
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 .................................................................................................................................................................................................
 
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....   

                     Signatura d’afiliació: 
 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S                           
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICINA                           DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents. 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic       
 

Localitat .................................................................................. Signatura d’ordre de domiciliació: 
 

 

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

Comunicat núm. 2 
 
 
 

 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 
fed.serveis@ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’union network international

 
CCOO treballa per millorar i recuperar drets 

perduts en anteriors acords  
 
Les eleccions sindicals han de servir perquè CCOO obtingui la majoria suficient per 
començar a recuperar tot allò que hem perdut.  

CCOO elabora una estratègia per començar a recuperar drets i condicions de treball 
que es van perdre després dels anteriors acords signats entre la Patronal del sector i 
la UGT.  

És bastant recent la sentència, que va donar la raó a CCOO, que establia que els salaris 
s'havien d'incrementar en un 1 % per sobre del que la UGT i la patronal van signar. 
També és recent la ruptura del conveni autonòmic d'hostaleria que empitjora les 
condicions en el sector de col·lectivitats (en aquesta ocasió, un cop més, el Tribunal 
Superior de Justícia va establir la il·legalitat del nou nivell retributiu per a menors de 35 
anys de 785 euros bruts) .  

L'acord per als anys 2014, 2015 i 2016 esperem que sigui un punt d'inflexió i que a partir 
d'aquest moment comencem a recuperar drets i condicions. Si CCOO ha signat aquest 
acord és precisament perquè no hem tornat a retrocedir, entre altres coses, perquè 
CCOO va iniciar mobilitzacions en solitari forçant altres sindicats a què es mobilitzessin 
per un interès comú.  

CCOO es ratifica en els seus posicionaments anteriors però alhora vol encarar el 
futur, i no serà fàcil. Però la signatura ens permet vetllar pel correcte compliment del que 
s'ha acordat fins al 31 de desembre de 2016.  

Seguirem informant!  

     Barcelona, 2 d’octubre de 2014 

 

la teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu! 

 

 

Conveni d’HOSTALERIA de CATALUNYA 


