
 
 
 

 
 

 
 
Butlleta d’afiliació Envieu a  3532-0002 CC.OO. Signatura  
Nom  Ofic:   
Domicili    
Població  CP:   
Cte. càrrec DNI Data       /       /          
Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que és titular CCOO integrat pels fitxers que pertanyen a la Confederación o unió regional corresponent segons el lloc en què radiqui el teu centre de treball, a la federació del sector al que pertanyi l'empresa en la 
qual treballis, així com - en tot cas - a la CSCCOO. En la següent URL pots consultar els diferents ens que componen CCOO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. La finalitat del tractament de les teves dades per part de totes elles la constitueix el 
manteniment de la teva relació com a persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més de l'indicat les teves dades poden ser emprades per CCOO per a enviar-te informació sobre les activitats i acords de col·laboració que s'estableixin 
amb altres entitats. Sempre estaràs informat en la web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) dels esmentats acords i de les dades de les entitats. 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 CSCCOO amb domicili situat en la C/ Fernández de la Hoz nº 12. 28010. Madrid. Haurà d'indicar sempre la referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.es o trucar al telèfon 917.028.077. 

COMFIA-CCOO grup banc sabadell 
C. l’Horta Novella, 23 – 08201 Sabadell 
CPI 3532-0002 Tel. (93) 748 13 22 - Fax (93) 725 86 76 CCOO901@bancsabadell.com  
http:// www.comfia.net/bs/ adherida a la unión network international  
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Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindicals >COMFIA-CCOO >  http:// www.comfia.net/bs/ 

 
 

Nous serveis a l’edifici del Centre BS de Sant Cugat 
 
 

La direcció de Recursos Humans ha 

enviat una enquesta sobre les 

preferències de la plantilla per a una 

possible instal·lació de serveis nous a 

l’edifici del centre corporatiu de Sant 

Cugat del Vallès. 

Ens sembla que és una acció molt 

democràtica consultar a les persones que 

treballen què en pensen d’això, a més a 

més, s’asseguren així una «sensata 

prospecció de mercat». Tanmateix, 

trobem a faltar l’oferta d’aquells serveis 

que la representació sindical estem 

sol·licitant des de fa cinc anys i que 

sempre ens han negat: 

- Serveis de transport gratuït a Sant 

Cugat del Vallès des de Sabadell, 

Barcelona i Terrassa. 

- Ampliació i increment del plus de 

transport a tots els empleats. 

- Servei de restaurant subvencionat, 

com a totes les grans empreses, de 

tots els sectors de l’activitat 

econòmica, situades en els polígons. 

- Places de pàrquing per a tota la 

plantilla. 

Us suggerim que quan respongueu 

l’enquesta incorporeu les reclamacions 

que aquí enunciem o que, si ja l’heu 

contestat, envieu un correu a 
0901encuestas_edificio_centro_bancsabadell. 
Tal vegada estem iniciant un període de 

democràcia directa en les polítiques de 

recursos humans i és possible que 

acceptin aquestes propostes si la petició 

els arriba directament dels treballadors. 
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