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Nom i cognoms .............................................................................................................................
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(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o en via- la directament a Via Laietana, 16

 
 

 
Federació de Serveis de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45 
s.financer@serveis.ccoo.cat - - www.ccoo -serveis.cat

 L’AEB NO ES MOU UN M

SEVES INTENCIONS DE 

ELIMINACIÓ DE DRETS

CCOO hem demanat una pròrroga de sis mesos, fins al 30/06/2016, en l a vigència del 
Conveni per salvar l'esc ull de la reforma laboral, donar
negociació – que òbviament és comp
negociació.  

La resta dels sindicats presents a la Mes
resposta per Setembre, si bé ha mostrat força
passava abans de la reforma laboral, arribat el 31/12/2015 sense acord ens quedem sense Conveni, 
finalitza el que s’anomena “ultraactivit
avantatge afegit per a la patronal. 

Pel que fa al contingut de la negociació pròpiament dita avui hem fet un repàs i recapitulació de l'es
de les negociacions. 

CCOO hem lliurat un escrit –que adjuntem
aquesta fase que no tracta de modernitzar o simplificar el Conveni sinó de retal
anàlisi han coincidit també els altres sindicats.

Per part de l’AEB s'han tornat a reafirmar en les seves preten
propostes de modificació i simplificació d'estructura salarial, classificació professional, jornada i horaris, no 
s'han mogut un mil·límetre de la seva proposta inicial. Adjuntem també el seu document, perquè amb la 
seva capçalera i les seves pròpies paraules qualsevol pugui comprovar la profunditat del canvi que 
pretenen. I, per tant, de la necessitat de parar aquesta agressió contra les nostres condicions salarials i 
laborals. 

No tenim més opció que la mobilització
que ens ofereixen, que volem un Conveni per avançar, comentar
caps, perquè l'empipament, el desacord, ha de notar
compliment estricte del nostre horari 
es convocaran, com a concentracions o manifestacions.

Si així i tot no hi ha reconsideració patronal
del sector financer, en totes les empreses
seguiment massiu hem d'aconseguir la rectificació.

No caben excuses ni tractar d'amagar el cap
Conveni. 

SENSE MOBILITZACIÓ NO HI HAURÀ CONVENI

data ............. / ................ / …..........  

................................................................................................................................................................................................................. 

............   Telèfon …........................... ..........................…......... Data naixement   ............. / ............... / …............. 

Adreça ............................................ .................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................  Codi postal ..... ..................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Correu electrònic ……………………………………....….............. .......................................................…....   
                     Signatura d’afiliació:  

              
                          DC  COMPTE 

u compte els imports corresponents. 

Localitat ......................................... ......................................... Signatura d’ordre de domiciliació: 

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 aque
de la teva relació com a persona afiliada amb les 
concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
més aquestes dades podran servir per enviar
informació sobre les activitats i acords de 
col�laboració als que s’arribi am
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
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, 
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

NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU DE 

de Serveis de CCOO de Catalunya – Agrupació del Sector Financer  
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17  

serveis.cat  - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’

L’AEB NO ES MOU UN MIL�LÍMETRE DE LES 

SEVES INTENCIONS DE RETALLADA SALARIAL I

ELIMINACIÓ DE DRETS 

una pròrroga de sis mesos, fins al 30/06/2016, en l a vigència del 
ull de la reforma laboral, donar  temps i oportunitats per a la 

que òbviament és comp lexa- i així demostrar la bona fe de l’

resta dels sindicats presents a la Mesa s'han sumat a aquesta proposta i l’AEB ha c
etembre, si bé ha mostrat força reticències inicials. El problema és que, a diferència del que 

passava abans de la reforma laboral, arribat el 31/12/2015 sense acord ens quedem sense Conveni, 
“ultraactivitat”. El que naturalment pressiona a la represent

al contingut de la negociació pròpiament dita avui hem fet un repàs i recapitulació de l'es

que adjuntem- demanant el canvi de posició de l’AEB, que ha demostrat en 
aquesta fase que no tracta de modernitzar o simplificar el Conveni sinó de retallar i suprimir drets. En aquest 
anàlisi han coincidit també els altres sindicats. 

AEB s'han tornat a reafirmar en les seves pretensions, malgrat que
propostes de modificació i simplificació d'estructura salarial, classificació professional, jornada i horaris, no 
s'han mogut un mil·límetre de la seva proposta inicial. Adjuntem també el seu document, perquè amb la 
seva capçalera i les seves pròpies paraules qualsevol pugui comprovar la profunditat del canvi que 

de la necessitat de parar aquesta agressió contra les nostres condicions salarials i 

No tenim més opció que la mobilització , fer saber que no estem d'acord amb el Conveni de retallades
que ens ofereixen, que volem un Conveni per avançar, comentar-ho amb els nostres companys i els nostres 
caps, perquè l'empipament, el desacord, ha de notar-se i transmetre's. Cal fer una norma, u
compliment estricte del nostre horari –sí, el que hem de fer tots els dies- i seguir les iniciatives sindicals que 
es convocaran, com a concentracions o manifestacions. 

Si així i tot no hi ha reconsideració patronal, l'única alternativa que qu edaria és la realització d'una vaga 
del sector financer, en totes les empreses . No estem exagerant, sinó explicant que amb altres mètodes i 
seguiment massiu hem d'aconseguir la rectificació. 

No caben excuses ni tractar d'amagar el cap  sota l’ala. A dia d'avui ens quedarem sense 

SENSE MOBILITZACIÓ NO HI HAURÀ CONVENI

14/07/15 

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 

NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU DE BANCA 

adherida a l’union network international    

IL�LÍMETRE DE LES 

RETALLADA SALARIAL I 

una pròrroga de sis mesos, fins al 30/06/2016, en l a vigència del 
temps i oportunitats per a la 

i així demostrar la bona fe de l’ AEB en la 

AEB ha compromès la seva 
reticències inicials. El problema és que, a diferència del que 

passava abans de la reforma laboral, arribat el 31/12/2015 sense acord ens quedem sense Conveni, 
pressiona a la representació social i suposa un 

al contingut de la negociació pròpiament dita avui hem fet un repàs i recapitulació de l'estat actual 

AEB, que ha demostrat en 
lar i suprimir drets. En aquest 

que hem presentat moltes 
propostes de modificació i simplificació d'estructura salarial, classificació professional, jornada i horaris, no 
s'han mogut un mil·límetre de la seva proposta inicial. Adjuntem també el seu document, perquè amb la 
seva capçalera i les seves pròpies paraules qualsevol pugui comprovar la profunditat del canvi que 

de la necessitat de parar aquesta agressió contra les nostres condicions salarials i 

cord amb el Conveni de retallades 
ho amb els nostres companys i els nostres 

se i transmetre's. Cal fer una norma, un hàbit, del 
i seguir les iniciatives sindicals que 

edaria és la realització d'una vaga 
. No estem exagerant, sinó explicant que amb altres mètodes i 

d'avui ens quedarem sense 

SENSE MOBILITZACIÓ NO HI HAURÀ CONVENI 
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