
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 COL·LECTIVITATS de CATALUNYA 

Comunicat 5 – 21 de maig de 2015 

 

 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya – Sectorial d’Hostaleria 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 
s.hostaleria@serveis.ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat – app.ccoo-serveis..cat 
 

adherida a l’union network international   

 

La Patronal presenta LA SEVA 

“OFERTA ECONÒMICA”

 
A més qualifiquen de “més que digne” el salari 
de 785 euros bruts per al personal de nou 
ingrés. 

Abans de la reunió per a 
la negociació del conveni 
(19/05/2015) va haver-hi 
una concentració de 
delegats i delegades del 
sector en defensa del 
conveni col·lectiu i 
mostrar el nostre rebuig 
als plantejaments de la 
patronal. 

Poques novetats podem anunciar respecte a la 
reunió anterior. Però podem dir que les propostes 
(de retallades) que ens van presentar de manera 
verbal en la reunió anterior ens les van presentar 
en aquesta per escrit. 

Després de 16 mesos de negociació, la Patronal va 
realitzar la seva oferta econòmica que es concreta en: 

Un increment del 0% per a l'any 2014, del 0,2% 
per a l'any 2015 i del 0.5% per a l'any 2016. 

Aquesta proposta d'increment és insuficient i 
ridícula, i per tant inacceptable.  

CCOO aposta per la mobilització i per la 
mediació com a vies per solucionar la situació 
de bloqueig en la qual es troba la negociació 
del conveni.  

La propera reunió tindrà lloc dimarts que ve 2 
de juny de 2015. 

Seguirem informant! 

 
Además califican de “más que digno” el 
salario de 785 euros brutos para el personal de 
nuevo ingreso. 

Antes de la reunión para la 
negociación del convenio 
(19/05/2015) hubo una 
concentración de 
delegados y delegadas del 
sector en defensa del 
convenio colectivo y 
mostrar nuestro rechazo a 
los planteamientos de la 
patronal. 

Pocas novedades podemos anunciar respecto a la 
reunión anterior. Pero podemos decir que las 
propuestas (de recortes) que nos presentaron de 
manera verbal en la reunión anterior nos las 
presentaron en ésta por escrito. 

Después de 16 meses de negociación, la Patronal 
realizó su oferta económica que se concreta en: 

Un incremento del 0% para el año 2014, del 0,2% 
para el año 2015 y del 0.5% para el año 2016. 

Esta propuesta de incremento es insuficiente y 
ridícula, y por lo tanto inaceptable.  

CCOO apuesta por la movilización y por la 
mediación como vías para solucionar la 
situación de bloqueo en la que se encuentra la 
negociación del convenio.  

La próxima reunión tendrá lugar el próximo 
martes 2 de junio de 2015. 

¡Seguiremos informando! 

La teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu! 
Tu participación construye tu sindicato. ¡Comprometidos contigo! 


