
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 D’ESTALVI 
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COM EL GALL D’INDI DE NADAL, ENS DONEN 

IMMUNITAT FINS AL 31 DESEMBRE

 

CCOO ho té clar, el conveni segueix vigent fins juliol de 2016 
 

Tot i això, la mesa d'avui s'ha centrat exclusivament en el debat sobre aquesta data 
perquè la patronal ha mantingut que demà 20 de Novembre ENS QUEDEM SENSE 
CONVENI!! 

Per evitar un conflicte greu i immediat perquè a alguna empresa se li acudeixi aplicar 
rebaixes salarials i laborals unilateralment, finalment els sindicats signants del conveni 
vigent hem pactat (accedeix aquí enllaç a l'acord) amb l’ACARL ajornar aquesta 
discussió fins al 31 de desembre. 

CCOO lamentem profundament que es segueixi perdent el temps en debats jurídics 
estèrils sense abordar el veritablement important: 

- Revisió salarial  NO RETALLADES 

- Promoció professional objectiva NO ELIMINACIÓ CARRERES I OPOSICIONS 

- Conciliació  NO MOBILITAT 

- Temps de treball: permisos, vacances...  NO JORNADA PARTIDA 

- I moltes altres coses (accedeix aquí a la plataforma de CCOO) 

Si les empreses del sector volen iniciar l'exercici 2016 sense afegir conflictivitat laboral als 
problemes que ja s'acosten, hauria de reconsiderar seriosament les propostes de la 
representació de CCOO i la resta de sindicats en aquesta negociació. 

CCOO VOL NEGOCIAR 

QUÈ VOLEN BANKIA, CAIXABANK I LA RESTA D'ENTITATS? 

 

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI 

19/11/15 - Circular 14 
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