
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 

 
NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU DE BANCA 

 

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

 

 

EL CONVENI EN L’ENFORCALL 
 

La patronal de banca torna a insistir en el seu discurs neoliberal i de 
desregulació de les condicions laborals del sector. Perquè no se'ns oblidi, 
resumim: cal modernitzar el sector, adaptar-se als canvis, transformar el 
Conveni. Que es tradueix en suprimir els conceptes d'antiguitat i les pagues 
de beneficis, ampliar la mobilitat geogràfica al doble, suprimir els ascensos 
regulats, augmentar la flexibilitat en jornada, i un llarg etc. del mateix tenor. 

 

El rebuig sindical al futur que es dedueix d'aquestes propostes ha estat exposat a la Mesa per 
CCOO, reclamant un canvi de posició de l’AEB. En aquest Conveni ens estem jugant la nostra 
nòmina, els nostres horaris, les nostres condicions laborals, d'ara i de futur. Hi ha dos 
plantejaments diferents del sector financer que es dibuixarà per als propers quatre o deu anys: 

 Volem un Conveni que ordeni i impulsi el sector per recuperar la reputació corporativa i 
professional, que compti en primer lloc amb el compromís i el reconeixement de les seves 
treballadores i treballadors.  

 No volem un sector low cost, de tractament dual de les plantilles, de pèrdua de conceptes 
salarials, de desregulació de la carrera professional. 

CCOO hem explicat els punts bàsics d'un acord possible i necessari: que garanteixi l'ocupació, 
procuri una recuperació salarial certa, millori les condicions de treball i reconegui la professionalitat 
de les plantilles. Que permeti al sector complir la seva important funció social amb unes plantilles 
compromeses, integrades i il·lusionades amb incentius, tant econòmics com de conciliació de la 
vida professional i familiar, amb polítiques actives d'igualtat i amb carreres professionals definides. 

És necessari obrir un altre camí, el d'un bon Conveni. Aquestes propostes, les que compartim 
amb totes les treballadores i els treballadors dels bancs, les concretarem en la següent reunió, del 
proper 27 d'abril. 

CCOO hem aprofitat per informar, per la repercussió que pogués tenir encara que es tracti 
de Convenis diferents, i denunciar la hipocresia, el cinisme, el doble discurs dels 
responsables de BANKIA, que pretenen imposar, amb els recursos de la por i la confusió, la 
jornada partida als seus treballadors i per tant a tot el sector financer. 
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