
 
 
 

 
 

 
 
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. 
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Connecta’t al nostre web: People > Seccions Sindica ls >COMFIA-CCOO >  http://  www.comfia.net/bs/ 

 

Peticions a Banc Sabadell 
 

A continuació reproduïm el més essencial de les cartes que hem enviat recentment a 

Javier Vela, Subdirector General, on fem dues peticions: 

 

«Els dies 24 i 31 de desembre són, tradicionalment, jornades laborals en les quals l’activitat és baixa, 

atès que socialment es consideren com a semifestives i, en la pràctica, la feina es limita a les tasques 

obligades per l’obertura de les oficines. En aquesta ocasió, a més a més, els dies 26 i 27 de desembre 

i 2 i 3 de gener també podrien tenir la mateixa consideració. 

És per això que, fent-nos ressò de les veus dels treballadors, els sol·licitem que tota la plantilla pugui 

fer festa un d’aquests dies en concepte de lliurança a càrrec de l’empresa.» 

«La decisió del Banc de canviar de companyia subministradora de telèfons, ara és Vodafone, ha 

comportat, d’una banda, la incorporació d’una nova eina de comunicació que permet trucades, correu 

electrònic, la navegació per Internet i, de l’altra, un estalvi de costos molt significatiu per les tarifes 

especials per a empleats de grans empreses. Aquest estalvi de costos beneficia a una part significativa 

d’empleats, en la seva majoria tècnics, però entenem que tot el personal del Grup hauria de poder 

beneficiar-se de l’esmentat estalvi. 

Li sol·licitem que estudiï la possibilitat de negociar amb Vodafone que tots els empleats del Grup 

puguem beneficiar-nos d’un mòbil BlackBerry i l’aplicació de aquestes tarifes tant avantatjoses.» 

Confiem que la resposta de l’empresa sigui positiva. 

Desembre de 2008 

 


