
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 

Fitxa d’afiliació   data ………….......…..….....….. 
 
Nom i cognoms ......................................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….........…….......................................   Telèfon ….................................................…......... Data naixement  ............. / ................/….......... 
 
Adreça ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Població ....................................................................................................................................................  Codi postal .......................................... 
 
Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................................ 
Domiciliació:   

                       

 Banc/Caixa               Oficina            D       C             Compte/llibreta 
 Firma: 

Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................….....................            
(Fes-la arribar als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

 
 
 

 
 
 

COMFIA-CCOO Catalunya - federació de serveis financers i administratius de CCOO Catalunya 
Via Laietana, 16 – 2n  - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 - comfia-cat@comfia.ccoo.es  -  www.comfia.cat  

adherida a l’union network international  
 

federació de serveis financers 
i administratius de Catalunya 

http://sombancarisnoelsbanquers.comfia.cat 
 

COMFIA-CCOO exigeix mesures que solucionin o 
redueixin els problemes a la clientela i alhora 

als treballadors i treballadores 
 
El passat 8 de maig, COMFIA-CCOO, continuant 
amb la campanya “Som bancaris i bancàries no els 
banquers”, ens vam concentrar davant de la CNMV 
i del Banc d’Espanya, juntament amb d’altres 
organitzacions i moviments socials, per tal de 
denunciar la difícil situació que estem vivint els 
treballadors i treballadores del sector financer. 
 

 
 
Des de COMFIA-CCOO volem reiterar, una vegada 
més, que els treballadors i treballadores del sector 
financer no som els responsables de la normativa que 
regula els productes financers (ni les seves 
modificacions) ni del control i la supervisió que des de 
les diverses administracions públiques s’ha de fer dels 
esmentats productes. Així mateix, tampoc no ho som 
de la política comercial de les nostres empreses. 
  
El que sí som les plantilles del sector és un col•lectiu 
de milers i milers de treballadors i treballadores que 
patim la crisi com a ciutadans i ciutadanes (retallades 
en educació i sanitat, per exemple), però també com a 
treballadors i treballadores d’un sector que ja ha 
perdut, a data d’avui, uns 16.000 llocs de treball i que 
continua en reestructuració, amb el deteriorament 
continu de les condicions de treball que això comporta. 

Alhora exigim a la CNMV, al Banc d’Espanya i al 
Govern que finalitzin amb aquesta política erràtica pel 
que fa a reformes del sector financer. Calen reformes, 
sí, però aquelles que converteixin a les entitats 
financeres en empreses viables i solvents per tal que el 
crèdit torni a arribar a les empreses i famílies del nostre 
país, ja que aquesta és una de les claus perquè 
l’economia del nostre país es reactivi. I és evident que 
aquesta viabilitat econòmica no pot estar fonamentada 
en la reducció de les plantilles i les condicions de 
treball, és la capacitat de generar un pla de negoci la 
que ha de guiar quina és la millor manera d’abordar 
l’esmentada reestructuració. 
  
Per últim, volem deixar constància del nostre suport als 
clients que han vist reduïda la possibilitat de rescat del 
capital en determinats productes financers. No obstant 
això, és important assenyalar clarament els 
responsables del canvi que ha produït la reducció en la 
liquiditat dels citats productes, que no són altres que la 
CNMV i el Banc d’Espanya, que van modificar, de 
manera unilateral i sense donar cap tipus d’alternativa, 
com es valoraven i gestionaven aquests productes. 
  
Els treballadors i treballadores del sector som bancaris 
i no banquers, treballem en aquest sector però no 
tenim cap capacitat d’influència sobre els productes 
que comercialitzem, exactament igual que en 
qualsevol sector productiu. Per tant, demanem a la 
societat en general, i als clients afectats per aquests 
productes en particular, que identifiquin clarament 
quins són els responsables de seva situació, que tots i 
totes estem patint, per tal d’abordar conjuntament les 
possibles solucions a l’actual situació. 
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