
 
 
 

 
 

 
 
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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Activa, una eina incentivadora? 

Amb la finalitat de comprovar la realitat d’ACTIVA i saber com està afectant a la plantilla, a finals del 

passat mes de desembre vam fer una enquesta al personal d’algunes de les oficines pilot, 

corresponents a quatre zones de diferents Direccions Regionals. En total han participat 130 persones 

entre Administratius, JAC/RA i GECO.  Les dades de l’enquesta, doncs, ens aporten una xifra 

representativa per tal de donar com a vàlides una sèrie de conclusions. 

Els resultats extrets de les preguntes més rellevants han estat : 

 ADM JAC/RA  GECO 
Han rebut escassa o cap informació sobre ACTIVA 17,50% 19,15% 19,35% 
No consideren adequada la formació rebuda  40,38% 38,30%   
No coneixen les eines comercials d’ACTIVA 42,31% 27,66%   
Se senten pressionats pels seus superiors 73,08% 62,22%   
No perceben la participació com a voluntària  63,46%     
No han vist reduïdes les tasques administratives  80,77% 86,67%   
Els seus ingressos són inferiors en relació a la VEP   79,55% 58,06 
Prefereixen la VEP a ACTIVA   84,09% 58,06 

 

Les dades obtingudes demostren que ACTIVA és un sistema que no funciona, ja que: 

• La informació, la formació i les eines són insufici ents 

• La voluntarietat és “virtual”, la majoria de la pla ntilla afectada se sent pressionada 

• Han disminuït els ingressos dels col·lectius que ab ans cobraven VEP 

Sol·licitarem una reunió a la Direcció per tal d’informar-los dels resultats exposats i demanar els canvis 

adients que puguin permetre que tots els participants se sentin recompensats de forma satisfactòria 

per la seva feina. 

El resultat total de l’enquesta el podeu consultar al nostre web.  A més a més, al web trobareu la bústia 

ACTIVA, un lloc on ens podeu fer arribar els vostres dubtes, les vostres queixes o qualsevol altre 

informació que considereu oportuna. 
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