
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) 

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 

 
CONVENI DE SUPERMERCATS DE CATALUNYA 

9 de març de 2015 
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adherida a l’union network international   

 

CCOO volem millores, una posició forta i unitària  
 
A la reunió del passat  6 març 
2015 CCOO hem contestat a les 
propostes presentades per la 
patronal. 

Com ja vam informar ens van 
presentar propostes sobre 
mobilitat geogràfica, 
desplaçaments i trasllats, mobilitat funcional, 
faltes i sancions i sistema d'acumulació d'hores. 

Aquestes propostes suposarien incrementar la 
jornada de treball, la distribució irregular de la 
jornada, la seva distribució de dilluns a diumenge, 
facilitar els canvis horaris, facilitar els trasllats de 
centre, sancionar els desquadraments de caixa, etc. 

Des de CCOO, a més de oposar-nos a les 
propostes de la patronal, hem defensat les 
nostres, que suposen millorar les condicions 
de treball: reducció de jornada, negociació de 
calendaris i horaris amb els representants dels 
treballadors, dos dies de descans setmanal, un 
dissabte i diumenge com mínim al mes, 15è 
festiu, temps de descans retribuït, limitació dels 
trasllats de centre, etc. 

El proper dia la Patronal respondrà a les 
propostes plantejades per CCOO. 

També informem que CCOO va tornar a plantejar 
la necessitat i la conveniència que les dues 
organitzacions sindicals presentem propostes 
conjuntes, ja que la negociació d'un conveni 
d'àmbit de Catalunya de supermercats requereix 
una posició unitària i forta enfront de la patronal. 

Des de CCOO esperem que la unitat sindical 
sigui possible i que UGT ens traslladi la seva 
voluntat d'unitat d'acció per a aquesta negociació. 

La propera reunió està prevista per al proper 
18 de març. 

Seguirem informant! 
 

En la reunión del pasado 6 de marzo 
de 2015 CCOO hemos contestado a 
las propuestas presentadas por la 
patronal. 

Como ya informamos nos presentaron 
propuestas sobre movilidad geográfica, 
desplazamientos y traslados, movilidad 

funcional, faltas y sanciones y sistema de 
acumulación de horas. 

Estas propuestas supondrían incrementar la 
jornada de trabajo, la distribución irregular de la 
jornada, su distribución de lunes a domingo, 
facilitar los cambios horarios, facilitar los traslados 
de centro, sancionar los descuadres de caja, etc. 

Desde CCOO, además de oponernos a las 
propuestas de la patronal, hemos defendido 
las nuestras, que suponen mejorar las 
condiciones de trabajo: reducción de jornada, 
negociación de calendarios y horarios con los 
representantes de los trabajadores, dos días de 
descanso semanal, un sábado y domingo como 
mínimo al mes, 15º festivo, tiempo de descanso 
retribuido, limitación de los traslados de centro, etc.  

El próximo día la Patronal responderá a las 
propuestas planteadas por CCOO. 

También informamos que CCOO volvió a plantear  
la necesidad y la conveniencia de que las dos 
organizaciones sindicales presentemos propuestas 
conjuntas, ya que la negociación de un convenio de 
ámbito de Catalunya de supermercados requiere 
una posición unitaria y fuerte frente a la patronal. 

Desde CCOO esperamos que la unidad sindical 
sea posible y que UGT nos traslade su voluntad de 
unidad de acción para esta negociación. 

La próxima reunión está prevista para el 
próximo 18 de marzo. 

¡Seguiremos informando! 
La teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu! 

Tu participación construye tu sindicato. ¡Comprometidos contigo! 
 

http://www.ccoo-serveis.cat/

