
Fitxa d’afiliació   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 directament a Via Laietana, 16-2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:  

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 
informació sobre les activitats 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 
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CONVENI COL·LECTIVITATS - 22 desembre 2014 

 
 

3ª Reunió de la taula de negociació del primer 

conveni col·lectiu estatal del sector de 

RESTAURACIÓ COL·LECTIVA 

 
Dijous passat, divuit de desembre, s'ha celebrat la tercera reunió de la taula de negociació del primer 
conveni col·lectiu estatal del sector de Restauració Col·lectiva. En aquesta reunió hem debatut i 
presentat alternatives sobre textos relacionats amb la classificació professional i l’ingrés i la contractació. 

Per part de CCOO hem traslladat la importància de definir en el text del conveni els diferents llocs de treball 
i activitats que es desenvolupen en les empreses del sector, d'acord amb el que ve recollit en l'ALEH,  la 
detecció i definició d'aquells que no estan recollits, com a dietistes, monitor de menjador, coordinació de 
monitors, supervisors de centres, transportistes, etc., i la seva inclusió en els diferents grups professionals i 
nivells. D'aquesta forma totes les persones que treballem en el sector de restauració col·lectiva tindrem 
aclarida i definida en el text del conveni la classificació professional, les activitats que es desenvolupen i la 
definició dels diferents llocs de treball. 

Així mateix, en relació a la contractació, hem proposat en la taula de negociació que es detallin i limitin les 
activitats i causes per les quals es poden fer contractes d'obra i servei. També hem proposat que deu haver-
hi un percentatge assegurat de contractació indefinida, no menys del 70%, i la importància que s'estableixi 
un procediment clar i concret per als contractes fixos discontinus, en els quals es desenvolupin els terminis 
de crida, el temps màxim d'inactivitat i el relacionat amb el temps de treball: vacances, lliurances, etc. 

Hem rebutjat la proposta de la patronal d'establir un contracte per a les persones que iniciïn la seva 
primera ocupació en el sector, ja que considerem que en aquesta ja hi ha suficient flexibilitat de 
contractació i els salaris no són gens elevats, més encara si, com passa en la realitat, tenim en compte l'alt 
percentatge de contractació a temps parcial. 

Finalment, hem proposat que s'inclogui una clàusula en el conveni que obligui al fet que totes les 
condicions que s'incloguin en el conveni, laborals, socials i econòmiques; siguin d'obligada aplicació a les 
persones contractades en cas de subcontractació o contractació d'empreses de serveis. 

DEFENSAR L'OCUPACIÓ I LES CONDICIONS LABORALS DELS 

TREBALLADORS/ES, ÉS LA NOSTRA TASCA PRINCIPAL 

 

CCOO-SERVEIS, EL TEU SINDICAT ÚTIL I EFICAÇ. 

AMB EL TEU SUPORT, SEREM MÉS FORTS. 

 

  


