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editorial
Cada dia, un 
Primer de Maig
El Primer de Maig és, indiscutiblement, 
la festa major del món del treball i, en-
guany, després de dos anys de format 
pandèmic, venia molt de gust sortir un 
altre cop al carrer per a una celebració 
que, segons escrivia l’historiador Eric 
Hobsbawm, “és el festiu que més perso-
nes celebren, després del 25 de desem-
bre i l’1 de gener, i supera a molta distàn-
cia qualsevol altra celebració religiosa”. El 
Primer de Maig, però, és, a més de cele-
bració i reivindicació, el moment en què 

Un Primer de Maig per reclamar 
la solució: contenir preus, apujar 
salaris, posar fi a les desigualtats

Per fi! Després d’haver vist com la pandèmia 
limitava les celebracions del Primer de Maig 
durant dos anys, aquest 2022 vam tornar a ser 
al carrer un diumenge esplendorós per reivin-
dicar que els treballadors i treballadores no 
carreguem sobre les nostres espatlles el pes 
de la crisi provocada per la invasió d’Ucraïna 
i l’espiral inflacionista. Via Laietana avall, a 
Barcelona, i en molts altres punts del país (i 
d’arreu del món), vam desfilar juntament 
amb companys i companyes d’altres sindi-
cats i organitzacions ciutadanes amb el lema 
“La solució: contenir preus, apujar salaris, po-
sar fi a les desigualtats”, amb la intenció de fer 
sentir la nostra veu alta i clara davant els in-
tents de repetir l’estratègia del 2012 i fer que, 
mentre les empreses continuen tenint bene-
ficis (sovint, a l’alça), els sous dels treballadors 
i treballadores s’estanquen i amenacen fins i 
tot de caure en els nous convenis. Per aques-
ta raó vam denunciar que aquesta pujada de 
preus, que s’està notant particularment en el 
cistell de consum de les llars més modestes, 
però per sobre dels índexs mínims, ha de ser 
compensada mitjançant mesures correctores 
que alleugin la situació. 

També vam demanar mesures que posessin 
fre als preus dels lloguers, un dels principals 

llasts dels joves a l’hora d’emancipar-se, i vam 
valorar, juntament amb els companys i com-
panyes d’UGT, els resultats que ja està donant 
la reforma laboral, tant en termes de recupe-
ració de la ultraactivitat dels convenis com 
en termes de canvi radical en l’estructura del 
mercat de treball, on els contractes temporals 
estan deixant de ser la regla per convertir-se 
en l’excepció.

De fet, aquest canvi es va poder veure en la 
crema de contractes temporals que van dur 
a terme els companys i companyes d’Acció 
Jove i Avalot davant la seu de Foment del 
Treball per tal d’escenificar el canvi radical 
que havia suposat la reforma del treball en el 
mercat laboral i la manera d’entrar-hi de molts 
joves, que ja no s’hauran de conformar amb la 
precarietat.

Però abans d’arribar a aquest punt, la mar-
xa de la manifestació es va aturar en un 
moment d’especial emoció. Al principi de 
la Via Laietana, la capçalera de la manifes-
tació es va aturar, es va fer el silenci i una 
violoncel·lista va fer una emotiva interpreta-
ció d’El cant dels ocells, en homenatge a les 
85 persones mortes en accidents de treball 
durant l’any passat. 

—altre cop segons Hobsbawm— els tre-
balladors i treballadores es reconeixen 
com a classe més enllà d’ocupacions, 
llenguatges o nacionalitats. 
Una mirada enrere cap al Primer de Maig 
del 2021 ens permet, però, assaborir 
alguns èxits, com ara el de les recents 
eleccions sindicals a Glovo Groceries. 
Són de les primeres de l’economia de 
plataforma a Europa, marquen un punt 
d’inflexió, i fer-les ja era una victòria, 
però, a més, les hem guanyades. Tam-
bé hem assolit una reforma laboral que 
marca un canvi de model en la contrac-
tació i fa que la precarietat deixi de ser la 
norma. Encara queda molt per fer: cal un 
pacte de rendes que freni la pujada dels 
preus i que no devaluï els salaris, perquè 
acabin les desigualtats. 
Fem nostre, doncs, el propòsit que deia 
Hobsbawm de reconèixer-nos com a 
persones treballadores i reivindicar els 
nostres drets. Fem, doncs, que sigui Pri-
mer de Maig tot l’any. 

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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Formem el futur de 
l’automoció en un curs sobre 
vehicles elèctrics
Hem començat l’itinerari de formació en 
vehicle elèctric, de 70 hores de durada i 
subvencionat pel Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya al Centre 
de Formació Professional d’Automoció 
de Martorell, a iniciativa de la Federació 
d’Indústria de CCOO del Baix Llobregat - 
Alt Penedès - Anoia - Garraf i la Fundació 
Paco Puerto.
Un total de 16 treballadors i treballadores 
en actiu de diverses empreses es forma-
ran en tecnologia del vehicle elèctric amb 
dos formadors especialistes en la matè-
ria, durant 70 hores. Amb la realització 
d’aquesta formació, l’alumnat coneixerà 
i dominarà les noves tecnologies elèc-
triques i electròniques incorporades al 
sector de l’automòbil, així com el funcio-
nament del vehicle elèctric i dels diferents 
tipus de bateries, i aprendrà a reparar les 
bateries dels vehicles elèctrics. 

CCOO de Catalunya 
coorganitza amb el Club de 
Roma un cicle de conferències 
sobre les transicions

El 10 i l’11 de maig han tingut lloc les prime-
res eleccions sindicals a Europa a Glovo, i una 
de les primeres en l’economia de plataforma 
arreu del món. I les hem guanyat, amb 10 dels 
13 delegats i delegades per a la candidatura 
de CCOO. Sobretot, però, les han guanyat les 
persones treballadores de Glovo Groceries, la 
divisió de supermercats del gegant del repar-
timent a domicili, que amb el seu esforç han 
fet que durant tot l’any 2021 s’engegués un 
procés de laboralització que ha desembocat 
en aquestes eleccions sindicals. 
En aquest procés CCOO de Catalunya hem 
acompanyat els treballadors i treballadores 
tant en termes jurídics com emocionals per 
tal que fessin front a les múltiples dificultats 
que els ha posat l’empresa, procés que va 
tenir un punt d’inflexió en la vaga del mes 
d’agost de l’any passat. El camí no ha estat 

El punt final de la manifestació, aquest any 
sí, va ser al capdavall de Via Laietana, on 
l’ambient, a més de ser reivindicatiu, es va 
tenyir de festa. Els parlaments dels secretaris 
generals van valorar la feina feta durant l’any 
i, en particular, amb la reforma, però sense 
deixar de posar l’accent en les demandes de 
recuperació del poder adquisitiu. També hi va 
haver un moment d’agermanament amb els 
treballadors i treballadores de tots els pobles 
i, en particular, els d’Ucraïna i els de Rússia, així 
com amb els nostres companys i companyes 

CCOO guanya les eleccions sindicals a 
Glovo Groceries: la feina ben feta té premi

fàcil i hi ha hagut denúncies encreuades, in-
timidació i intents d’entorpir la laboralització. 
Tanmateix, els treballadors i treballadores de 
Glovo han sabut reconèixer l’ajut rebut i volen 
ara seguir treballant per enfortir la democrà-
cia dins l’empresa.  

que estaven reunits a les diferents manifesta-
cions de Tarragona, Lleida, Girona, Igualada, 
Terrassa i Tortosa. I, finalment, perquè el Pri-
mer de Maig és també una festa, el nostre 
tradicional vermut ens va aplegar per tancar 
el dia!  

A partir de la reflexió del sindicat sobre els 
nous paradigmes econòmics i socials, amb 
el títol “Transicions… Quan parlem de tran-
sicions, ens referim a un present de canvi”, 
hem organitzat un cicle de quatre sessions 
que se celebraran al CaixaForum Macaya 
de Barcelona.
La sessió del 9 de maig, dedicada a la digi-
talització, es va obrir amb una conferència 
pública de Gemma Galdon, investigadora 
i analista de polítiques públiques, que ens 
va aportar la seva visió multidisciplinària de 
l’impacte social, ètic i legal de la tecnologia 
d’ús intensiu de dades. A continuació vam 
aprofundir en propostes per al sindicalisme 
en la transició digital. 
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La convocatòria de CCOO i UGT ha estat la 
primera d’una sèrie de vagues de 24 hores 
cada mes en el sector dels contact centers 
(centres d’atenció multicanal), amb motiu del 
bloqueig de la patronal CEX a la negociació 
del VII conveni sectorial. Hi estaven convoca-
des les plantilles del sector, les de les ETT i les 
de les empreses multiserveis que operen en 
empreses de contact center (120.000 perso-
nes aproximadament) i que donen servei a 

telèfons d’atenció d’empreses de telecomuni-
cacions, energètiques, banca i sector financer, 
assegurances, grans magatzems, adminis-
tracions públiques, transports de viatgers o 
transports de mercaderies i missatgeria, entre 
d’altres.
 
Les reivindicacions que porten CCOO i UGT a 
iniciar aquesta tanda de vagues en el sector 
dels contact center són les següents: reclamar 
una pujada salarial d’acord amb la pujada de 
preus; subrogar les plantilles quan una cam-
panya es perdi, a fi de conservar els llocs de 
treball; garantir que el teletreball no suposi 
un risc de trasllat per tancament de centre de 
treball; evitar els riscos per a la salut derivats 
de les elevades exigències de la clientela; eli-
minar la bretxa de gènere, especialment de 
tipus salarial, o avançar en termes de concilia-
ció, amb millors jornades i més contractació 
indefinida. Sobretot, però, volem que la patro-
nal retiri la seva proposta inadmissible de de-
valuar els salaris, que no resol els problemes 
del sector.  
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Els ‘contact centers’, a la vaga 
per demanar el desbloqueig del 
conveni sectorial

La Mesa General de Negociació de 
l’Empleat Públic de la Generalitat de Ca-
talunya ha acordat per fi quina ha de ser 
l’oferta pública d’ocupació per a la reduc-
ció de la temporalitat a les administra-
cions públiques.
Així, es convocaran 46.828 places, de 
les quals 11.747 corresponen al sector 
d’administració i serveis; 27.433, a cossos 
docents i personal laboral del Departa-
ment d’Educació, i 7.648, a l’Institut Català 
de la Salut, amb l’objectiu de reduir en un 
8 % la temporalitat de la Generalitat de Ca-
talunya abans del desembre del 2024. Una 
reducció de la temporalitat que també 
s’ha d’aplicar a la resta d’administracions 
públiques, tant en l’àmbit local com a les 
universitats i en el sector públic empresa-
rial, cosa que era la finalitat dels acords del 
nostre sindicat tant el 2017 i el 2018 com 
el juliol del 2021.
Ara es tracta d’aconseguir el segon ob-
jectiu de CCOO: simplificar els processos 
per facilitar, amb les màximes garanties 
jurídiques, l’estabilització de les perso-
nes que han estat patint l’abús de tem-
poralitat. Per això, continuarem amb les 
reunions del grup de treball, que també 
ha de complir el dret a concursos de pro-
visió de llocs i de trasllats dels milers de 
persones funcionàries de carrera i labo-
rals indefinides.  

Cap a 
l’estabilització del 
personal de les 
administracions 
públiques en abús 
de temporalitat

L’aturada del consum de les llars al primer 
trimestre (3,7 %) confirma l’impacte que té 
sobre l’economia la creixent pèrdua de poder 
adquisitiu dels salaris. L’augment, en un punt, 
de la inflació subjacent (sense productes 
energètics i aliments no elaborats), que ha as-
solit una magnitud (4,4 %) que no es donava 
des del 1995, mostra com les empreses tras-
lladen l’increment de costos als preus, salvant 
els seus marges a costa de les rendes salarials. 
Aquesta dinàmica, injusta i ineficient, apro-
fundeix els desequilibris, llastra la recuperació 
econòmica i amenaça la cohesió social.
Les empreses energètiques, amb la seva polí-
tica de preus, han continuat tenint beneficis, 

CCOO de Catalunya denuncia que la 
política de preus de les empreses i la 
devaluació salarial llastren la recuperació 
econòmica 

i la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris 
suposa un important hàndicap per a la re-
cuperació econòmica i castiga 17 milions de 
treballadors i treballadores assalariats. Són 
inajornables increments salarials del 3,5 % 
l’any 2022, del 2,5 % el 2023 i del 2 % el 2024, 
així com la generalització de les clàusules de 
revisió salarial a tots els convenis col·lectius.  



4

Escalfem motors pel cicle de mobilitzacions que tindrà lloc a tot 
l’estat per reclamar un Pacte Estatal per la Indústria. El 17 de maig 
es farà una gran assemblea a Barcelona per explicar la importància 
d’aquest pacte per al futur de la indústria al nostre país

Les federacions estatals de CCOO d’Indústria i UGT-FICA han enge-
gat una campanya de mobilització per exigir al Govern espanyol 
un pacte d’Estat per la indústria, elaborat i governat des de la con-
certació social. Només així es pot garantir que la transformació que 
s’està produint als sectors industrials es faci d’una manera justa per 
a les persones que hi treballen. També  reclamen una llei d’indústria 
moderna per donar resposta a les necessitats actuals del sector. 

Aquesta campanya arrenca amb un seguit d’actes i assemblees 
a les diferents comunitats autònomes per explicar la importància 
d’aquest pla en un moment que la indústria necessita mesures ur-
gents i per què s’ha de fer amb la participació de CCOO. A Catalun-
ya, CCOO d’Indústria ha convocat una assemblea general a Barce-
lona, el proper 17 de maig, que es farà davant de la Delegació del 
Govern a Catalunya (carrer de Mallorca, 278) en la qual s’explicaran 
les demandes i els objectius del sindicat per garantir el futur de la 
indústria, amb una ocupació estable i de qualitat.  

Indústria: 
cal un Pacte Estatal 

Els comitès d’empresa de Nissan han decidit plantar-se davant dels 
continus endarreriments que s’estan produint a la Mesa de Rein-
dustrialització de les plantes de Nissan, motiu pel qual han sortit 
al carrer per exigir la concreció i l’execució dels acords assolits a la 
mesa com més aviat millor. I tot això, amb la preocupació al cap que 
el concurs públic que s’obrirà properament per definir qui gestio-
narà els terrenys que actualment ocupa Nissan dilati el procés més 
del que s’esperava, la qual cosa incrementa la situació d’incertesa 
entre les treballadores i treballadors de l’automobilística.
Amb aquesta mobilització es vol exigir a les administracions cata-
lana i espanyola que es concreti i s’agilitzi el procés de reindustria-
lització de les plantes de Nissan. Es reclama també que s’aclareixi la 
data final de decisió i que es redueixin els terminis al màxim.  

Els comitès de Nissan surten 
al carrer per demanar 
concrecions i celeritat

CCOO i UGT iniciaran una campanya d’assemblees per preparar la 
vaga i fer entendre a la patronal que els acords s’han de complir, per-
què, en el judici per l’incompliment, per part de la patronal UPM, del 
Conveni de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barce-
lona, aquesta es va reiterar en els seus arguments per no actualitzar 
les taules salarials, malgrat que reconeixen que és el que s’hauria de 
fer. Això ens aboca a una vaga al sector a Barcelona en els propers 
mesos. Per això aquests dies hem començat a definir l’estratègia de 
mobilització i farem assemblees a les empreses i als centres de tre-
ball per preparar aquesta vaga. 

La patronal no pot menystenir els milers de persones que treballen al 
sector del metall de la província de Barcelona. Escalarem el conflicte 
fins que la patronal entengui que els acords estan per complir-los i 
no pararem fins que pagui el que deu als treballadors i treballadores 
del metall. A més, ens estem preparant per entomar la negociació 
del nou conveni, amb una defensa aferrissada de la plataforma sin-
dical conjunta. Una plataforma que té com a principals objectius la 
garantia del poder adquisitiu, amb uns increments reals i amb una 
clàusula de revisió salarial; la conquesta de drets, com la participació 
en l’evolució industrial de les empreses, la gestió mediambiental o la 
igualtat efectiva i real, i la millora de les condicions laborals, que exi-
geix una reducció de la jornada laboral anual, la millora dels permi-
sos i una aposta per la formació dels treballadors i treballadores, com 
a element essencial en ple procés de canvi de model industrial.  

Camí a la vaga del 
sector del metall 
per reclamar que es 
compleixi el conveni
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El proper 20 de maig es celebra a Perpinyà l’acte de cloenda del 
projecte ESTOC 2020 (Espai Sindical Transfronterer Occitània-Ca-
talunya) amb la participació del secretari general de CCOO de Ca-
talunya, Javier Pacheco Serradilla, així com  els representants dels 
8 sindicats catalans i occitans membres del CSIR PiriMed, dins de 
la Confederació Europea de Sindicats (CES).

ESTOC 2020 és un projecte europeu de cooperació sindical que 
té com a objectiu principal millorar la mobilitat laboral transfron-
terera, les condicions econòmiques i socials d’aquestes persones, 
així com la seva informació i assessorament. S’entén per trans-
fronterera aquella persona que resideix de forma permanent en 
un país però treballa en un altre, travessant com a mínim un cop 
per setmana la frontera per anar del seu domicili al lloc de treball. 
Aquestes persones es troben entre dos marcs legals : el del seu 
país de residència i el del país on treballa.  

ESTOC 2020 es realitza en el marc del programa de la Unió Eu-
ropea INTERREG-POCTEFA (Programa Operatiu de Cooperació 
Transfronterera Espanya-França-Andorra), amb un cofinançament 
FEDER  (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).  El projecte 
està liderat per CCOO Catalunya amb la participació d’UGT i USOC 
a la banda de Catalunya,  i els sindicats CGT, FO, CFDT, UNSA i CFTC 
a la banda d’Occitània.
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L'ESPAI SINDICAL TRANSFRONTERER OCCITÀNIA-CATALUNYA

Finalitza ESTOC, un 
projecte de cooperació 
sindical sobre treball 
transfronterer

ESTOC 2020 s’inicia al juliol del 2019 i formalment al gener del 
2020 amb un acte de llançament a Figueres. A partir d’aquí, es co-
mença a treballar per a obtenir informació clara i objectiva de la 
situació actual del treball transfronterer , el context en què es des-
envolupa, les  potencialitats de què disposa i les dificultats per al 
seu futur a l’espai occitanocatalà. Per tal d’elaborar aquest estudi 
s’entrevista a persones treballadores, sindicalistes, representants 
empresarials i de les administracions públiques d’ambdues ban-
des de la frontera.

Les conclusions extretes serveixen de base per a  la creació d’una 
xarxa sindical d’experts en treball transfronterer. Amb aquesta fi-
nalitat s’ha impartit una formació conjunta a 66 persones sindica-
listes catalanes i occitanes.

Un primer aspecte concret que s’ha detectat en el treball de camp 
és la manca d’informació que tenen les persones  treballadores 
transfrontereres sobre els tràmits necessaris, les condicions i els 
procediments per realitzar-los, així com de les dificultats que com-
porten tant per a les persones afectades com per a les empreses i 
les formes en què aquestes els resolen. Per mirar d’atenuar aques-
ta mancança, a banda de la creació de la xarxa d’experts, s’ha creat 
i publicat una pàgina web.

Un cop clausurat el projecte a finals d’aquest mes de maig, el CSIR-
Pirimed ( Consell sindical interregional dels Pirineus-Mediterranea 
s’ha compromès a donar continuïtat al treball de la xarxa d’experts. 
Gràcies a aquest suport, ESTOC 2020 assolirà el seu objectiu prin-
cipal: dotar d’eines útils a les persones treballadores transfrontere-
res en la millora de les seves condicions laborals i socials. 

A Figueres es va fer l’acte de llançament del programa ESTOC 2020
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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. És un servei professional extern amb unes 

tarifes reduïdes acordades.

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
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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.

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 €
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