
 
 
 

 
 

 
 
Boletín de afiliación Enviar a  ➨ 3532-0002 CC.OO. Sinatura  
Nome  Ofi.:   
Domicilio    
Poboación  C.P.:   
Cta. de cargo  DNI Data       /       /            
Os teus datos serán incorporados a un ficheiro titularidade de CC OO integrado polos ficheiros pertencentes á confederación ou unión rexional correspondente, segundo o lugar onde radique o teu centro de traballo, á federación do sector ao que pertenza a 
empresa na que traballes, así como —en todo caso— á CSCCOO. No seguinte URL podes consultar os diferentes entes que compoñen CC OO: http://www.ccoo.es/sindicato/sindicato.html. A finalidade do tratamento dos teus datos por parte de todos eles é o 
mantemento da túa relación como afiliado/a, coas concretas finalidades establecidas nos estatutos. Ademais do indicado, os teus datos poden ser empregados por CC OO para che remitir información sobre as actividades e acordos de colaboración que se 
establezan con outras entidades. Sempre estarás informado na web de CSCCOO (http//:www.ccoo.es) dos ditos acordos e dos datos desas entidades. Podes exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, se for o caso, oposición, enviando unha 
solicitude por escrito acompañada da fotocopia do teu DNI dirixida a CSCCOO con domicilio sito na R/ Fernández de la Hoz n.º 12. 28010. Madrid. Deberá indicar sempre a referencia «PROTECCIÓN DE DATOS». Se tes algunha dúbida ao respecto podes remitir 
un correo electrónico a lopd@ccoo.es ou chamar por teléfono ao 917028077. 

COMFIA-CCOO grupo banco 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   

grupo banco sabadell  

Conéctate á nosa web: People > Seccións Sindicais >  COMFIA-CCOO > http://  www.comfia.net/bs/ 
 

 
Activa, unha ferramenta incentivadora? 

 
 

 
Para comprobar a realidade de Activa e coñecer como nos está afectando, a finais do pasado mes de 
decembro efectuamos unha enquisa ao persoal dalgunhas das oficinas incluídas como proba piloto, 
correspondentes a catro zonas de diferentes direccións rexionais. Participaron un total de 130 empregados, 
entre administrativos, Jac/Ra e Gecos. É, pois, unha cifra representativa para dar por válidas as conclusións 
tiradas da enquisa. 
 
 
Os resultados ás preguntas máis relevantes son: 
 
 

 ADMTVO JAC/RA  GECO 
Recibiron pouca ou ningunha información sobre Activa 17,50% 19,15% 19,35% 
Non consideran axeitada a formación recibida 40,38% 38,30%   
Non coñecen as ferramentas comerciais para Activa 42,31% 27,66%   
Reciben presión dos seus superiores 73,08% 62,22%   
Non perciben como voluntario participar 63,46%     
Non viron reducidas as súas tarefas administrativas 80,77% 86,67%   
Os seus ingresos son inferiores con Activa que coa Vep   79,55% 58,06 
Prefiren a Vep ao Activa   84,09% 58,06 

 
 
Os datos obtidos demostran que Activa é un sistema que non funciona , xa que: 
 
 
   •   A información, formación e as ferramentas so n insuficientes. 
   •   A voluntariedade é “virtual”, a maioría do p ersoal afectado está baixo presión. 
   •   Diminuíron os ingresos dos colectivos que co braban Vep. 
 
 
Diante dos resultados da enquisa, ímoslle solicitar unha reunión á Dirección para expoñer os resultados da 
enquisa e pedir cambios que permitan que todos os participantes vexan recompensados de forma 
satisfactoria o seu traballo. 
 
 
O resultado total da enquisa podédelo ver na nosa web, onde podedes facer chegar as vosas dúbidas, 
queixas ou calquera outra información á caixa Activa. 
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