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CCOO seguim la negociació dels festius amb l’Ajuntament

El passat dia divendres 2 octubre 2015 vam tenir la  
primera reunió per tractar el tema dels horaris 
comercials amb el Sr. Ortega, Comissio
Consum i Mercats del Ajuntament de Barcelona.

El Sr. Ortega ens comunica que el proper 8 d'octubre
ajuntament a través del seu web penjarà 
qüestionaris on podrem interactuar els diferents actors 
socials i on podrem trobar aquesta sèrie de preguntes

1r Qüestionari 
• Quin és l'àmbit territorial 
• Quina és la situació actual 
• Modificar dades (pots treure o posar les dades que 

vulguis, modificar el nombre de diumenges a 
treballar, etc.) 

2n Qüestionari 
• Horaris comercials 
• Situació actual 
• Desplaçaments d'horaris 
• Terminis: situació actual juliol i agost i un apartat d'altres.
• Aportació de documentació de suport

Aquesta primera fase dura un mes i està obert a entitats 
de segon ordre, associacions de comerç, sindicats, 
comerços (aportacions), AVV, associació de 
consumidors i a la ciutadania, el Sr. Ortega diu que 
també podrà participar que qualsevol ciutadà , encara 
que comenta que no és un procés dissenyat per a la 
ciutadania en general o a títol individual.

Aquest procés finalitzarà el 8 de novembre. El comissionat 
diu que l'ajuntament a encarregat estudis que farà públics, 
el tipus d'estudis que han fet són els següents:

• Obertura i tancament durant l'estiu
• Hàbits ciutadans de consum 
• Comerç (aportacions) 

Els informes es publicaran al final del procés per no 
influir en el debat, es farà una jornada que està per 
definir on es presentaran els resultats que s'han anat 
obtenint, la previsió és que es pugui fer la jornada a 
finals de novembre o desembre i 
començarà el procés polític de negociació.

La propera reunió serà el proper dia 6 octubre 2015 a 
les 19:00 hores. 
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PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La
teves dades en aquests fitxers es el manteniment 
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les acti
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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El pasado día viernes 2 octubre 2015 tuvimos la pri mera 
reunión para tratar el tema de los horarios comerci ales 
con el Sr. Ortega, Comisionado de Comercio, Consumo  
y Mercados del Ayunta miento de Barcelona.

El Sr. Ortega nos comunica que el 
ayuntamiento a través de su web colgará varios cuestionarios 
donde podremos interactuar los diferentes actores sociales y 
donde podremos encontrar esta serie de preguntas:

1r Cuestionario 
• Cuál es el ámbito territorial
• Cuál es la situación actual
• Modificar datos (puedes sacar o poner los datos que 

quieras, modificar el número de domingos a trabajar, 
etc.) 

2n Cuestionario 
• Horarios comerciales 
• Situación actual 
• Desplazamientos de horarios
• Plazos: situación actual julio y agosto y un apartado otros.
• Aportación de documentación de apoyo

Esta primera fase dura un mes y está abierto a entidades 
de segundo orden, asociaciones de comercio, 
sindicados, comercios (aportac
de consumidores y a la ciudadanía, el Sr. Ortega dice 
que también podrá participar que cualquier ciudadano
aunque comenta que no es un proceso diseñado para la 
ciudadanía en general o a título individual.

Este proceso finalizará el 8 de noviembre. El comisionado dice 
que el ayuntamiento a encargado estudios que hará públicos, 
el tipo de estudios que han hecho son los siguientes:
• Apertura y cierre durante el verano
• Hábitos ciudadanos de consumo
• Comercio (aportaciones) 

Los informes se publicarán al final del proceso para no 
influir en el debate, se hará una jornada que está para 
definir donde se presentarán los resultados que se han 
ido obteniendo, la previsión es que se pueda hacer la 
jornada a finales de noviembre o diciembre 
aquí empezará el proceso político de negociación.

La próxima reunión será el próximo día 6 octubre 
2015 a las 19:00 horas. 
 

 

 

Horaris comercials 

PROTECCIÓ DE DADES:  

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual és titular la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També 
seran incorporades a un fitxer de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació 
corresponent al sector a què pertany l’empresa en 
què treballis i que pots comprovar en 
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les 
teves dades en aquests fitxers es el manteniment 
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de 
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, 
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit 
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i 
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la 
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al 
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer 
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als 
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens 
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902 
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