30/07/2020).

https://ja.cat/acor-dialegsocial-ajuts-afectats-covid
https://ja.cat/acor-dialegsocial-ajuts-afectats-covid
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Realització d’Informes i documents

Informes de CCOO

Propostes per a un pacte de 
reconstrucció. CCOO de Catalunya 
davant els reptes de la postcrisi del 
coronavirus.
https://ja.cat/propostes-pacte-reconstruccio

Propostes per a un pla de xoc sectorial 
per a la reactivació social i econòmica 
a Catalunya. CCOO de Catalunya 
davant els reptes de la postcrisi del 
coronavirus (juny del 2020). 
https://ja.cat/propostes-plaxoc-sectorial

Altres documents

ACCIÓ SINDICAL
- Valoració sindical del Reial decret 
llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual 
s’adopten determinades mesures 
urgents en matèria de treball agrari.

- Orientacions sindicals per a la 
negociació a les empreses de la 
recuperació del permís retribuït 
recuperable del RD 10/2020.

- Recomanacions per a empreses 
i persones treballadores sobre 
actuacions vinculades a les situacions 
que es puguin produir per l’efecte del 
coronavirus SARS-CoV-2.

- Guia de criteris d’intervenció sindical 
(Covid-19). Mesures de flexibilitat. 
Negociació d’ERTOs.

- Intervenció sindical pel permís 
retribuït recuperable del RDL 
10/2020.

Compareixença d’Acció Jove davant la 
Comissió de Polítiques de Joventut per 
informar sobre la desocupació juvenil 
posterior al confinament (17/11/2020).

Compareixença de CCOO de Catalunya 
davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió de les Residències per a Gent 
Gran per informar, en qualitat d’expert, 
sobre la gestió de les residències per a 
gent gran durant la crisi provocada per 
la COVID-19 (21/12/2020).

Impuls del Manifest “Sortir de la crisi 
amb noves perspectives 
Subscrit per més de 100 entitats 
(6.04.2020).
https://ja.cat/manifest-sortir-crisi



comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Què fem _75comissió obrera nacional de catalunya _ MEMÒRIA 2020 Què fem / CCOO DAVANT LA PANDÈMIA _75

NORMATIVA JURÍDICA
- Esquema del RDL 18/2020, de 
mesures socials en defensa de 
l’ocupació. 

- Resum de l’acord sobre l’extensió 
dels expedients de suspensió 
temporal d’ocupació (ERTO) i les 
seves condicions. (RDL 18/2020 de 
12 de maig, de mesures socials en 
defensa de l’ocupació).

- Resum del Reial decret llei 15/2020 de 
21 d’abril

- RDL 12/2020 de mesures urgents en 
matèria de protecció i assistència a 
les víctimes de violència de gènere.

- RDL 11/2020 de mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front a la COVID-19.

- Esquema sobre el RD 9/2020, 
de 28 de març, de mesures 
complementàries en làmbit laboral.

- Expedient per a la suspensió de 
contractes per força major.

- Esquema sobre la suspensió de 
contractes de treball i reducció de 

jornada per causes econòmiques, 
técniques, organitzatives i de 
producció (amb reforma DF) .

- Esquema sobre la suspensió del 
contracte de treball per força major 
(amb reforma DF).

- Breus notes sobre els ERTOs 
(Expedients de Regulació Temporal 
d’Ocupació).

PRESTACIONS
- Subsidi extraordinari per a 
treballadores de la llar afectes 
professionalment per COVID-19

- Prestació extraordinària de 200 € per 
a subministraments bàsics

- Informació urgent sobre la tramitació 
de la prestació per desocupació

SALUT LABORAL
- Guia sindical d’actuació en relació 
amb les proves diagnòstiques en 
empreses

- Guia d’intervenció sindical per 
preservar la salut en la represa de 
l’activitat en les empreses

- SARS-CoV-2 (Covid-19): protocols 
d’actuació en cas de contagi 
confirmat o persones amb 
símptomes compatibles

- Protecció de les persones 
treballadores especialment 
vulnerables al SARS-CoV-2: grups de 
risc

- Intervenció sindical al Pla preventiu 
davant el Sars-CoV-2 (Covid-19)

TELETREBALL
- Guia Teletreballar per força major, 
però de la forma més saludable 
possible.
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IMPACTE DE LA COVID-19 AL MERCAT DE TREBALL

+200.000
llocs de treball destruïts 

en un any 

(6 %)

+400.000
persones treballadores 

afectades

12,1 %
Taxa de pobresa laboral 

+500.000
persones en situació 

de desocupació 
(atur + efecte desànim)

136.000
llocs de treball perduts 

al sector serveis

100.000
llocs de treball 

perduts en ocupacions 
elementals i restauració

112.000
llars sense ingressos 
de caràcter laboral

+213.000
persones afectades

+500.000
persones assalariades que ha fet 

hores extra no remunerades

11,4 hores extra/persona 
assalariada

15.065
llocs de treball a jornada 
completa que no s’han 

generat 

+1.000.000
persones assalariades al sector 

privat, afectats per ERTO, en 
algun moment del 2020

61 %
desprotecció per atur 
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https://ja.cat/impacteCOVID-mercat-de-treball




www.ccoo.cat


