
Fitxa d’afiliació 
Nom i cognoms....................................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça.......................................................................................................................................Telèfon……................................
Correu electrònic .……………...........…………………………....... Banc .................................................................................... 
Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Signatura: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es 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 al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.conc.es. La finalitat del tractament de les teves 
dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per a enviar-te 
informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.conc.es, o en la web de la CSCCOO, 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 fotocopia de tu D.N.I. i indicant 
“PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández del Hoz, 12, 
28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902  

 
 
 

 
 

 

 

 

federació de serveis financers i administratius de 
 

Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 
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agrupació de banca 
 

La clàusula del Conveni és la garantia del poder adquisitiu 
 

Els salaris s'actualitzaran des de 
l'1 de gener de 2007 

 
La clàusula de garantia de l’IPC signada per al Conveni Col·lectiu 2005–2006 garanteix el nostre 
poder adquisitiu i també operarà aquest any, encara que sigui en menor quantia que l'any 
passat, ja que l’IPC de 2006 ha estat del 2,7%, un 0,05% per sobre del 2,65% pactat pel 2006. 
 
√ Això significa que, des de l'1 de gener de 2007, els salaris s'actualitzen un 0,05% i la pujada 

salarial que aconseguim per a 2007 s'aplicarà sobre aquestes noves taules salarials 
actualitzades i també amb efectes des de l'1 de gener.  

 
Les taules salarials que reproduïm al dors d'aquesta circular ja estan contrastades amb AEB, 
que les comunicarà als bancs i, en conseqüència, són ja les oficials. 
 

√ Un cop més es demostra la importància de la clàusula de garantia de l’IPC que, amb 
independència de la quantia resultant, s'acredita com un dels elements forts del Conveni 
Col·lectiu, a causa de les desviacions de l’IPC que es produeixen cada any respecte de la 
previsió d'inflació que marquen els governs, base de partida sobre la qual se solen negociar 
els increments dels distints convenis. 

 
√ Un cop acreditada la importància de la clàusula, que tant d'esforç va costar recuperar, 

abordarem la negociació del Conveni Col·lectiu d'aquest any, la negociació de la qual 
començarà en els pròxims dies, des de la seva continuïtat. 

 
La negociació col·lectiva és la millor fórmula de defensa dels nostres interessos. La capacitat 
negociadora dels sindicats és la major garantia d'aconseguir els nostres objectius, regulant i 
millorant les nostres condicions laborals. 
 

COMFIA – CCOO compromesos amb tu.  Afilia't. 
 

15 de gener de 2007 
 



 

agrupació de banca. catalunya 
 

Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 
correu electrònic: bancacat@comfia.net - url: http://www.comfia.cat 

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de Banca 
actualitzades des de l'1 de gener de 2007 

 
 

Taules de 2006 actualitzades amb el diferencial de IPC del 0,05%. 
 

Sobre aquests imports actualitzats, s'aplicarà la pujada que s'acordi en 
el Conveni de 2007. 

 
 
 

 
 

Concepte 

Taula salarial de  
2006 actualitzada 

a 01/01/2007 
Import euros en 

12 pagues 
  
SOUS  
  
Grup de Tècnics  
Nivell I 30.118,79 
Nivell II 26.043,44 
Nivell III 22.026,33 
Nivell IV 20.985,89 
Nivell V 18.145,04 
Nivell VI 16.989,73 
Nivell VII 16.142,20 
Nivell VIII 15.294,33 
  
Grup d'Administratius  
Nivell IX 14.133,26 
Nivell X 12.592,19 
Nivell XI 11.315,01 
  
Grup de Serveis Generals  
Nivell IX 14.133,26 
Nivell X 12.592,19 
Nivell XI 11.315,01 
Nivell XII (hora) 2,92 
  
Triennis  
Serv. Gral. 12 (hora) 0,16 
Titulat amb jornada incompleta 195,68 
Resta del personal 391,33 
  
   
 
 

 
Concepte 

 

Taula salarial de  
2006 actualitzada 

a 01/01/2007 
Import euros en 

12 pagues 
  
Triennis de Tècnics 
Nivell I 446,79
Nivell II 340,21
Nivell III i IV 294,57
Nivell V 242,11
Nivell VI i VII 162,46
Nivell VIII 126,94
 
Assignacions especials 
Assignació transitòria 56,90
Assignació conserges 245,67
Plus transitori 526,80
 
Altres Plusos 
Plus de qualitat de treball 1.879,30
Plus de Polivalència funcional 1.029,27
Plus de Serveis Generals 1.029,27
 
Bossa de vacances 
Juny, juliol, agost o setembre 128,33
Març, abril, maig o octubre 205,33
Resta dels mesos 359,30
 
Dietes 

Pernoctant fora del domicili propi 27,27
Quan es pernocti al domicili 
propi 11,95
   

 
 

 
 

 


