
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 

 
 

CONVENI COL·LECTIU BINGOS - 18 de febrer de 2015 

 

 
Federació de Serveis de CCOO de Catalunya – Sectorial d’Hostaleria 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 
s.hostaleria@serveis.ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat – app.ccoo-serveis..cat 
 

adherida a l’union network international   

 

 

CCOO decideix no signar el Conveni 

Col·lectiu de BINGOS de Catalunya 

 
Després de sotmetre la decisió sobre la 
signatura del conveni a l'Assemblea de 
delegats i delegades, la nostra Organització 
ha decidit no signar el conveni col·lectiu del 
sector per als anys 2014-2015. 

El motiu que ens ha portat a decidir no signar el 
conveni és l'increment salarial, única qüestió 
que es modifica respecte al conveni anterior. 

S'estableix un increment del 0% per a l'any 
2014 i d'un 0.5% per a l'any 2015 sense cap 
tipus de clàusula de revisió salarial. 

Per a l'any 2014 no es respecta l'Acords per a la 
Negociació Col·lectiva que estableix increments 
salarials. D'altra banda, els increments salarials 
que s'estan discutint per a la renovació de 
l'Acord són superiors al 0.5% que s'ha pactat 
per a l'any 2015. 

Volem reflectir també que per avançar i evitar 
reculades en la negociació col·lectiva és 
necessari promoure eleccions sindicals en les 
empreses que no tenen representació sindical 
així com millorar el nivell d'afiliació en tots els 
centres de treball. 

Fer-nos forts als centres de treball (afiliació i 
representació sindical) és necessari per millorar 
les condicions de treball i avançar en drets 
laborals a través de la negociació del conveni 
col·lectiu sectorial. 

Después de someter la decisión sobre la firma 
del convenio a la Asamblea de delegados y 
delegadas, nuestra Organización ha decidido 
no firmar el convenio colectivo del sector para 
los años 2014-2015. 

El motivo que nos ha llevado a decidir no firmar el 
convenio es el incremento salarial, única cuestión 
que se modifica respecto al convenio anterior. 

Se establece un incremento del 0% para el año 
2014 y de un 0.5% para el año 2015 sin ningún 
tipo de cláusula de revisión salarial. 

Para el año 2014 no se respeta el Acuerdos 
para la Negociación Colectiva que establece 
incrementos salariales. Por otro lado, los 
incrementos salariales que se están discutiendo 
para la renovación del Acuerdo son superiores 
al 0.5% que se ha pactado para el año 2015. 

Queremos reflejar también que para avanzar y 
evitar retrocesos en la negociación colectiva es 
necesario promover elecciones sindicales en las 
empresas que no tienen representación sindical 
así como mejorar el nivel de afiliación en todos 
los centros de trabajo. 

Hacernos fuertes en los centros de trabajo 
(afiliación y representación sindical) es necesario 
para mejorar las condiciones de trabajo y avanzar 
en derechos laborales a través de la negociación 
del convenio colectivo sectorial. 

 
 

La teva participació construeix el teu sindicat. Compromesos amb tu! 

Tu participación construye tu sindicato. ¡Comprometidos contigo! 


