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Primer sindicat en el sector d'Estalvi i Banca

SELG APOSTATA DE LA SEVA FE
EL SELG DE C. GRANADA DESAPAREIX I S’INTEGRA

EN EL CSICA DE C. MURCIA

EL SELG, en un comunicat del nou SESFI del 7 de novembre, ens informa
que abandonen CIC (contraris al Conveni) i s’integren en CSICA (firmant de
tots els Convenis de Caixes), confederació sindical en la que es trobaven ja
el SIC de Caja Murcia. Aquest ball de sigles i d’afinitats no sembla obeir al
convenciment, sinó més bé a la cerca del SELG d’un lloc “on escalfi el sol”. 

Aquesta absorció del SELG pel SIC-Caja Murcia que CCOO esperava des de
fa molts mesos, deixa al sindicat procedent de Sa Nostra, UOB, soci fins ara
del SELG en la Confederación Intersindical de Crédito –CIC– més aïllat que
mai en el sector i  en BMN, amb escasses possibilitats de participar en la
mesa per a renovar el conveni col·lectiu. 

Veure el comunicat complet. 

Fitxa d'afiliació                                                  data....................................

Nom i llinatges..............................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Telèfon.............................................................. Data de naixement........................................................

Adreça............................................................................................................................................................................................................

Població........................................................................................................................................... Códi Postal.........................................

Empresa/Centre de treball ….......................................................................................................................................................................

Domiciliació bancària:

            Iban                          Banc/Caja                      Oficina                      D  C                              Compte corrent/llibreta

Correu electrònic................................................................................................................... Firma:

(Lliura-la als teus representants de CCOO-SERVEIS o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)

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.
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