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La direcció inicia la seva intervenció informant sobre el seguiment dels diferents 
programes de l’ERO en curs: El més destacat: 

• El procés de tancaments de 8 oficines a Madrid, davant la impossibilitat de la seva 
venda 

• La comunicació de 10 nous acomiadaments, en aquesta ocasió en la província de 
València (segona part d’aquest informe ) 

• La incertesa sobre nous processos d’externalització d’unitats de SSCC 
 
Sobre el procés, ja anunciat i executat en aquest mes d’agost, dels tancaments de 8 
oficines i una Direcció de Zona en Madrid, 11 companys i companyes han causat baixa 
mentre que ha estat acceptada una excedència remunerada ja sol·licitada. CCOO va 
proposar als seus afiliats/des la mobilitat geogràf ica com alternativa a la baixa . 
Preguntada pel futur de la resta d’oficines d’aqueixa territorial, la direcció no va aclarir si 
les negociacions de venda anaven o no per bon camí. 
 
Sobre l’externalització d’unitats de SSCC, la direcció informà de què el procés segueix en 
marxa per a noves unitats, sense arribar a anomenar-les, fins assolir la xifra de 150 
sortides de treballadors i que, en conseqüència, encara quedarien moltes places per 
cobrir. Ens donen a entendre que malgrat la nul·litat judicial del primer acord 
d’externalització, amb acord o sense ell seguiran endavant. Ja veurem com. 
 
Sobre suspensions de 9 mesos i reduccions de jornada, els programes segueixen sense 
completar-se. En canvi el programa de desvinculacions de mut acord per a majors de 50 
anys, s’ha completat amb la darrera firma realitzada. 
 
CCOO ha tornat a sol·licitar, un cop més, que es co ntempli la possibilitat d’ampliar 
les sortides voluntàries  amb un  nou procés o ampliant l’actual, per tal d’alleujar nous 
ajustaments i excés de personal en determinades províncies, sense necessitat de 
mesures traumàtiques. 
 

NO ESTÀS SOLA, NO ESTÀS SOL  
 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
 
 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   


