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CCOO signa l'acord que s'aplicarà en el període
2014-2016
Ahir 22 de setembre es va signar el nou acord que contempla increment salarial per
als propers tres anys.
Després de la signatura de l'anterior conveni (que no va signar CCOO), que va suposar la
ruptura del conveni autonòmic que agrupava totes les províncies (ara ja no vincula a
Lleida) i sectors (ara col·lectivitats té conveni propi), des de CCOO sempre hem plantejat
que aquest conveni no podia ser un altre conveni de reculada
reculada com els anteriors.
Durant tota la negociació hem procurat regular qüestions que milloressin les condicions de
treball i els drets dels treballadors i treballadores tals com la limitació de les
externalitzacionss de serveis, les pràctiques d'estudiants en les empreses,
empreses, la millora de les
llicències retribuïdes, l'equiparació de taules salarials, etc.
En sentit contrari, la patronal del sector ha volgut aprofitar la negociació per intentar
retallar drets en matèria de permisos, premis de vinculació, distribució de la jornada,
ampliació del temps de permanència en els nivells retributius de primera ocupació en el
sector, etc.
L'acord, finalment, contempla un increment salarial del 0.6%, 0.8% i 0.9% per a cadascun
dels anys de vigència i mantenim la resta de condicions
condicions de treball i drets de l'anterior
conveni.
El fet que CCOO hagi signat aquest acord, en aquest context actual tan complicat per a la
negociació col·lectiva, ens permetrà formar part de la comissió paritària, d'interpretació i
gestió del conveni, fins al 31 de desembre de 2016. En aquests moments de conflictivitat
social pensem que no ens podem quedar fora de la comissió paritària del conveni.
Seguirem informant!
Barcelona, 23
2 de setembre de 2014

Fitxa d’afiliació

PROTECCIÓ DE DADES:
data ............. / ................ / …..........

Nom i cognoms .................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................
DNI .…….........……....................................... Telèfon ….....................................................….........
….....................................................…..
Data naixement ............. / ............... / ….............
Adreça ..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Població .............................................................................................................................
............................................................................................................................................... Codi postal ..........................................
Empresa/centre de treball ......................................................................................
....................................................................................................................................................................
Correu electrònic ……………………………………....….....................................................................…....
……………………………………....….....................................................
Signatura d’afiliació:
Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:

E S
IBAN

NÚMERO D’ENTITAT

OFICINA

DC

COMPTE

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu compte els imports corresponents.
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periòdic
Localitat ..................................................................................

Signatura d’ordre de domiciliació:

(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la
la directament a Via Laietana, 16-2n
16
– 08003 BARCELONA)

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del
qual és titular la Confederació Sindical de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També
seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació
corresponent al sector a què pertany l’empresa en
què treballis i que pots comprovar en
www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les
teves dades en aquests fitxers es el manteniment
de la teva relació com a persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els estatuts. A
més aquestes dades podran servir per enviar-te
enviar
informació sobre les activitats
acti
i acords de
col·laboració als que s’arribi amb altres entitats.
Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la
web de la CS CCOO, dels acords i de les dades
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas,
d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i
indicant “PROTECCIÓ DE DADES”, al domicili de la
CS CONC, situat en Via Laietana, 16, 08003
Barcelona, per al fitxer de la CS CONC, i al
domicili de la CS CCOO, situat en el carrer
Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CS CCOO i de les federacions. Si tens
algun dubte pots enviar un correu electrònic a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

Federació de Serveis de CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17
fed.serveis@ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat
serveis.cat - APP ccoo-serveis.cat

adherida a l’union
l’
network international

