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Els reptes de la Formació
Professional a Catalunya, debatuts
al 2n Congrés Internacional de
l’FP de Catalunya

Amb el títol “Un sistema formatiu per a la societat”, l’1 de juny va tenir lloc el 2n Congrés
Internacional de l’FP a Catalunya, el qual va
tenir lloc al Palau de Pedralbes i on van participar el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la ministra d’Educació
i Formació Professional, Pilar Alegría, que van
inaugurar l’acte. El grup impulsor del congrés
està format per CCOO de Catalunya, UGT,
Pimec i Foment del Treball. L’objectiu perseguit era posar de manifest la necessitat d’un
compromís social i econòmic per a l’FP que
ampliï i desplegui aquells elements clau que
actuen com a palanques reals de la formació
professional, com l’orientació, la prospecció, la
innovació o el treball en xarxa.
Un dels ponents va ser el secretari general
de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, que
va destacar que el congrés “refermava el
compromís de la societat civil i del conjunt
de les administracions per donar recorregut
a les decisions preses en el primer congrés”.
Aquestes decisions, segons Pacheco, “s’han
materialitzat en diferents mesures establertes
en el marc de la governança de la formació
professional amb un concepte integral”, tot i
que “per donar sentit al discurs de la necessitat de la formació durant tota la vida calen
instruments de concertació dels marcs nor-

matius i regulatoris per poder-los desenvolupar, i, sobretot, calen els recursos”.
Pacheco es va mostrar esperançat, però cautelós, davant del futur de l’FP. “Catalunya ha
fet un pas molt important, tant en la concertació com en el desenvolupament normatiu dels diferents elements i estratègies
de la formació professional i ara cal disposar
dels recursos”, va dir, i va afegir que “tenim
una oportunitat que no podem desaprofitar,
que són tots els fons de reconstrucció Next
Generation, que també interpel·len la millora
de la formació dels treballadors i les treballa-

dores. Hem d’impulsar el necessari canvi de
model productiu assegurant que, sobretot,
cap treballadora ni treballador es quedi enrere. Volem que es pugui garantir la transició
justa adaptant les competències amb millor
i més formació professional al llarg de tota la
vida per poder tenir sempre la capacitat de
ser una persona ocupada en qualsevol espai
de desenvolupament professional de la vida.
Millorarem les condicions individuals de la
gent, però també les condicions de cohesió
social i de competitivitat econòmica del conjunt del país”.

editorial
Feta la llei, que no es
faci la trampa
El Congrés dels Diputats ha ratificat, per
fi, el Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre les treballadores de la llar, amb un vot unànime.
Era una ratificació llargament esperada
—el conveni es va adoptar fa onze anys,
a la reunió número 100 de l’OIT— i des
de llavors no hem parat de treballar perquè Espanya el ratifiqués. És un conveni
cabdal per posar les feines de la llar al lloc
que es mereixen, després de segles de
ser invisibilitzades, típicament deixades
recaure sobre les espatlles de les dones,
i, com a tals, pitjor pagades.
Aquesta ratificació és, sobretot, necessària per posar fi a la discriminació laboral
que han patit moltes dones, que han estat
fins ara ubicades en un sistema especial
dins del règim general de la Seguretat Social que les discriminava, ja que mantenia
l’acomiadament per desistiment —que,
de fet, era un acomiadament lliure— i les
excloïa de la prestació d’atur.
Ara bé, que es ratifiqui el Conveni 189 de
l’OIT no significa que, automàticament,
s’equiparin els drets laborals de les treballadores de la llar als de la resta de persones ocupades. Es necessita també que
el conveni tingui una aplicació tangible,
i caldrà vetllar perquè es garanteixi efectivament el compliment dels drets laborals, de cotització i de protecció social.
Perquè si la idea antiquada de la minyona va desaparèixer ja fa temps, la seva
darrera mutació, fruit de la irrupció de
l’economia de plataforma, l’ha convertida en un mena de rider de la neteja que,
invisible als ulls del món, és sotmesa a
avaluacions arbitràries i a abusos de tota
mena. Ho denunciàvem recentment a
l’informe a abusos de tota mena. Ho denunciàvem recentment a l’informe “Treballadores de cures i neteja a domicili en
plataformes digitals. Els casos de Clintu,
MyPoppins i Cuideo”. Vetllarem perquè
el Conveni 189 sigui més que paraules.
O, dit d’una altra manera, perquè un cop
feta la llei, no es faci també la trampa.

www.ccoo.cat
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El conveni de bugaderies
industrials no fa net

Els sindicats CCOO, UGT i CGT ens vam
concentrar el 10 de juny a les portes del
gremi per tal d’exigir el desbloqueig de
les negociacions del conveni sectorial de
bugaderies industrials de Catalunya. Es
tracta d’un conveni que va finalitzar la vigència el 31 de desembre del 2020 i que
des d’aleshores no té un acord per a la
seva renovació.
Aquesta no és la primera mobilització
del sector per exigir un nou conveni. En
la passada reunió de la Comissió Negociadora del dia 1 de juny ja vam realitzar
una concentració de treballadores i treballadors, amb èxit de participació. Les
mobilitzacions buscaven reivindicar la
necessitat d’un nou conveni que garanteixi l’actualització salarial i la millora de
les condicions de treball d’un sector fortament afectat per la pandèmia, però que
s’ha demostrat essencial durant i després
d’aquesta, en prestar, els seus treballadors
i treballadores, un servei eficient i imprescindible a hospitals, residències, hotels i
restaurants, entre d’altres.

Adeu a Carlos Florido
Recentment
ens ha deixat
Carlos Florido,
delegat històric de CCOO
a Bimbo, on
va ser membre del comitè
d’empresa durant molts anys. Lamentem
profundament la seva pèrdua. El nostre
sincer condol a la seva família, amistats i
companyes i companyes.

Manifestació a Tarragona pels convenis
del sector de serveis

La Federació de Serveis de CCOO es va manifestar al centre de Tarragona el 9 de juny per
denunciar la situació de bloqueig de la negociació col·lectiva a causa de la negativa de les
patronals a garantir el poder adquisitiu de les
persones treballadores i a negociar altres aspectes que cal millorar.
La patronal està bloquejant les negociacions d’una vintena de convenis del sector
de serveis d’àmbit estatal, de Catalunya i de
la província de Tarragona. Nombrosos delegats i delegades d’aquests sectors estaven
convocats a la manifestació. Són els convenis
d’hostaleria, TIC, supermercats, oficines i despatxos, contact centers, enginyeries, serveis de

prevenció, entitats financeres,
comerç tèxtil de Barcelona i
de Tarragona, ITV, comerç del
metall a Barcelona, restauració col·lectiva, elaboradors de
pizzes i repartiment a domicili. Això suposa que més de
900.000 persones treballadores d’aquest sector a Catalunya estiguin sense els drets ni
les condicions laborals actualitzades.
Per aquesta raó ens vam aplegar davant del
monument als castellers per tal de recórrer
el centre de la ciutat fins a la seu de CEPTA
(Confederació Empresarial de la Província de
Tarragona) i dir ben clar que no farem un pas
enrere a l’hora de reclamar els nostres drets.
La de Tarragona és la primera d’una sèrie de
protestes d’aquest sector que tindrà continuació aquests dies a la resta del territori i
que busca fer efectives reivindicacions com
la recuperació salarial i la millora del poder
adquisitiu dels salaris, així com altres mesures
en pro de la conciliació de la vida laboral i la
personal.

Concentració i vaga a Correos a totes
les capitals de l’Estat
El dia 3 es va fer una gran concentració davant les oficines de Correos de tot l’Estat. La
concentració, que a Barcelona va tenir lloc
davant l’Oficina Principal de Correos, a la
plaça d’Idrissa Diallo, era el tancament de les
jornades de vaga i de la gran manifestació de
més de 20.000 treballadors i treballadores que
havien inundat els carrers de Madrid de color groc postal uns dies abans. Totes aquestes
protestes tenien com a fi denunciar la pèssima gestió de Correos per part del seu president, Juan Manuel Serrano, amb la complicitat del Govern.
La vaga, convocada per les organitzacions
sindicals majoritàries de Correos, CCOO i
UGT, amb un 70 % de representació, va tenir
un seguiment massiu (per sobre del 75 % al
llarg de les tres jornades). Els tres dies de vaga
eren una nova protesta contra l’enfonsament
postal i el risc de fallada tècnica en la qual es

troba Correos després de la nefasta gestió realitzada pel president de la companyia, Juan
Manuel Serrano, amb l’aval del Govern, que
s’ha desentès del servei postal públic i del seu
finançament i viabilitat.
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Concentració a Hertz
Barcelona per fer front
a la persecució sindical

Marxa lenta per desbloquejar
les negociacions a BASF
El dia 7 una marxa lenta per la N-340 va arrencar a primera hora del matí des
de davant de la ITV Reus, situada al quilòmetre 1155, fins a l’accés principal de
BASF, on es va fer una acció informativa al polígon per denunciar el bloqueig
de les negociacions. Els secretaris generals de CCOO d’Indústria de Catalunya,
José Antonio Hernández, i d’Indústria de Tarragona, José Manuel Martín, van
acompanyar els treballadors i treballadores de BASF en aquesta mobilització
per manifestar-los el ple suport del sindicat.
Una de les principals reivindicacions del comitè d’empresa és que la recuperació de l’IPC del 2021 es faci efectiva en tres trams (un 2 % el 2021, un 2,5 %
el 2022 i un 2 % el 2023), a compte del 2024, per tal que la plantilla pugui anar
recuperant el poder adquisitiu perdut. Durant l’any 2021 la companyia ha incrementat les seves vendes un 25 % i ha aconseguit un rècord històric de beneficis.
Uns beneficis que són fruit també de l’esforç i la dedicació dels seus treballadors
i treballadores, i que haurien de revertir, així mateix, sobre la plantilla.

Considerem que Hertz Barcelona està desenvolupant
una campanya contra els drets laborals que s’ha centrat, amb especial virulència, en la persona de la presidenta del Comitè d’Empresa de Hertz - el Prat, que, a
més, forma part de la Comissió Negociadora del conveni estatal de l’empresa. Hertz Barcelona empresa
ha comunicat l’obertura de l’expedient com a conseqüència de la resolució d’un expedient d’investigació
intern, que, de fet, creiem que s’ha fet de manera irregular i sense garanties, i que ve, a més, acompanyat
de tota mena d’atacs a la companya expedientada,
fins i tot en l’àmbit personal.
CCOO, a escala estatal, ha demanat una reunió amb la
direcció de l’empresa per abordar la situació. Aquesta
reunió de moment ha estat rebutjada i això ens aboca a haver d’iniciar una campanya de mobilització
contra la seva actitud antisindical.

Trobada de negociadors a Madrid
sota el lema “Salari o conflicte”
Un total de 1.500 persones negociadores de convenis col·lectius, es va
concentrar dijous, 9 de juny, procedents de tot Espanya, per posar en
relleu la ruptura de les negociacions
del V Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC). Després
d’aquest trencament, CCOO i UGT
van acordar traslladar a la negociació dels convenis col·lectius les demandes sindicals
a l’AENC: pujades salarials d’almenys el 3,5 % per a aquest any; del 2,5 % per al 2023,
i del 2 % per al 2024, incloent-hi clàusules de revisió salarial que garanteixin el poder
adquisitiu. El tensament de la negociació col·lectiva obeeix a una pujada de preus en
el context de la qual, segons va informar el secretari general de CCOO, Unai Sordo,
“les empreses estan aprofitant per millorar els seus beneficis”, al mateix temps que va
assenyalar que l’espantall patronal que una pujada de salaris faria créixer la inflació de
segona ronda no s’ha fet realitat, malgrat la magra pujada mitjana de salaris, que se
situa en un 2 %. Sordo va dir que “no és acceptable la posició d’avarícia i d’egoisme
de la CEOE en un moment en què el que cal és corresponsabilitat”. Així mateix, va demanar als negociadors allà presents que mantinguessin forta la posició a les taules.

Aquesta campanya de pressió i fustigació contra la
representació sindical de CCOO s’origina principalment per l’oposició decidida del nostre sindicat el
mes de setembre de l’any passat a l’aplicació d’un
ERO a la plantilla per reduir costos empresarials, amb
l’excusa de la COVID-19, la caiguda del turisme i l’inici
de la temporada baixa. Aquest ERO va reduir molt
la plantilla de l’empresa, quan aquesta podia haver
aplicat un ERTO, una mesura temporal que no implicava la reducció d’ocupació.
Les dades donen la raó al sindicat, i l’empresa, durant
el primer trimestre del 2022 —és a dir, pocs mesos
després d’aplicar l’ERO—, aconsegueix uns beneficis
rècord de 426 milions de dòlars i un increment de
la facturació del 40 %, en bona part també a conseqüència de l’increment d’activitat de la filial low cost
del grup, Firefly, que té unes condicions de treball
pitjors per als treballadors i treballadores.
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Nova iniciativa: ‘riders’ en economia social
i solidària com a alternativa sostenible
A partir del treball organitzat amb els treballadors i treballadores de repartiment per
plataforma digital (riders), hem incidit en el
reconeixement de la seva laboralitat i en la
contractació de moltes d’aquestes persones.
També hem promogut i guanyat les primeres
eleccions sindicals, i avui estem liderant nous
comitès sindicals, pioners en aquest sector a
Europa.
D’altra banda, en el marc dels objectius i de la
missió del sindicat cap a l’avenç de la democratització de l’economia i de la digitalització, i
de la millora de les condicions laborals, estem
impulsant accions per contribuir al desenvolupament i l’enfortiment de les iniciatives
d’economia social i solidària.
Per això, hem dut a terme, amb un grup de repartidors a domicili, conformat per vint socis
i sòcies fundadors de diferents nacionalitats,

un conveni de col·laboració per a la creació i el
desenvolupament de la Cooperativa Unión de
Repartidores y Servicios Bajo Demanda, SCCL.
Aquesta iniciativa, que hem acompanyat
i assessorat des de l’inici, està basada en els
principis fonamentals de l’economia social
i solidària, com la governança democràtica i
participativa, el treball digne, la finalitat social,
la responsabilitat social i la igualtat entre homes i dones. També es preocupa per la conciliació de la vida, la sostenibilitat ambiental i
l’ús de la tecnologia per contribuir al benestar
de les persones.
Es tracta d’una cooperativa que ofereix el servei de repartiment i entrega a domicili i que,
inicialment, dona cobertura a divuit restaurants de la zona del Clot i la Sagrada Família, a
Barcelona, però que projecta, per als propers
mesos, cobrir tot el Barcelonès, el Baix Llobre-

gat i Tarragona, a través de la creació d’una
sola xarxa de cooperatives enfocades al sector
de repartiment i missatgeria com una alternativa justa i sostenible.
Us animem a conèixer la seva aplicació de repartiment, anomenada 2GoDeliver.
Liliana Reyes

Assolim acords de millora en matèria salarial a Motherson i
Stradivarius Logística
L’esforç de les mobilització té recompensa:
aquests dies hem assolit dos acords importants. Els comitès d’empresa i la direcció de
Motherson Spain han arribat finalment a un
acord per a l’actualització de les taules salarials, amb la mediació del SIMA. Un acord que
ha estat possible gràcies a la pressió de les diverses jornades de vaga que s’havien convocat per a aquest mes i que amb la consecució
de l’acord han quedat desconvocades.
Les parts han acordat un increment salarial
per al 2022, amb efectes des de l’1 de gener,
d’un 5 % (que inclou el 2 % previst en el conveni de la indústria química, més un 3 % de
regularització salarial del 2021), que quedarà
consolidat en taules. Si en finalitzar aquest any
la diferència d’aquest increment amb l’IPC real
és positiva, aquesta es pagarà per un preu fix,
sense que es consolidi a les taules.
L’acord també estableix que l’increment salarial per a l’any 2023 serà d’un 2,75 % (corresponent al 2 % que preveu el conveni de la
indústria química, més un 0,75 %), que també
es consolidarà a les taules. Un acord que permetrà que la plantilla dels centres de Polinyà,

Castellbisbal i Palència mantingui el seu poder adquisitiu.
Per la seva banda, a Stradivarius Logística
(Sallent) les treballadores i treballadors tenen
un nou pacte de millora que no només garanteix el seu poder adquisitiu, sinó que també
suposa una millora substancial de les seves
condicions laborals. Valorem també molt positivament l’acord assolit ahir entre la direcció
i el comitè d’empresa, del qual tenim la majoria, ja que dona resposta a unes reivindicacions que fa temps que eren sobre la taula.
Es tracta d’un acord molt destacat en matèria
salarial que va en la línia del que CCOO està
exigint en tots els àmbits de negociació, amb
uns increments en consonància amb l’IPC actual i una clàusula de revisió salarial per garantir que les persones que treballen a l’empresa
no perden poder adquisitiu. Els increments
acordats són d’un 8 % per a l’any 2022, d’un
4 % per a l’any 2023 i d’un 3,75 % per a l’any
2024, i s’estableix una clàusula de revisió al final de la vigència del pacte, de manera que, si
la suma dels IPC dels tres anys fos superior a

la suma dels increments pactats, s’abonarà la
diferència.
Un altre punt important del pacte en el capítol econòmic és que a partir d’aquest
any s’abonarà una paga anual en funció de
l’antiguitat a l’empresa: 300 € per a les persones que tinguin entre 5 i 9 anys d’antiguitat,
600 € per a les que tinguin entre 10 i 14 anys,
800 € per a les que tinguin entre 15 i 19 anys
i 1.000 € per a les que tinguin més de 20 anys
d’antiguitat. També hi ha una millora dels plusos de nocturnitat i de treball en festius, així
com de les ajudes socials.
D’altra banda, cal destacar la reducció de la
jornada laboral anual, que a partir del 2023
serà de 1.760 hores anuals. En el cas de les
persones de més de 55 anys podran sol·licitar
una reducció de jornada de 40 hores anuals,
que es podran incrementar en 8 hores més
cada any fins que arribin als 67 anys.
Aquest pacte millora substancialment les
condicions salarials i laborals de les persones
que treballen a Stradivarius Logística, una demanda llargament reivindicada per part de la
plantilla i la seva representació sindical.
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CCOO denuncia que la manca de recursos a Trànsit provoca i
empitjora la situació de les vies catalanes
El col·lapse circulatori que es va viure fa uns
dies a l’AP-7, que va deixar els conductors
atrapats més de tres hores a l’altura de Barberà del Vallès, era un desastre anunciat i que
es repetirà si no es dota de recursos materials
i humans els Mossos del Servei de Trànsit. Fa
més de quatre anys que des de CCOO advertim que aquesta infradotació, sumada a altres
canvis, pot provocar situacions de caos a les
vies de comunicació catalanes. Els darrers incidents, provocats per la sortida del pont de
la segona Pasqua, pel gran premi de motociclisme a Montmeló o per l’incendi d’un camió
cisterna a l’AP-7 es podrien haver evitat.
Tot plegat obeeix a una manca de planificació:
la retirada dels peatges, l’augment del trànsit
de vehicles pesants de transport de mercaderies, la manca de mobilitat alternativa de
persones i mercaderies en transport públic
ferroviari, i l’absència inaudita de presència
policial. Un total de 950 agents duen a terme
una tasca per a la qual en caldrien 1.600.
La solució del departament ha estat un desastre. No només no s’ha incrementat el nombre
d’agents de trànsit, sinó que s’han comprat,
per manca de previsió, els vehicles que abans
eren de rènting, vehicles que han quedat desfasats, que en alguns casos no són segurs i que

comporten molta despesa en avaries perquè
són vells. La manca de personal implica una
elevada disminució dels controls preventius
de drogoalcoholèmia, de vigilància del trànsit
i de control dels vehicles de transport. Tot això
ens permet afirmar que ara mateix el cos no
està en condicions de controlar la seguretat
del transport.
Des de CCOO, una vegada hem valorat
l’opinió dels agents de trànsit, creiem que
és imprescindible que el relleu generacional
arribi com abans millor a la direcció de la Divisió de Trànsit. Com a país, necessitem que
aquesta estigui liderada per algú que aposti
pel treball en equip, transversal i conjunt amb
el Departament d’Interior, el Servei Català de
Trànsit i les policies locals dels nostres municipis. Cal que el Servei Català de Trànsit sigui
qui es faci càrrec de la gestió de la Divisió
de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, perquè
creiem que això milloraria molt els recursos
materials i humans, i faria incrementar la vigilància, la prevenció així com el descens de
l’accidentalitat al nostre país.
Proposta de CCOO
A més, des del nostre sindicat fa temps que
denunciem la manca d’una aposta decidida

pel transport ferroviari, cosa que incidiria positivament sobre l’actual col·lapse a les vies
de trànsit rodat. En aquest sentit, demanem
l’increment del trànsit ferroviari de mercaderies, com també han fet altres entitats, però
també que s’aposti decididament pel transport de persones, combinant la línia d’alta velocitat i les de rodalies. De fet, hem presentat
als grups polítics al Parlament de Catalunya la
nostra proposta de xarxa catalana d’alta velocitat: CATAV 2023.
Aquesta proposta pretén impulsar una xarxa
catalana d’alta velocitat que connecti les principals capitals del país i que connecti amb les
línies de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Hem de tenir en compte que des de l’any 2003 Catalunya té serveis
ferroviaris d’alta velocitat i que les inversions
realitzades han significat un 70 % del total del
sistema contra el fet que només el 8 % dels
usuaris i usuàries el fan servir.

Preinscripció al Centre de Formació de Persones
Adultes de CCOO del 21 al 29 de juny
El CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes creat a partir d’un conveni de col·laboració entre CCOO i la
Generalitat de Catalunya. El centre ofereix cursos gratuïts que us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.
L’oferta formativa per al curs 2022-2023 és la següent:
— Graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
— Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau
superior (PPACFGS).
— Cursos de COMPETIC (nivells 1, 2 i 3), equivalents a l’ACTIC, que acrediten oficialment les competències digitals. Els cursos de COMPETIC 2
i COMPETIC 3 també es poden cursar a distància.
— Anglès (nivells 1, 2 i 3).
— Castellà (nivells 1, 2 i 3).
— Català (nivells 1 i 2).
Per al curs 2022-2023, la preinscripció es fa del 21 al 29 de juny.

Per a més informació, consulteu el web del CFA Manuel Sacristán: https://www.ccoo.cat/escolaadults/
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El 5 de juny s’ha celebrat el Dia Mundial del Medi Ambient.
Reclamem polítiques públiques que aprofitin els recursos
naturals de manera sostenible i que contribueixin a crear
ocupació i a impulsar una transició justa
Enguany aquest dia s’ha celebrat amb
l’eslògan “Una sola Terra”, proposat per Suècia
“Estocolm+50” com a país amfitrió dins del
Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA) i commemorant que ja fa
cinquanta anys que, en aquesta ciutat i amb
aquest mateix eslògan, es va realitzar la primera conferència, que va servir per posar per
primera vegada el medi ambient a l’agenda
global. S’intentava conscienciar de la denominada triple emergència planetària: d’una
banda, el clima s’escalfa a un ritme massa
ràpid perquè les persones i la naturalesa s’hi
puguin adaptar; de l’altra, la pèrdua d’hàbitat
i altres pressions sobre la naturalesa han comportat el fet que aproximadament un milió
d’espècies estiguin en perill d’extinció. A més,
la contaminació continua enverinant l’aire, la
terra i l’aigua.
Tot plegat deteriora substancialment la salut
de la població en general i, de manera molt
més tangible, la de la població vulnerable,
especialment, la de la gent gran i les criatures. Catalunya i Espanya estan en risc. El
Govern va declarar, el gener del 2020, l’estat
d’emergència climàtica i es va comprometre
a desenvolupar un important programa governamental basat en trenta línies de treball,
entre les quals destaca, com a pilar fonamental, fixar la senda de la descarbonització fins a
aconseguir l’objectiu de zero emissions netes
el 2050.

plir el calendari establert en el Pla nacional
integrat d’energia i clima (PNIEC).

El confinament va posar en relleu l’estreta
relació entre el nostre model de creixement
actual i els seus impactes en el medi ambient, en veure’s clarament què passava en
reduir-se l’activitat. Per això pensem que hem
d’accelerar els canvis i ser més ambiciosos
quant a les polítiques i els plans d’acció sobre els grans problemes existents causants
d’aquesta situació. Cal ser més ambiciosos,
per exemple, a l’hora d’aconseguir una llei de
mobilitat sostenible eficaç, d’assolir la neutralitat climàtica abans del 2050 i de poder com-

A més, cal impulsar un nou model energètic
i de transició justa, que és una gran oportunitat per a la millora mediambiental i la creació d’ocupació. També és necessari accelerar
l’aposta per les fonts d’energia renovable, que,
a més d’evitar la forta dependència energètica en situacions de crisis conjunturals presents i futures, poden contribuir a eliminar l’ús
d’energies fòssils (gas, petroli, carbó) a fi que la
qualitat de l’aire de totes les ciutats espanyoles compleixi els valors guia de l’Organització
Mundial de la Salut.

En aquest sentit, tenim especial obstinació
pel que fa a la mobilitat. En una societat altament vehiculitzada, considerem que cal
sensibilitzar la societat en l’ús dels transports
sostenibles i, sobretot, facilitar i potenciar el
ferrocarril tant per a viatgers com per al transport de mercaderies. Hem de potenciar línies
vertebradores del territori, com el projecte
“CATAV2023, un tren per a la classe treballadora”, presentat per CCOO de Catalunya.

Catalunya va amb un retard pel que fa al desplegament de la generació d’energia de fonts
renovables que frena el desenvolupament
industrial. Aquest retard en relació amb altres
comunitats autònomes i regions d’Europa dificulta la transició cap a un model econòmic
i productiu descarbonitzat sense emissions.
Serà imprescindible fer-ho per abordar en
millors condicions la sostenibilitat del sector
turístic, el transport i la logística, la construcció
i d’altres.
El desplegament de les renovables ha de ser
un factor de reequilibri territorial i de millora
de les condicions de vida de les zones rurals
que permeti un transvasament de rendes i
que fixi l’ocupació als territoris que s’havien
anat despoblant. També cal, però, impulsar la
sensibilització social en aquesta matèria, promoure plans d’ús eficaç i d’estalvi energètic,
fomentar la reutilització i el reciclatge, i intervenir als edificis i habitatges per reduir la petjada de carboni. Així mateix, és necessari que
la transició sigui justa, no deixi ningú enrere,
arribi a tota la població i abordi i ofereixi solucions als casos de pobresa energètica.
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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

VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA

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

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

BAIX LLOBREGAT - ALT PENEDÈS - ANOIA - GARRAF

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

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

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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COMARQUES GIRONINES

TARRAGONA i TERRES DE L’EBRE

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

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

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

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

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:
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 €

(1)
(2)

Increment de 5 € per immoble arrendat.
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.

