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

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

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

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

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

Empresa/centre de treball ......................... .............................................................
 
Correu electrònic ……………………………………....….............. ..............................................

 

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 
s.financer@serveis.ccoo.cat - - www.ccoo -serveis.cat

FA IMPOSSIBLE EL CONVENI
 

L'1 d'Abril serem víctimes d'una situació inèdita: no hi haurà Conven i de Banca. Ens 
quedem sense la base sòlida dels nostres drets, els  nostres salaris, les nostres condicions 
laborals. 
L’AEB, parapetada en la reforma 
ha pretès, en aquesta negociació
precedents, que e ls sindicats presents en la Mes
 

L’AEB aprofita per fer impossible el Conven
experts coincideixen que el caos normatiu, la incertesa jurídica, la 
aboca la pèrdua del Conveni ens porten a
perillós. 
 
CCOO hem portat a la Mesa propostes
arriscat solucions que necessiten explicació detallada, però la intenció "modernitzadora" d
demostrat ser només una façana per retallar en tots i cadascun dels capítols del Conveni, perqu
Conveni no tindreu res". 
 
Mentrestant, hem seguit coneixent els increments de retribucions, bonus i plans de pensions de Presidents, 
Consellers i Alts càrrecs dels Bancs. Aquest
nostres empreses, en nom de la recuperació de la reputació i de la confiança.
 
CCOO mobilitzarem tots els nostres recursos per fer comprendre q
camí d'espines, pedregós i amb accidents, p
propi sindicat, però també per a les empreses. En els tribunals, a
 
Totes les plantilles, de bancs grans i pet
ocupació, el nostre salari, les nostres condicions laborals, fins a obligar a 
Conveni, a retornar- nos la dignitat d'unes condicions laborals acordade s i no imposades.
      

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

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

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

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

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

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

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

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

              
                          DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu 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 
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 l
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 amb altres entitats. 
Sempre estaràs 
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 fotocòpi
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 l
algun dubte pots enviar un correu electrònic a 
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU DE BANCA

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 

FA IMPOSSIBLE EL CONVENI
víctimes d'una situació inèdita: no hi haurà Conven i de Banca. Ens 

quedem sense la base sòlida dels nostres drets, els  nostres salaris, les nostres condicions 

parapetada en la reforma laboral del PP i amb l'amenaça d'acabar amb el Conveni, 
en aquesta negociació , imposar una retallada de salaris i de drets 

ls sindicats presents en la Mes a hem rebutjat unànimement.

AEB aprofita per fer impossible el Conveni si no s'accepten les seves imposicions. Totes les parts i els 
experts coincideixen que el caos normatiu, la incertesa jurídica, la discrecionalitat, la indefensió a les que 
aboca la pèrdua del Conveni ens porten a entrar en un territori si més no descone

CCOO hem portat a la Mesa propostes d'actualització, alternatives modernitzadores, canvis de calat i
arriscat solucions que necessiten explicació detallada, però la intenció "modernitzadora" d

per retallar en tots i cadascun dels capítols del Conveni, perqu

coneixent els increments de retribucions, bonus i plans de pensions de Presidents, 
Bancs. Aquest és el sistema financer que sembla que volen

nostres empreses, en nom de la recuperació de la reputació i de la confiança. 

tots els nostres recursos per fer comprendre que el sector sense Conveni 
í d'espines, pedregós i amb accidents, per a tots, per a les treballadores i treballadors de 

s empreses. En els tribunals, a cada empresa, al carrer, en les oficines.

Totes les plantilles, de bancs grans i pet its, en serveis centrals o a la xarxa, 
ocupació, el nostre salari, les nostres condicions laborals, fins a obligar a 

nos la dignitat d'unes condicions laborals acordade s i no imposades.

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

23/03/16 

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    

FA IMPOSSIBLE EL CONVENI 
víctimes d'una situació inèdita: no hi haurà Conven i de Banca. Ens 

quedem sense la base sòlida dels nostres drets, els  nostres salaris, les nostres condicions 

amb l'amenaça d'acabar amb el Conveni, 
de salaris i de drets sense 

a hem rebutjat unànimement.  

i si no s'accepten les seves imposicions. Totes les parts i els 
discrecionalitat, la indefensió a les que 

entrar en un territori si més no desconegut, però segur que molt 

odernitzadores, canvis de calat i hem 
arriscat solucions que necessiten explicació detallada, però la intenció "modernitzadora" de l'AEB ha 

per retallar en tots i cadascun dels capítols del Conveni, perquè "sense 

coneixent els increments de retribucions, bonus i plans de pensions de Presidents, 
el sistema financer que sembla que volen construir les 

tor sense Conveni serà un 
ladores i treballadors de banca i per al 

cada empresa, al carrer, en les oficines... 

la xarxa, defensarem la nostra 
ocupació, el nostre salari, les nostres condicions laborals, fins a obligar a l’AEB a recuperar el 

nos la dignitat d'unes condicions laborals acordade s i no imposades.   

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