
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 COMERÇ METALL DE TARRAGONA 
Juliol de 2017 

 
 

CCOO hem signat el conveni del comerç del metall de 

Tarragona, per als anys 2017 i 2018 
 
 

A la reunió del dia 24 de juliol de 2017 s'ha  
signat el conveni col·lectiu del comerç del 
metall per a Tarragona i província. 

Com a principals novetats s'ha negociat el 
següent: 

 S'incorpora una clàusula per evitar la 
pèrdua de vigència del conveni, de tal 
manera que, una cop denunciat el conveni, 
seguirà aplicant-se en règim d'ultraactivitat 
fins a la signatura d'un nou conveni. 

 Es pacta la revalorització sobre tots els 
conceptes retributius: dieta completa, mitja 
dieta, quilometratge, ajuda escolar, salari 
base i antiguitat. 

 Els percentatges d'increment, sobre tots 
els conceptes anteriorment esmentats, són 
de l'1,6% per a l'any 2017 i de l'1,9% per a 
l'any 2018. 

 Com a conseqüència d'eliminar la referència 
a l'antiga ordenança laboral, hem incorporat 
un text nou de règim sancionador que 
substitueix al de l'antiga ordenança. Aquest 
text és el que es va pactar en el conveni de 
comerç de metall de Barcelona. 

 
Valorem com a positiu el fet que sumem 
un altre conveni col·lectiu més que 
modifica el contemplat en l'Estatut dels 
Treballadors des de l'any 2012 respecte a 
la pèrdua de vigència dels convenis 
col·lectius. A més, en matèria d'increment 
salarial, hem passat d'un 2% per al 
període 2016-17 a un 3,5% per al període 
2017-18. 

 

En la reunión del día 24 de julio de 2017 se ha  
firmado el convenio colectivo del comercio del 
metal para Tarragona y provincia. 

Como principales novedades se ha negociado lo 
siguiente: 

 Se incorpora una cláusula para evitar la pérdida 
de vigencia del convenio, de tal manera que, 
una vez denunciado el convenio, seguirá 
aplicándose en régimen de ultraactividad hasta 
la firma de un nuevo convenio. 

 Se pacta la revalorización sobre todos los 
conceptos retributivos: dieta completa, media 
dieta, kilometraje, ayuda escolar, salario 
base y antigüedad. 

 Los porcentajes de incremento, sobre todos 
los conceptos citados anteriormente, son del 
1,6% para el año 2017 y del 1,9% para el año 
2018. 

 Como consecuencia de eliminar la referencia a 
la antigua ordenanza laboral, hemos 
incorporado un texto nuevo de régimen 
sancionador que sustituye al de la antigua 
ordenanza. Dicho texto es el que se pactó en el 
convenio de comercio de metal de Barcelona. 

 
Valoramos como positivo el hecho que 
sumamos otro convenio colectivo más que 
modifica lo contemplado en el Estatuto de 
los Trabajadores desde el año 2012 respecto 
a la pérdida de vigencia de los convenios 
colectivos. Además, en materia de 
incremento salarial, hemos pasado de un 2% 
para el periodo 2016-17 a un 3,5% para el 
periodo 2017-18. 

  
 


