
 
 
 

 
 

 
 
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/ 

 

 

Homologació de les condicions laborals 
 

El 12 de febrer Zurich ens va lliurar la seva proposta d’homologació de les condicions 

laborals. De moment només podem dir que aquesta proposta no recull totes les 
condicions laborals que tenim per conveni, per pacte i per pràctica. Tampoc recull 

exhaustivament les condicions del Conveni d’Assegurances i del Conveni d’empresa 

Zurich. Finalment, però més preocupant i sorprenent, és que no hi ha una proposta 

d’homologació de condicions, és gairebé inexistent. Volem dir que la proposta no sembla 

compensar ni les condicions del Conveni de Banca que 

actualment gaudim. No obstant això, estem segurs 

que es tracta d’un error per part de Zurich. No se’ns 

passa pel cap que Zurich i Banc Sabadell (no oblidem 

que és una societat al 50%) tinguin la intenció de 

treure’ns salari i condicions als empleats de la banca 

d’assegurances i, que a més a més, es converteixi en un acord amb els representants 

dels treballadors. 

Insistim en què sens dubte és un error per la dificultat de detallar exhaustivament 
les condicions de les dues entitats. Nosaltres estem estudiant i preparant un document 

detallat de totes les condicions amb la finalitat de facilitar a Zurich i Banc Sabadell les 

propostes d’homologació. 

 

Continuarem informant. 

Febrer de 2009 


