
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / …..........
 

Nom i cognoms .............................................................................................................................
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / .....
 

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

Població .............. ......................................................................................................
 

Empresa/centre de treball ......................... .............................................................
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. ..............................................

 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S             
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICI NA                           

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

Localitat ......................................... .........................................
 

 

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o en via- la directament a Via Laietana, 16

 

 

 

 

Federació de Serveis de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona -
fed.serveis@ccoo.cat - www.ccoo -serveis.cat

 

CCOO treballa per millorar i recuperar drets 

perduts en anteriors acords
 
Després de la signatura de l'acord a Barcelona per als anys 2014
començat ja a treballar en el pròxim conveni de sup ermercats de Catalunya. 

Els treballadors i les treballadores del sector han volgut donar suport a la nostra feina sindical 
aconseguint CCOO la majoria sindical a les províncies en les que hi ha conveni sectorial, tant a 
Barcelona com a Tarragona, segons certificat expedit per la 

CCOO ja va explicar les seves raons del 
raons en aquell context econòmic no es garantia ni un salari de 1.000 euros, ni el reconeixement 
professional de les caixeres i caixers
nou ingrés amb un 10 % menys de salari. 

CCOO també va explicar per què no va signar l'acord de novació que empitjo rava encara 
més el contingut del conveni.  
s'establia un increment salarial variable que finalment ha estat igual a 0 i a més no s'establia cap 
limitació a la Reforma Laboral.  

Ara toca mirar cap al futur.  El nostre posicionament continua sent el mateix, 
els acords anteriors  i estem d'acord ara en 
comissió paritària del conveni per 
conveni autonòmic com a únic marc de negociació per a t
treballadores de Catalunya.  

A partir d'ara hem de centrar tots els esforços en la negociació del futur conveni autonòmic 
de supermercats, impedir noves retallades i aconseg uir un conveni col·lectiu que millori les 
condicio ns generals dels treballadors i de les treballadore s del sector. 

Seguirem informant!  

la teva participació construeix el teu sindicat. Co mpromesos amb tu!

 

Conveni de SUPERMERCATS 

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
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 ma
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 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 
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 al
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

data ............. / ................ / …..........  

................................................................................................................................................................................................................. 

............   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / ............... / …............. 

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

...............................................................................................................................................  Codi pos tal ..........................................  

Empresa/centre de treball ......................... ........................................................................................................................................................................ 

Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................…....   
                     Signatura d’afiliació:  

              
                          DC  COMPTE 

u compte els imports corresponents. 

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

la directament a Via Laietana, 16 -2n – 08003 BARCELONA) 

Comunicat

de Serveis de CCOO de Catalunya  
- Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 

serveis.cat  - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’

treballa per millorar i recuperar drets 

perduts en anteriors acords

Després de la signatura de l'acord a Barcelona per als anys 2014
començat ja a treballar en el pròxim conveni de sup ermercats de Catalunya. 

Els treballadors i les treballadores del sector han volgut donar suport a la nostra feina sindical 
aconseguint CCOO la majoria sindical a les províncies en les que hi ha conveni sectorial, tant a 
Barcelona com a Tarragona, segons certificat expedit per la Generalitat de Catalunya. 

ja va explicar les seves raons del per què no va signar l'anterior conveni
raons en aquell context econòmic no es garantia ni un salari de 1.000 euros, ni el reconeixement 
professional de les caixeres i caixers i a més s'establia una doble escala salarial per al personal de 
nou ingrés amb un 10 % menys de salari.  

per què no va signar l'acord de novació que empitjo rava encara 
 Entre altres raons perquè es rebaixava l'increment salarial pactat, 

s'establia un increment salarial variable que finalment ha estat igual a 0 i a més no s'establia cap 

El nostre posicionament continua sent el mateix, 
i estem d'acord ara en garantir l'increment salarial , a estar presents a la 

comissió paritària del conveni per poder garantir la correcta aplicació del mateix
conveni autonòmic com a únic marc de negociació per a tots els treballadors i totes les 

A partir d'ara hem de centrar tots els esforços en la negociació del futur conveni autonòmic 
de supermercats, impedir noves retallades i aconseg uir un conveni col·lectiu que millori les 

ns generals dels treballadors i de les treballadore s del sector.  

Barcelona, 2

la teva participació construeix el teu sindicat. Co mpromesos amb tu!

  

Conveni de SUPERMERCATS i AUTOSERVEIS 

de BARCELONA i PROVÍNCIA

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. 
empre 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 

Comunicat  núm. 2 

adherida a l’union network international    

treballa per millorar i recuperar drets 

perduts en anteriors acords 

Després de la signatura de l'acord a Barcelona per als anys 2014 -2015, CCOO hem  
començat ja a treballar en el pròxim conveni de sup ermercats de Catalunya.  

Els treballadors i les treballadores del sector han volgut donar suport a la nostra feina sindical 
aconseguint CCOO la majoria sindical a les províncies en les que hi ha conveni sectorial, tant a 

Generalitat de Catalunya.  

per què no va signar l'anterior conveni . Entre altres 
raons en aquell context econòmic no es garantia ni un salari de 1.000 euros, ni el reconeixement 

i a més s'establia una doble escala salarial per al personal de 

per què no va signar l'acord de novació que empitjo rava encara 
xava l'increment salarial pactat, 

s'establia un increment salarial variable que finalment ha estat igual a 0 i a més no s'establia cap 

El nostre posicionament continua sent el mateix, seguim rebutjant 
, a estar presents a la 

poder garantir la correcta aplicació del mateix  i apostem pel 
ots els treballadors i totes les 

A partir d'ara hem de centrar tots els esforços en la negociació del futur conveni autonòmic 
de supermercats, impedir noves retallades i aconseg uir un conveni col·lectiu que millori les 

 

 
Barcelona, 2  d’octubre de 2014  

la teva participació construeix el teu sindicat. Co mpromesos amb tu!  

    

i AUTOSERVEIS 

de BARCELONA i PROVÍNCIA 


