Temps lliure
Residències de Temps lliure a la resta de
l’Estat.
Per gaudir d’unes vacances a preus molt
assequibles pots sol·licitar plaça en
qualsevol de les residències de temps lliure.
http://www.ccoo.cat/aspnet/temps_lliure.aspx

Turisme
Tots els afiliats/des a CCOO i associats
poden gaudir de descomptes en centres de
turisme (hotels, apartaments, càmpings...) i
agencies de viatges. Tant a l’estat espanyol
com a l’estranger.
http://www.ccoo.cat/aspnet/turisme.aspx

Descomptes
Tots els afiliats/des a CCOO de Catalunya i
associats poden gaudir de descomptes en
tot tipus d’establiments i serveis (alimentació,
automoció, ensenyament, espectacles i
cultura, esport, estètica, flors i plantes,
fotografia i informàtica, llar, salut, serveis
diversos, tèxtil i calçats). En aquesta secció
trobareu
la
relació
d’establiments
col·laboradors , estructurats per tipus de
servei.
http://www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx
per veure més promocions entreu a:
https://sites.google.com/a/ccoo.cat/promocions/

Afiliació
Amb la teva afiliació a CCOO entres a formar
part de la primera força sindical de
Catalunya
formada
per
persones
treballadores que defensen els interessos
laborals i socials. Les decisions les prenem
de manera democràtica i participativa.
Rebràs informació i podràs donar la teva
opinió. La teva afiliació, a més a més, és una
porta d’accés a un ampli ventall de serveis i
drets que et mostrem a continuació.
https://assegurat.cco.cat/afiliacioweb/init.do

Deducció de la quota d’afiliació
en la declaració de la renda
La quota d’afiliació sindical a
CCOO és una despesa que podeu
deduir quan realitzeu la vostra
declaració de la renda. ( Entre el 20
i el 35%, així ens ho marca la llei de l’IRPF).

Assessorament
Assessorament
sindical.
Podràs
assessorar-te en qualsevol dels locals que
el nostre sindicat té arreu de Catalunya, tant
individualment com col·lectivament, de tot
allò que vulguis saber del teu conveni, salari,
liquidació, contracte, quitança (finiquito),
negociació col·lectiva, jornada, horari i altres
matèries. L’assessorament sindical bàsic és
gratuït per a afiliats i afiliades a CCOO.
http://www.ccoo.cat/aspnet/assessorament_s
indical.aspx

Assessorament per a l’ocupació. Si et
trobes a l’atur, la Fundació Paco Puerto
t’informa, t’orienta, t’assessora i t’organitza
per facilitar-te trobar feina. CCOO ha ampliat
el servei d’assessorament amb un nou servei
per aquelles persones que volen anar a
treballar a Europa, perquè ho facin en les
millors condicions.

Formació

http://www.ccoo.cat/fppuerto/

Assegurances

Gabinet Tècnic-Jurídic
Si
necessites
de
l’assistència
d’un
professional, advocat/da o economista, el
Gabinet tècnic-juridic de CCOO de
Catalunya disposa d’una plantilla de més de
50
professionals,
de
contrastada
experiència, especialitzats en totes les
branques del dret, especialment en dret
laboral, en seguretat social i en el
contenciós-administratiu.
Disposem
de
serveis concertats en matèries civils i penals.
http://wwccoo.cat/aspnet/gtj.aspx

Síndic de l’afiliat/da
L’objectiu de la figura del Síndic de l’afilat/da
és situar l’atenció a la persona afiliada
com a centre de l’estratègia del sindicat. El
Síndic de l’afiliat/da té com a objectiu
garantir i tutelar els drets dels afilats/des de
CCOO de Catalunya i 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.

A CCOO pots obtenir formació gratuïta i de
qualitat accedint a una àmplia oferta de
cursos a tot Catalunya.
http://fundaciopacopuerto.cat/

A partir d’un any d’afiliació a CCOO, tens
dret a una pòlissa gratuïta de 9.000 € en cas
de mort per accident. Així mateix disposem
de condicions especials per a contractar tot
tipus d’assegurances (d’automòbil, de llar,
d’accidents personals, de caravanes, de vida
i d’estalvi) a ATLANTIS, l’asseguradora
social més important d’Europa, amb unes
condicions molt avantatjoses per als afiliats i
afiliades.
http://www.atlantis-seguros.es

Habitatge
Habitatge Entorn És una entitat cooperativa
sense ànim de lucre que compta amb el
suport del sindicat de Comissions Obreres
amb l’objectiu d’oferir habitatges a preu de
cost, amb garantia i qualitat, a través d’un
sistema de gestió transparent i participatiu.
Més de 6.000 habitatges lliurats.
http://www.ccoo.cat/aspnet/habitatge.aspx

