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editorial
Els preus que 
ens afixien

El 23 de març vam sortir al carrer per demanar, un cop més, al Govern i a les institucions europees 
solucions perquè la crisi energètica no la paguem els de sempre. Correm el perill que la factura 
de la llum s’acabi amortint amb una baixada d’impostos general que hipotecaria encara més 
el futur de l’educació, la sanitat, els serveis, les pensions i un llarg etcètera, i que comprometria 
novament l’ocupació. Per això ens vam aliar amb un bon nombre d’entitats —sindicats, associa-
cions d’autònoms, veïnals, de consumidors, etc.—, perquè la nostra demanda és justa. Calia fer 
palès a les diferents administracions que s’han de prendre iniciatives en benefici de la majoria 
de la ciutadania. 
Vam demanar que es canviés el sistema de fixació dels preus de l’energia, que s’aprofitin els fons 
europeus per accelerar la transició verda, que s’ajudin els sectors particularment afectats i les 
llars vulnerables, però també que s’actuï per tal que els lloguers es controlin i els salaris no perdin 
poder adquisitiu. A Barcelona, a Girona, a Tarragona i a Lleida, com a la resta de l’Estat, ens vam 
aplegar en carrers i places per denunciar també la pujada del cistell de consum i del preu de les 
matèries primeres, així com l’enriquiment desaforat de les empreses energètiques, que es veu 
agreujat amb la injustificada invasió russa a Ucraïna. 

23-M: frenem els preus, 
evitem la pobresa

Haurem d’anar veient l’impacte que tin-
dran les mesures aprovades pel Govern 
de Pedro Sánchez per pal·liar la situació 
de preus desbocats que ens està deixant 
la guerra d’Ucraïna i altres factors afegits 
que venien d’abans. Aquest augment 
desmesurat del cost de la vida està 
deixant milions de persones i sectors 
econòmics en una situació d’asfíxia insu-
portable. És clar que l’IPC es pot enfilar 
al voltant del 10 % i que això només es 
pot frenar limitant els preus de l’energia. 
S’ha pres alguna mesura important, però 
caldrà aprofundir molt més en d’altres 
de més contundents que s’haurien 
d’abordar en el marc del diàleg social. 
També s’han limitat els acomiadaments 
objectius i els preus del lloguer, que eren 
demandes de CCOO, però caldrà trans-
ferir rendes amb ajuts directes a uns 10 
milions de persones amb salaris, pen-
sions o prestacions per atur molt baixos 
i que no arribaran a final de mes de cap 
manera. L’augment anunciat de l’ingrés 
mínim vital i del bo social de ben segur 
que farà curt. I cal garantir l’ocupació 
amb més ERTO i el poder adquisitiu dels 
salaris amb clàusules de revisió salarial 
als convenis, que darrerament, amb una 
baixa inflació, havien anat desapareixent 
de la negociació col·lectiva. Vivim temps 
convulsos per a la vida de les persones. 
Veurem si tothom està a l’altura de les 
circumstàncies. 

http://www.ccoo.cat
https://twitter.com/ccoocatalunya
https://www.instagram.com/ccoocatalunya/
https://www.facebook.com/ccoocatalunya
https://www.youtube.com/user/CCOOCatalunya
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El sindicats de l’educació es consideren 
enganyats pel conseller i continuen 
endavant amb les vagues previstes

Després de l’èxit històric de la vaga convo-
cada al sector de l’educació de Catalunya 
els dies 15, 16 i 17 de març, els sindicats de 
l’educació esperaven un canvi d’actitud per 
part del conseller Gonzàlez-Cambray. Lluny 
d’això, la negociació del 28 de març va fina-
litzar amb una declaració de tots els sindicats 
del sector que definia com a engany històric 
la posició del departament i refermava la vaga 
convocada per als dies 29 i 30 de març. 
El conseller fa uns dies va anunciar que el 
procés de mediació acabaria amb un acord 
històric. Després de quatre dies asseguts al 
Departament de Treball, el que es va consta-
tar és la incapacitat negociadora i el tarannà 
autoritari d’aquest departament. Segons els 
sindicats, la ineptitud d’aquest conseller ha 
estat la clau perquè no s’hagi arribat a cap 
acord i que no s’hagi atès cap de les deman-
des de la part sindical, que tenen l’objectiu de 
revertir les retallades que pateixen des de fa 

Mobilitzacions a Naturgy
El 15 de març les seccions sindicals de Natur-
gy van fer vaga per manifestar el seu desacord 
amb la futura aprovació del projecte Geminis 
i per exigir el desbloqueig de les negocia-
cions del conveni col·lectiu de l’empresa, i és 
que coincidint amb la celebració de la junta 
d’accionistes del grup s’han convocat con-
centracions. Estem preocupats per la decisió 
de Naturgy d’escindir l’actual grup industrial 
en dos nous grups energètics, un amb les em-

Vagues als serveis de control 
de la zona blava
Cada cop són més els ajuntaments que 
aposten per restringir les zones de lliure 
aparcament als seus centres urbans, amb 
una càrrega de treball cada vegada més 
alta per als agents que han de controlar 
els parquímetres. Tant a Mollet com a Bar-
celona aquests dies hi ha mobilitzacions 
i aturades dels treballadors i treballadores 
d’aquest servei. 
A Barcelona, la vaga s’està duent a terme 
tots els caps de setmana com a protesta de 
la plantilla de BSM davant l’incompliment 
sistemàtic del conveni col·lectiu, la manca 
de contractacions, l’absència de seguretat 
i múltiples fallades organitzatives. A Mo-
llet, la vaga és contra Eysa Mollet; es fa els 
dissabtes i les raons són molt similars. 

Protesta per les condicions 
laborals a les auxiliars de les 
nuclears

més de deu anys. D’altra banda, alhora que 
es demanava la desconvocatòria de la vaga, 
l’Administració presentava propostes que no 
només no reverteixen les retallades, sinó que 
en plantegen de noves.
Tots els sindicats de l’educació de Catalunya 
consideren que el conseller Gonzàlez-Cam-
bray ha creat i està enquistant un conflicte 
que ha generat un rebuig unànime de la co-
munitat educativa, mentre el president Pere 
Aragonès ho tolera i no hi fa res. Des dels sin-
dicats es recorre a la vaga com l’eina més po-
tent que tenen per rescatar l’educació públi-
ca dels objectius d’un departament que la vol 
vendre al mercat, amb la consegüent preca-
rització dels seus treballadors i treballadores.
Després dels darrers dies de vaga, el 29 i el 
30 de març, novament s’espera que la nego-
ciació doni fruits. Si no és així, els sindicats de 
l’educació ja han anunciat que hi haurà noves 
mobilitzacions.  

preses regulades i un altre amb la resta d’empreses. Aquesta és una mesura que se suma a les 
ja realitzades en els últims anys, que han portat a un aprimament considerable de la plantilla, la 
qual s’ha vist reduïda a la meitat, a més d’una reducció del patrimoni i dels actius. 
Aquest escenari conflueix amb una situació de bloqueig de les negociacions del conveni 
col·lectiu, que es van iniciar el juliol del 2020 i amb les quals no s’ha aconseguit cap avanç.  

CCOO ha tornat a promoure dins de la 
coordinació dels treballadors i treballa-
dores de les diferents empreses auxiliars 
que presten els seus serveis a les nuclears 
d’Ascó i Vandellòs l’exigència, tant a les 
empreses auxiliars com a ANAV, de man-
tenir els llocs de treball i unes condicions 
laborals dignes. Davant de la contínua 
precarització de les condicions i de la 
pèrdua de llocs de treball, CCOO exigeix 
a les empreses que assumeixin les seves 
responsabilitats per garantir els criteris 
de qualitat i seguretat que requereixen 
aquest tipus d’instal·lacions. Als últims 
anys han augmentat els incidents i s’han 
detectat manca de mesures de seguretat 
adequades a riscos específics com ara el 
CO2, tal com ha posat de manifest el la-
mentable accident mortal a Ascó del pas-
sat mes de novembre. I tot això acompan-
yat per una falta de compromís amb el 
comitè de seguretat i salut interempreses 
per part de la representació empresarial. 
CCOO ha dut a terme accions informati-
ves a les portes de les centrals nuclears 
d’Ascó i Vandellòs. 
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El Govern ha presentat als partits polítics, als 
agents i a les organitzacions de la societat civil 
i la indústria que formen part de la Taula del 
Pacte nacional per a la indústria (PNI), l’estat 
de la negociació amb els agents socials. Tot 
i constatar avenços en la concreció de pro-
postes, CCOO i UGT creuen que encara falta 
projecte de transformació de país i que cal un 
compromís del conjunt del Govern.
CCOO i UGT insisteixen en certes actuacions 
tractores que, a través de la inversió públi-
ca i l’acció legislativa, arrosseguin les grans 
transformacions que necessita Catalunya per 
guanyar sobirania industrial, energètica i tec-
nològica, per generar ocupació de qualitat, 
i afrontar a mitjà i a llarg termini la transició 
digital i ecològica en el marc del Pacte verd 
europeu.

Actuacions que ha de fer el PNI
La gran transformació del pol petroquímic 
de Tarragona en biofàbrica; el desplegament 
de les energies renovables i la producció 
d’hidrogen verd; la digitalització i la transfor-
mació energètica del sector agroalimentari; la 
gestió bioforestal dels recursos biomàssics del 
país; la producció agroalimentària i ramadera 
i la gestió dels purins per a la seva transforma-
ció en biogàs i reciclatge de compostos nitro-
genats; la captació d’elements de les cadenes 
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CCOO i UGT demanen que el PNI sigui un pacte de país per 
guanyar sobirania industrial, energètica i tecnològica
Tots dos sindicats han manifestat que el PNI ha d’incloure mecanismes de solidaritat entre territoris i de transició justa

de valor estratègiques per a la indústria de 
la mobilitat i l’auto per fer-la més sostenible, 
l’electrònica, els semiconductors, les bateries 
i la biomèdica, entre d’altres; un sector de la 
construcció més eficient i que contribueixi a 
millorar l’eficiència energètica, així com el re-
disseny de les àrees productives d’acord amb 
un planejament urbanístic acordat amb els 
territoris i sostenible, han de concentrar el fo-
cus de l’actuació del PNI.
S’han de posar les bases, per al manteniment 
i la creació d’ocupació de qualitat i la millora 
de l’impacte de les empreses en la societat, 
potenciant i generalitzant les polítiques de 
responsabilitat social empresarial. Per això és 
fonamental incloure, en les bases de les con-
vocatòries d’ajudes i dels contractes públics, 
clàusules laborals, socials, mediambientals, 
d’igualtat i estudis d’impacte en el treball que 
consolidin aquest model que volem de rela-
cions laborals estables i de qualitat.

Prevenir la destrucció d’ocupació
Per aturar la destrucció d’ocupació i la pèrdua 
de teixit industrial, cal anticipar-nos amb po-
lítiques per a la formació i la requalificació de 
les persones treballadores, per a la prevenció 
dels impactes de la transició als territoris i, a 
més, els sectors industrials hem d’actuar sota 
criteris de transició justa. El PNI ha de proveir 

recursos pel reequilibri territorial mitjançant 
la col·laboració amb els agents locals. El Pac-
te nacional per a la indústria ha d’emmarcar 
la política pressupostària amb recursos sufi-
cients i garantits per fer una Catalunya resi-
lient davant dels reptes ambientals i les crisis 
energètica i de materials que ens assetgen. 
Només amb polítiques d’inversió i de redistri-
bució de la riquesa, vencerem l’amenaça de 
la desestabilització de preus pels conflictes 
geopolítics de la guerra d’Ucraïna i l’escalada 
de costos de l’electricitat, que avui ja està atu-
rant factories electrointensives i està provo-
cant la manca de matèries primeres que co-
mença a colpejar els mercats internacionals. 
UGT i CCOO demanen que el PNI inclogui les 
polítiques per fer front a tots aquests reptes, 
perquè és el rearmament industrial el que ens 
pot fer forts i resistents en aquesta transició. 

Concentracions davant de la Generalitat de Catalunya per exigir 
el desbloqueig de la negociació del conveni d’acció social
Els passats 26 de gener i 23 de febrer, CCOO i 
UGT van convocar concentracions en senyal 
de protesta contra la situació actual de blo-
queig de les negociacions del conveni, vençut 
el 2018, perquè la patronal, La Confederació, 
no està disposada a negociar millores en el 
Conveni d’acció social amb infants, joves, fa-
mílies i d’altres en situació de risc. Ahir, 30 de 
març, novament van tenir lloc concentracions 
davant de la Generalitat per denunciar la si-
tuació de vulnerabilitat de les persones treba-
lladores i cuidadores dels serveis socials del 
territori català.

Les mobilitzacions pretenen reivindicar la 
necessitat d’un nou conveni que garanteixi 
l’actualització salarial i la millora de les condi-
cions de treball de milers de persones treba-
lladores de serveis socials externalitzats per la 
Generalitat de Catalunya. 
Aquest conveni va néixer de la necessitat de 
regular la part externalitzada del sector de ser-
veis socials, que l’Administració va deixar en 
mans d’empreses i entitats que aplicaven sous 
i condicions diferents en funció dels serveis. 
Malgrat que el conveni de sector va igualar les 
condicions de les persones treballadores de les 

empreses privades, avui dia hi ha molts profes-
sionals que acaben marxant al sector públic, 
on els salaris són un 30 % superiors tot i dur 
a terme les mateixes tasques. Aquesta situació 
és conseqüència directa de la privatització dels 
serveis socials, que ja supera el 90 % dels ser-
veis, i de l’afany mercantilista de la majoria de 
les empreses que gestionen aquests recursos.
Actualment, l’actitud de bloqueig del conve-
ni per part de les patronals és provocadora i 
inadmissible, però l’Administració n’és còmpli-
ce. Si aquesta situació continua, es tornaran a 
convocar mobilitzacions.  
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La Comissió Executiva 
de CCOO de 
Catalunya nomena 
la sindicalista Liliana 
Reyes responsable 
de Noves Realitats 
del Treball, Economia 
Social i Solidària

El sindicat considera assolida la primera fase 
del projecte d’acció sindical vinculada a les 
noves realitats del treball i, en especial, a les 
persones treballadores anomenades riders. 
S’ha aconseguit obrir el camí de l’acció sindi-
cal a l’economia de plataforma, consolidar les 
primeres línies de treball al voltant de la recla-
mació de drets per a aquests col·lectius que 
ens va dur, entre d’altres, a realitzar la primera 
vaga de l’economia de plataforma a Europa 
l’agost passat. Aquesta tasca l’ha liderada la 
sindicalista Carmen Juares, que ha dut el sin-
dicat a assumir la seva responsabilitat en la 
lluita contra la precarietat en aquests sectors 
de manera reconeguda per CCOO.
A partir d’ara cal assegurar el desplegament 
de l’aplicació de l’anomenada llei rider per 
laboralitzar el col·lectiu, i així poder aplicar 
els beneficis en qüestió de contractació que 
comporta la nova reforma laboral. Una nova 
fase que volem estendre a tots els treballa-
dors i treballadores de les múltiples activi-
tats lligades a les empreses de plataformes 
digitals. Un repte clau per al sindicalisme en 
aquests temps. Una nova etapa que liderarà 
Liliana Reyes, sindicalista de CCOO amb expe-
riència en sectors precaris com el del treball 
de la llar i les cures. 
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L’objectiu és iniciar la segona fase de l’acció 
sindical destinada a aquest important 
col·lectiu de treballadores i treballadors

La Plataforma per una Fiscalitat 
Justa, Ambiental i Solidària 
organitza, el 2 d’abril, la VI Jornada 
Ciutadana per una Fiscalitat Justa
Sota el títol “Impostos pel rescat. La fiscalitat que ve”, la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
Ambiental i Solidària, de la qual forma part CCOO de Catalunya, organitza, el 2 d’abril, la VI 
Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa. La jornada tindrà lloc al Casal Transformadors 
(carrer d’Ausiàs Marc, 60), de Barcelona (L1 Arc de Triomf o L2 Tetuan), de 10 h a 14 h. 

EL PROGRAMA

09.45 h – Acreditacions

10.00 h – Benvinguda. LLUÍS CASES, coordinador de la plataforma

10.15 h – Reflexió i debat sobre la importància de tenir un sistema tributari just. Per-
cepcions de la ciutadania i de l’Administració davant dels impostos. Hi inter-
vindran:

• JOSÉ ANTONIO NOGUERA, doctor en Sociologia, UAB

• XAVIER MARTÍNEZ GIL, membre de la plataforma, economista i doctor en 
Dret Tributari

• ÍÑIGO MACIAS, d’Oxfam Intermón

Moderat per MARTA PLUJÀ, periodista i membre de la Plataforma per una Fisca-
litat Justa, Ambiental i Solidària

11.45 h – Interludi i petita parada per esmorzar

12.15 h – La reforma fiscal que ve. Què en podem esperar?

• ÀLEX ESTELLER, catedràtic de la UB

• JAVIER DOZ, de CCOO, ponent del Consell Econòmic i Social a Europa 

• EULÀLIA REGUANT, de la CUP 

• JÚLIA MIRALLES, de CeC

• ANTONI DURAN-SINDREU, doctor en Dret i economista, UPF

Moderat per EVA GAJARDO, de la UGT i membre de la Plataforma per una Fisca-
litat Justa, Ambiental i Solidària

13.45 h - Relatoria i tancament. Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària

14.00 h – Final de la jornada

Si us hi voleu inscriure, ho podeu fer AQUÍ

https://jornada.fiscalitatjusta.cat/?p=641
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CCOO de Catalunya fa una crida al consens polític i social 
en defensa de la llengua catalana

Davant de la proposta de modificació de la 
Llei de política lingüística presentada el dia 
24 de març pels grups parlamentaris d’ERC, 
Junts per Catalunya, PSC - Units per Avançar 
i En Comú Podem, i davant de la polèmica 
suscitada entre alguns partits i entitats, CCOO 
de Catalunya fem una crida al consens polí-
tic i social en defensa de la llengua catalana 
i per la promoció del seu ús social. El sindicat 
es reafirma en el suport al model d’escola ca-
talana i a la immersió lingüística, actualitzada 
d’acord amb la realitat sociodemogràfica ac-
tual, en els termes recollits en el document 
“En defensa de la llengua catalana i per la pro-
moció del seu ús social”, recentment elaborat 
pel Seminari Salvador Seguí i aprovat per la 
Comissió Executiva de la Comissió Obrera Na-
cional de Catalunya, que es va presentar pú-
blicament el 10 de març.

CCOO de Catalunya referma el seu compro-
mís amb la llengua catalana, la llengua pròpia 
de Catalunya, que es troba encara en des-
avantatge, i considera que és necessari un 
esforç més gran de les administracions i de 
les entitats per garantir els drets lingüístics de 
tota la població. Partint de la base que CCOO 
no comparteix que el poder judicial prengui 
decisions que corresponen democràticament 
a la ciutadania i que es plasmen legítimament 
al Parlament, valorem positivament que si-
gui precisament per iniciativa d’una àmplia 
majoria dels grups parlamentaris que es re-
accioni a l’anomenada sentència del 25 % 
i s’actualitzi la Llei de política lingüística des 
de l’assumpció de la realitat i l’autonomia dels 
centres i els projectes educatius.
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Valorem la iniciativa i demanem que els par-
tits polítics proposants d’aquesta modificació 
legislativa ampliïn i reforcin la seva voluntat 
de consens amb el màxim de grups polítics 
de tradició democràtica i catalanista, amb les 
principals organitzacions socials del país i amb 
el conjunt de la comunitat educativa, i que hi 
donin suport. CCOO es manifesta absoluta-
ment allunyada de les persones i organitza-
cions que inciten el conflicte lingüístic com a 
eina partidista i electoralista, com a instrument 
d’exclusió i de poder. Ben al contrari, CCOO 
considera essencial treballar per construir con-
sensos i trobar solucions racionals i enriquido-
res, camins de reconeixement i d’igualtat.

CCOO fa bandera del respecte per totes les 
persones i les seves llengües familiars, amb el 
convenciment que la diversitat lingüística de 
la nostra societat és una riquesa i una oportu-
nitat, tant per als interessos individuals com 
per als col·lectius. La llengua no ha de ser ni 
s’ha de considerar un instrument al servei 
d’un projecte polític ni cap projecte polític es 
pot autoproclamar com l’amo d’una llengua.

Els drets lingüístics han de garantir la igualtat 
lingüística de la ciutadania, tant de manera 
individual com col·lectiva. Els drets lingüís-
tics de les persones que tenen com a llengua 
familiar el català comporten que la resta de 
la població també l’ha de conèixer. Si no, és 
impossible que puguin viure normalment en 
la seva pròpia llengua. CCOO de Catalunya es 
posiciona amb la major part de la societat que 
desitja un futur plurilingüe, conscient que 
suposa avantatges culturals, acadèmics, la-
borals, socials i vivencials. El coneixement de 

moltes llengües és una opció que beneficia 
personalment i socialment.

CCOO de Catalunya valora la construcció de 
consensos socials i hi dona suport, i es ma-
nifesta contrari a la incitació del conflicte lin-
güístic a Catalunya. Rebutja la judicialització 
de la política també en el cas de la llengua 
catalana, que està produint decisions incom-
prensibles des del punt de vista pedagògic, 
lingüístic i democràtic. Malgrat la polarització, 
amplificada als mitjans de comunicació, les 
enquestes indiquen que segueixen existint 
possibilitats certes per a la construcció de 
consensos amplis.

La promoció de l’ús i el reconeixement de 
la llengua catalana han d’estar vinculats a la 
construcció col·lectiva de la societat en què 
volem conviure, amb drets, amb prosperitat, 
amb cohesió social. Refermem, així mateix, 
el compromís amb l’escola catalana. L’escola 
no ha de separar l’alumnat per llengua ni per 
cap altre motiu per complir un dels objectius 
principals que se li encarreguen: la base de la 
convivència democràtica.

Així mateix, considerem adequat l’ús de la im-
mersió com a aproximació a la forma natural 
d’aprendre una llengua. La immersió al castellà 
està garantida en la vida social i, a falta de la 
mateixa garantia per al català, l’escola n’ha de 
procurar l’aprenentatge. Considerem que els 
canvis demogràfics, tecnològics i socioeduca-
tius requereixen una actualització metodològi-
ca de l’aprenentatge de les llengües i un incre-
ment dels recursos públics que s’hi dediquen.

Hem de ser conscients que la segregació es-
colar, que s’ha incrementat dolorosament a 
Catalunya, opera contra la immersió perquè 
hi ha centres educatius amb una presència 
ínfima d’alumnat catalanoparlant. En aquests 
centres, a falta d’àmbit immersiu, cal abaixar 
ràtios i multiplicar els recursos didàctics, a 
més d’actuar decididament contra la mateixa 
segregació. La gent vol que els seus fills i nets 
parlin català, castellà, anglès i més idiomes, 
si és possible. Aquest plurilingüisme s’ha de 
construir a partir de la llengua pròpia de Ca-
talunya com a eix i amb el reconeixement 
de les llengües familiars i la promoció de 
l’aprenentatge de més llengües..  
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CCOO impugna la 
resolució de la Direcció 
General de Transport 
que estableix que els 
transportistes assalariats 
treballin a preu fet per 
amortitzar l’aturada 
patronal 
El sector estatal de carretera i logística de 
CCOO ha interposat una demanda judicial 
per sol·licitar l’anul·lació de la Resolució de 19 
de març de la Direcció General de Transport 
Terrestre per la qual s’exceptuava, entre el 
17 i el 27 de març, el compliment de les nor-
mes de temps de conducció i descans en els 
transports de mercaderies. Amb aquesta me-
sura es deixava sense aplicació el Reglament 
europeu 561/2006 establert per garantir la 
seguretat i la salut dels conductors i conduc-
tores. D’aquesta manera les empreses han 
pogut obligar els conductors a conduir fins a 
11 hores al dia a més dels temps de presència; 
conduir fins a 60 hores a la setmana; conduir 
fins a 102 hores cada dues setmanes, i tenir 
únicament 9 hores de descans diari, sense 
l’obligació de fer dos descansos setmanals re-
duïts consecutius d’almenys 24 hores.

Perill per a la seguretat i la salut 
CCOO considera que aquesta resolució és ver-
gonyosa, ja que ha posat en perill la seguretat 
i la salut dels conductors i la seguretat viària; 
beneficia els convocants de l’aturada, als quals 
se’ls permet explotar els seus treballadors i tre-
balladores per recuperar els viatges que han 
perdut durant el cessament d’activitat, i suposa 
un tracte degradant i una humiliació per als qui 
han mantingut l’activitat i han patit agressions 
per part d’empresaris i autònoms del sector i 
que es veuen ara obligats a treballar a preu fet.
No ha existit un supòsit d’urgència que avali 
prou aquesta decisió. L’aturada patronal no 
estava prevista legalment, per la qual cosa no 
es podia fer servir d’argument per suspendre 
temporalment una normativa legal.
CCOO no entén que es puguin valorar situa-
cions d’urgència en un futur sense saber el 
que passarà realment. A més no és accepta-
ble que no s’hagi comunicat ni consultat amb 
els sindicats.  

Núm. 393 - dijous, 31 de març de 2022

Vaga a Autobusos de Lleida 
El Comitè d’Empresa d’Autobusos 
de Lleida ha convocat dues jorna-
des de vaga: la primera va tenir lloc 
el passat 25 de març i la següent es 
farà el 22 d’abril. 
El motiu de la vaga és l’incompliment 
de l’empresa a aplicar l’increment 
salarial pactat al conveni per a l’any 
2022. Després de diverses tandes 
de negociació i d’una concentra-
ció el dia 11, l’empresa continua negant-se a aplicar l’increment i ha iniciat el procés 
d’inaplicació del conveni.  

CCOO fa una crida a participar 
a la manifestació del 3 d’abril a 
Barcelona per a la defensa i la 
millora de la sanitat pública

CCOO de Catalunya fa una crida a par-
ticipar a la manifestació convocada per 
la Marea Blanca el proper diumenge, 3 
d’abril, per a la defensa i la millora de la 
sanitat pública, amb el lema “La salut no 
era això”. La manifestació s’emmarca en 
la data del 7 d’abril, en què se celebra el 
Dia Mundial de la Salut.
La mobilització es fa per denunciar la 
precarietat, la desigualtat i el negoci 
que defineixen el nostre sistema de sa-
lut actual. Una sanitat en precari, amb 
llargues llistes d’espera i un personal 
esgotat per les males condicions labo-
rals. Un sistema en el qual els recursos 
públics es destinen a serveis privatitzats 

de baixa qualitat, i sense mecanismes que aclareixin quin és el destí final dels diners. Els 
convocants reclamen un canvi de model que sigui universal, cent per cent públic, de qua-
litat i basat en l’atenció primària. I, per això, cal reformar i blindar l’atenció primària, revertir 
les privatitzacions, fomentar la transparència al sistema de salut i posar fi a la precarietat 
laboral. Demandes, totes elles, que són urgents perquè el moment és crític. La salut és el 
teu dret, el dret a una vida bona. I, per fer-ho, cal mobilitzar-se.

Punts de trobada
La manifestació tindrà tres punts de concentració: a les 12 h a la plaça de la Universitat de 
Barcelona, col·lectius i ciutadania, on estarà la representació de CCOO de Catalunya, que 
forma part de la Plataforma +Drets +Justícia Social; a les 12 h, a la ronda de Sant Pere amb el 
carrer de Bailèn, professionals i sindicats, on estarà la Federació de Sanitat de CCOO de Ca-
talunya, i a les 13 h, tots a la plaça de Catalunya, on coincidiran les columnes. No hi falteu!  
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Campanya de la renda 2021
IMPORTANT: per fer la declaració de la renda 2021 a CCOO, 
cal demanar cita prèvia per telèfon o per correu electrònic. 
Es un servei professional extern amb unes tarifes reduïdes 

acordades, NO ÉS GRATUÏT.

BARCELONÈS

UATAE Catalunya 
Via Laietana, 16 
08003 BARCELONA  
Data d’inici: 6 d’abril 
Horari: de dimecres a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 050 26 69 o enviar un 
correu a: renta@uatae.org

BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF

UATAE Catalunya 
Carretera d’Esplugues, 68
8940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Data d’inici: 11 d’abril 
Horari: de dimecres a divendres de 9.30 h a 14 h i de 16 h a 18.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 050 26 69 o enviar un 
correu a: renta@uatae.org

VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL

PEDRO BALLESTEROS ORTIZ 
Passeig de Pere III, 60-62
08242 MANRESA
Data d’inici: 25 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de dimarts a dijous de
16 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 665 997 929 o enviar un 
correu a: marc@pballesteros.com

FRANCESC PONS SANJUÁN
Rambla, 75
08202 SABADELL  
Data d’inici: 6 d’abril 
Horari: dimecres de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h, i divendres 
de 9.30 h a 13.30 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055 o enviar un 
correu a: campanyarenda@gmail.com

FRANCESC PONS SANJUÁN
Carrer de la Unió, 23 
08221 TERRASSA  
Data d’inici: 4 d’abril 
Horari: dilluns de 9.30 h a 13.30 h i dijous de 15.30 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 607 363 055 o enviar un 
correu a: campanyarenda@gmail.com

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA

ASESORÍA GALA, SCP - Silvia Sánchez
Rambla de Balmes, 10, 1r - (despatx d’assessorament 2)
08100 MOLLET DEL VALLÈS 
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: dimecres de 16 h a 19 h; els dilluns, esporàdicament
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 93 570 25 66 o enviar 
un correu a: gala@asesoriagala.com

AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Carrer de Pius XII, 5-7 -(despatx 17)
08400 GRANOLLERS
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: divendres de 9 h a 14 h i dimarts i dimecres de 15 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816 o enviar un 
correu a: aucore.tonicalderon@economistes.com

AUCORE ASSESSORS, SLU - Toni Calderón Calderón
Plaça de Lluís Companys, 3 (despatx d’assessorament)
08500 VIC
Data d’inici: 11 d’abril
Horari: dilluns de 9 a 13 hores 
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 605 956 816 o enviar un 
correu a: aucore.tonicalderon@economistes.com

S&E ASSESSORS, SCCL - Albert Aspadero i Amat
Avinguda de Puig i Cadafalch, 193, 1r-1a
08302 MATARÓ
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 660 522 454 o enviar un 
correu a se.assessors@gmail.com

mailto:renta%40uatae.org?subject=
mailto:renta%40uatae.org?subject=
mailto:marc%40pballesteros.com?subject=
mailto:campanyarenda%40gmail.com?subject=
mailto:campanyarenda%40gmail.com?subject=
mailto:gala%40asesoriagala.com?subject=
mailto:aucore.tonicalderon%40economistes.com?subject=
mailto:aucore.tonicalderon%40economistes.com?subject=
mailto:se.assessors%40gmail.com?subject=
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DOCUMENTACIÓ: 
Les persones afiliades hauran d’acreditar estar al corrent de pagament de la quota sindical.
Per tal de possibilitar l’assessorament s’haurà d’aportar la declaració del 2020, el DNI i, si escau, qualsevol altra documentació que sigui 
necessària.

TARIFES DEL SERVEI:
Aquest és un servei professional extern i no és gratuït. Té unes tarifes reduïdes acordades que cal abonar i que són: 

COMARQUES GIRONINES

BARNEDA ASSESSORS  
Carrer del Nord, 17, 3r 2a
17001 GIRONA
Data d’inici: 6 d’abril
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 17 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 972 206 741 o enviar un 
correu a marta@barneda.cat

TERRES DE LLEIDA 

JULIÀ RODRÍGUEZ FONDEVILLA 
Carrer d’Enric Granados, 3-5
25006 LLEIDA 
Data d’inici: 19 d’abril
Horari: dimarts i dijous de les 15 h a les 18 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 973 263 666 o enviar un 
correu a lleida1@ccoo.cat

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

CRISTÓBAL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
Plaça d’Antoni de Villarroel, 2, baixos, 43204 REUS
Data d’inici: 7 d’abril
Horari: dijous de 16 h a 19 h
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809 o enviar un 
correu a cmhconsultor@gmail.com

TORTOSA: declaracions de la renda en línia
Per demanar hora, cal trucar al telèfon 620 889 809 o enviar un 
correu a cmhconsultor@gmail.com

(1) Increment de 5 € per immoble arrendat. 
(2) Increment de 5 € per cada cartera.

Cal recordar que la quota d’afiliació sindical a CCOO és una despesa que es pot deduir quan es faci la declaració anual de la renda, tal com 
marca la Llei de l’IRPF. La deducció pot comportar un estalvi en la quota d’entre el 20 % i el 35 %, segons els casos. En cas de necessitar un 
certificat per justificar les quotes satisfetes durant l’any 2021, es pot sol·licitar directament des de l’app del sindicat per a mòbils o des del 
web de la seu electrònica de CCOO de Catalunya.
També et poden interessar l’afectació a la declaració de la renda 2021 de les prestacions contributives derivades d’ERTO i de la percepció 
de l’ingrés mínim vital, així com les despeses de defensa jurídica laboral amb el límit de 300 € anuals.

Simplicada individual 35 €

Parella, quan són 2 d’individuals /Persona no afiliada 40 €

Simplicada conjunta 40 €

ORDINÀRIA

Amb un arrendament 40 € (1)

Amb cartera d’accions 40 € (2)

Amb venda d’immoble 45 €

Professionals estimació directa 50 €

Professionals estimació objectiva 40 €

mailto:marta%40barneda.cat?subject=
mailto:lleida1%40ccoo.cat?subject=
https://www.ccoo.cat/noticia/180551/deduccio-de-la-quota-dafiliacio-en-la-declaracio-de-la-renda#.YFnn8K9Kjcu
https://ccoo.app/
https://seu-electronica.ccoo.cat/#/SettingsPage
http:// prestacions contributives derivades d’ERTO

