
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 

22 de gener de 2016 

 

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

adherida a l’union network international   

 

 

 

 
En la reunión del pasado 22 de enero de 2016, 
la patronal ha contestado a la propuesta 
conjunta presentada por CCOO y UGT. 
 
El texto presentado por la patronal no recoge 
ninguna de las propuestas que la parte social 
presentó en su documento. Además, dicha 
propuesta, va en la línea de retroceder en 
derechos en todas las cuestiones que estamos 
negociando en esta fase de la negociación: 
 

- Ampliar la jornada de trabajo. 
- Establecer la jornada de lunes a domingo. 
- La distribución irregular de la jornada. 
- Facilitar el cambio de funciones, de 

horarios y   turnos. 
- Facilitar la movilidad entre centros. 
- Ampliar el régimen sancionador. 

 
Desde CCOO no aceptamos ninguna de las 
propuestas realizadas por la patronal y así lo 
explicamos y lo argumentamos. 
 
Después del receso, la patronal se ha 
comprometido a rectificar la propuesta y se han 
comprometido a presentar una nueva para la 
próxima reunión. 
 
CCOO entiende que la negociación del convenio 
autonómico ha de permitir avanzar en derechos y 
condiciones y no para todo lo contrario. 
 
La próxima reunión será el próximo 19 de febrero 
de 2016. 

 
¡Seguiremos informando! 
 

 

 

 

 

 

A la reunió del passat 22 de gener de 2016, la 
patronal ha contestat a la proposta conjunta 
presentada per CCOO i UGT. 
 
El text presentat per la patronal no recull cap de 
les propostes que la part social va presentar en el 
seu document. A més, aquesta proposta, va en la 
línia de retrocedir en drets en totes les qüestions 
que estem negociant en aquesta fase de la 
negociació: 
 

- Ampliar la jornada de treball. 
- Establir la jornada de dilluns a diumenge. 
- La distribució irregular de la jornada. 
- Facilitar el canvi de funcions, d'horaris i 

torns. 
- Facilitar la mobilitat entre centres. 
- Ampliar el règim sancionador. 

 
Des de CCOO no acceptem cap de les propostes 
realitzades per la patronal i així ho expliquem i ho 
vam argumentar. 
 
Després del recés, la patronal s'ha compromès a 
rectificar la proposta i s'han compromès a 
presentar una nova per a la propera reunió. 
 
CCOO entén que la negociació del conveni 
autonòmic ha de permetre avançar en drets i 
condicions i no per tot el contrari. 
 
La propera reunió serà el proper 19 de febrer del 
2016. 
 
Seguirem informant! 
 

 

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

Tu participación construye tu sindicato. ¡Comprometidos contigo! 

 

CCOO no accepta les propostes de la patronal que suposa un retrocés en els drets 

dels treballadors/es del sector de Supermercats de Catalunya 

 


