
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 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....….. 
 
Nom i cognoms ......................................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….................................................…......... Data naixement  ............. / ................/….......... 
 
Adreça ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Població ....................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 
Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................................ 
Domiciliació:   

                       

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 
 Firma: 

Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................….....................            
(Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

 
 

 
 

COMFIA-CCOO Catalunya - federació de serveis financers i administratius de CCOO Catalunya 
Via Laietana, 16 – 2n  - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 - comfia-cat@comfia.ccoo.es  -  www.comfia.cat  

adherida a l’union network international  
 

serveis financers 
i administratius 

  NNeeggoocciiaanntt,,  AAccoorrddaanntt,,  SSiiggnnaanntt::  AAIIXXÍÍ,,  SSÍÍ 
 

El 22 març de 2007 va entrar en vigor la Llei d'Igualtat i 
en la seva disposició final cinquena ens indica que una 
vegada transcorreguts quatre anys des de l'entrada en 
vigor procedeix la revisió de l'estat de la negociació 
col·lectiva en matèria d'igualtat i estudiar, en funció de 
l'evolució que hi hagi hagut, les mesures que siguin 
pertinents.  
 
Des de COMFIA-CCOO fem un balanç 
positiu de l'aplicació en l'àmbit laboral: 
79 empreses del sector financer i 
administratiu, i amb el suport de CCOO 
-en molts casos tècnic- han posat en 
funcionament les mesures d'igualtat i 
no discriminació que estableix l'art. 85 
de l’ET i que tenen el seu abast més 
col·lectiu en l'aplicació dels plans 
d'igualtat. En l'any 2008 sols hi havia 13 plans d'igualtat 
signats. És significativa l'evolució del nombre de plans que 
s'han subscrit en aquest curt espai de temps.  
 
A més s'ha revisat un total de deu convenis d'àmbit sectorial 
adaptant-los a allò que s'assenyala en la llei. Els últims han 
estat els signats en el 2010: Mediació d'assegurances 
privades, Entitats de finançament i arrendament financer i el 
Conveni de notaries.  
 
Els estereotips i prejudicis sexistes fan que en nombroses 
ocasions es menyspreïn les capacitats i potencialitats de la 
part de la societat que conformen les dones. La igualtat 
resulta imprescindible per  col·laborar en la sortida de la crisi 
econòmica que estem travessant, donant com resultat  

 refermar l'estat de benestar social  
 plantilles més satisfetes  
 captació i retenció del talent  
 millora de l'eficiència i major productivitat  
 garantia d'ocupació de qualitat  

 

Tanmateix, ens trobem amb dificultats a l'hora d'implementar 
les polítiques igualitàries: decisions unilaterals per part de 
l'empresa, resistència a realitzar un diagnòstic previ, lentitud 
en el lliurament de dades o posada en marxa de les 
mesures, i falta d'acord amb la representació sindical.  

Tot això ens obliga a seguir treballant. La desigualtat 
retributiva és un dels grans obstacles que cal abordar en la 
negociació col·lectiva. La complexitat i dificultat per  aplicar 
sistemes neutres de valoració del treball compliquen la seva 
detecció i el control d’aquests. 
 

A més de la identificació de 
discriminacions salarials directes se 
segueixen detectant discriminacions 
de tipus indirecte davant les quals no 
és fàcil actuar. En aquest sentit les 
empreses, juntament amb la 
representació sindical hem de 
desenvolupar mecanismes concrets 
que permetin remoure i modificar 
aquestes situacions per lluitar amb la 
bretxa salarial existent. 

 
Negociem el canvi d'organització del treball per a la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral. La 
conciliació no és la maternitat. En matèria de temps de 
treball (permisos retribuïts maternitat, paternitat, reducció de 
temps de treball, acumulació de l’alletament, vacances…) la 
negociació col·lectiva està coneixent indubtables avenços, i 
no obstant això una qüestió que podria ajudar a una major 
coresponsabilitat entre homes i dones com el dret a 
l'adaptació de la jornada o la flexibilitat horària està obtenint 
molt menys resultats.  
 
Els avenços de la llei per combatre l'assetjament sexual en 
el treball tenen el seu reflex positiu en el reforç del paper de 
la negociació col·lectiva, que es percep en l'augment de la 
garantia de protecció a les víctimes dels anomenats riscos 
psicosocials com l'assetjament sexual o l'assetjament per 
raó de sexe en els llocs i centres de treball, encara que en 
aquest terreny, com en d’altres, queda molt per fer.  
 
Per tant, som encara al principi del camí a l'hora de seguir 
veient resultats, però en la direcció correcta. Negociant 
mesures no discriminatòries, acordant en igualtat, 
signant drets. AIXÍ, SÍ. 
 

 

Treballa per la igualtat: AFILIA’T a COMFIA-CCOO! 
 

Secretaria de la dona 


