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COMFIA-CCOO CONSIDERA QUE LA RETALLADA DE L'OCUPACIÓ EN EL 
SECTOR FINANCER HA TOCAT FONS 

Les dades del Banc d'Espanya confirmen que estem al final de la retallada de 
l'ocupació en el sector financer , havent arribat a final de 2013 el nivell de 1975. 

 
Si bé encara queden alguns ERO per tancar i operacions de venda de xarxes, per part del FROB i per 
alguna Banca estrangera, o el que en aquesta fase de la reestructuració pugui ocórrer, ja hi ha molt 
poc marge en el descens de l'ocupació perquè el sector financer segueixi sent eficaç, fiable i capaç de 
contribuir a la necessària recuperació econòmica. 
 
COMFIA-CCOO estima que el nivell d'ocupació en el sector financer és el mínim necessari per complir 
amb la seva funció social. Ho podem confirmar perquè les prolongacions de jornada s'estan 
generalitzant en gairebé totes les empreses del sector, augmentant la pressió sobre les plantilles i 
creant situacions de tensió, que afecten al normal desenvolupament de l'activitat, a més de la salut 
dels propis treballadors. Aquestes prolongacions de jornada formen part de la cara B del nostre 
treball, perquè no es paguen, i per tant ni cotitzen a la Seguretat Social ni a la Hisenda pública. 
 
El sindicat considera que per "fer banca" com ens demana la societat és imprescindible que a les 
oficines hi hagi professionals bancaris, que puguin atendre la clientela, als particulars i a les empreses, 
amb la deguda qualitat. És per això que no poden seguir les retallades de plantilla, s'ha tocat fons ja 
que no es pot substituir la professionalitat i el coneixement dels bancaris amb màquines, així com no 
es pot atendre els clients amb criteris estàndard i despersonalitzats. 
 
COMFIA-CCOO manté la seva prioritat en la defensa de l'ocupació i per això ha negociat i acordat 
pràcticament tots els processos de reestructuració en el sector, fonamentalment amb mesures 
voluntàries i no traumàtiques. Aquesta fase de la reestructuració és, si cap, més complicada quan es 
constata més tendència a aplicar la reforma laboral, i més incerta en tant que hi ha entitats en venda i 
no hi ha clars compradors. Per això, per CCOO la defensa de l'ocupació seguirà sent el principal 
element de negociació i mobilització. 
Dades: http://www.comfia.info/archivos/datosSF.pdf 
Gràfic: http://www.comfia.info/archivos/graficosSF.pdf 

 

 
 

PROTECCIÓ DE DADES:  
De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077. 

Fitxa d’afiliació     Data .…………………..….. 
 

Noms i Cognoms .................................... .................................................................................................................................................. 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….................................... ...…........ Data naixement ....................... ...................... 
 
Adreça............................................. ........................................................................................................................................................... 
 
Població .......................................... .....................................................................................  Codi postal ... ........................................... 
 
Empresa/centre de treball ......................... ............................................................................................................................................... 

Domiciliació bancaria:   

                            
         Iban                         Banc/Caixa                    Oficina           D     C                             Compte corrent/llibreta 
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. .....................…............ Firma:  

 
(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)   


