
Fitxa d’afiliació   data ............. / ................ / …..........
 

Nom i cognoms ..................................... .................................................................................................................................................................
 

DNI .…….........…….......................................   Telèfon …................................. ................
 

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

Població .............. ...............................................................................................................
 

Empresa/centre de treball ......................... .............................................................
 
Correu el ectrònic ……………………………………....…....................... .....................................

 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S             
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICI NA                           

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu compte els imports 
Concepte: quota sindical - Tipus de pagament: periò dic        
 

Localitat ......................... .........................................................
 

 

(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

SENSE AVENÇOS EN LA MES

 

Recapitulem. El 15/12/2015 vam 
vigència del Conveni fins al 26/02/2016 i que aboné s un lliurament a compte per 2015, fixant
se un llistat d'assumptes d'interès, d'ambdues parts, com a guia per seguir d iscutint.

Encara que algun/us sindicat/s ens diuen que la fi de la ultraactividad no comporta cap 
conseqüència, gairebé que ens van fer un favor amb la reforma laboral (què perjudicial és la 
ignorància barrejada amb la mala intenció!), CCOO cre
allunya la guillotina de la reforma laboral contra la negociació c
dubtes, explicarem –en full apart
saber que un dels principals problemes és la incertesa jurídica que introduiria en els nostres salaris 
i drets. Tenir Conveni, sobra dir que no qualsevol C

Tots els sindicats han fet seva 
absorbir l'import del lliurament a compte en aquest a nòmina, 
encara provisionals i que, en tot cas podria fer
definitius. El del Conveni s'abona, per això és tan important, i el que resten és dels Complements 
voluntaris.  

Respecte als continguts, que aquesta és la clau, no  hem aconseguit cap avanç en la reunió 
d'avui de la Mesa, encara que hem parlat sobre pujades salarials, contro
concretar cap nova proposta. En aquesta discussió CCOO hem reiterat, una vegada més, la 
nostra proposta salarial, que inclou no tocar l'ant iguitat, d'horaris, que inclou no anar cap a 
la jornada partida, o sobre mobilitat, que in

Cap de les parts renuncia a cap dels seus plantejaments d'inici. El Conveni segueix obert. És el 
moment de sumar forces, de fer veure a 
almenys ho diem per CCOO i con
difamar, dedicar energies a criticar als que
banda de la taula. Hem fixat la propera reunió de Mes

És urgent, i segueix sent necessària i imprescindible, la partic ipació i el suport de cada 
treballador, cada treballadora, per aconseguir el C onveni que necessitem.

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI

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

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

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

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

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

Empresa/centre de treball ......................... ........................................................................................................................................................................ 

ectrònic ……………………………………....…....................... ..............................................…....   
                     Signatura d’afiliació:  

              
                          DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu compte els imports corresponents. 

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

la directament a Via Laietana, 16 -2n – 08003 BARCELONA) 

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorp
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’em
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 aques
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 e
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 truc

NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECT

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’

NÇOS EN LA MESA DEL CONVENI 

DE BANCA 

vam aconseguim que l’ AEB acceptés un acord de pròrroga de la 
vigència del Conveni fins al 26/02/2016 i que aboné s un lliurament a compte per 2015, fixant

d'interès, d'ambdues parts, com a guia per seguir d iscutint.

Encara que algun/us sindicat/s ens diuen que la fi de la ultraactividad no comporta cap 
gairebé que ens van fer un favor amb la reforma laboral (què perjudicial és la 

rrejada amb la mala intenció!), CCOO creiem molt útil la pròrroga del Conveni, 
la guillotina de la reforma laboral contra la negociació col·lectiva. Com hi ha qui sembra 

en full apart- el que suposaria i, encara que no és 
saber que un dels principals problemes és la incertesa jurídica que introduiria en els nostres salaris 
i drets. Tenir Conveni, sobra dir que no qualsevol Conveni, és millor que no tenir

Tots els sindicats han fet seva la nost ra protesta per l'actitud dels bancs de compensar i  
absorbir l'import del lliurament a compte en aquest a nòmina, en tractar

en tot cas podria fer-se una vegada signat el Conveni i sobre imports 
Conveni s'abona, per això és tan important, i el que resten és dels Complements 

Respecte als continguts, que aquesta és la clau, no  hem aconseguit cap avanç en la reunió 
encara que hem parlat sobre pujades salarials, contro

En aquesta discussió CCOO hem reiterat, una vegada més, la 
nostra proposta salarial, que inclou no tocar l'ant iguitat, d'horaris, que inclou no anar cap a 
la jornada partida, o sobre mobilitat, que in clou no tocar el límit dels 25 

Cap de les parts renuncia a cap dels seus plantejaments d'inici. El Conveni segueix obert. És el 
moment de sumar forces, de fer veure a l’AEB que no hi ha consens en el Conveni que pretenen, 
almenys ho diem per CCOO i convençuts que també per la generalitat de les plantilles

ar energies a criticar als que estem negociant, solament té un beneficiari i és en l'altra 
fixat la propera reunió de Mesa pel 10 de Febrer. 

segueix sent necessària i imprescindible, la partic ipació i el suport de cada 
treballador, cada treballadora, per aconseguir el C onveni que necessitem.

 

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI
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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    

A DEL CONVENI 

AEB acceptés un acord de pròrroga de la 
vigència del Conveni fins al 26/02/2016 i que aboné s un lliurament a compte per 2015, fixant -

d'interès, d'ambdues parts, com a guia per seguir d iscutint.  

Encara que algun/us sindicat/s ens diuen que la fi de la ultraactividad no comporta cap 
gairebé que ens van fer un favor amb la reforma laboral (què perjudicial és la 

em molt útil la pròrroga del Conveni, ja que 
ol·lectiva. Com hi ha qui sembra 

 l’infern etern, només cal 
saber que un dels principals problemes és la incertesa jurídica que introduiria en els nostres salaris 

onveni, és millor que no tenir-ne. 

ra protesta per l'actitud dels bancs de compensar i  
en tractar-se d'uns imports 

se una vegada signat el Conveni i sobre imports 
Conveni s'abona, per això és tan important, i el que resten és dels Complements 

Respecte als continguts, que aquesta és la clau, no  hem aconseguit cap avanç en la reunió 
encara que hem parlat sobre pujades salarials, control horari, mobilitat, sense 

En aquesta discussió CCOO hem reiterat, una vegada més, la 
nostra proposta salarial, que inclou no tocar l'ant iguitat, d'horaris, que inclou no anar cap a 

clou no tocar el límit dels 25 km. 

Cap de les parts renuncia a cap dels seus plantejaments d'inici. El Conveni segueix obert. És el 
AEB que no hi ha consens en el Conveni que pretenen, 

la generalitat de les plantilles. Dividir, 
olament té un beneficiari i és en l'altra 

segueix sent necessària i imprescindible, la partic ipació i el suport de cada 
treballador, cada treballadora, per aconseguir el C onveni que necessitem.  

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI 
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