
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 

 
 

Nota informativa 

29 de abril 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 DE 

CATALUNYABANC 

RECLAMA UN PROCÉS 

D’INTEGRACIÓ NEGOCIAT, 

AMB MESURES NO 

TRAUMÀTIQUES BASADES 

EN LA VOLUNTARIETAT 

Davant les informacions que els gestors 
han fet publiques avui, relatives a la 
integració de CatalunyaBanc al grup 
BBVA, CCOO exigeix que 
l’entitat negociï amb la representació 
dels treballadors l’articulació del procés 
a través de mesures voluntàries i no 
traumàtiques. 
  
Els successius ERO que ha 
patit CatalunyaBanc han suposat uns 
ajustos extrems per  als treballadors i 
treballadores, tant en pèrdua de llocs de 
treball com pel que fa a la rebaixa de 
condicions salarials i laborals. CCOO 
considera que la situació econòmica del 
grup BBVA i les piràmides d’edat de les 
plantilles han de permetre abordar un 
procés d’integració sense baixes 
forçoses ni ajustos addicionals en 
condicions 

CCOO DE CATALUNYABANC 

RECLAMA UN 

PROCESO DE INTEGRACIÓN 

NEGOCIADO, CON MEDIDAS 

NO TRAUMÁTICAS BASADAS 

EN LA VOLUNTARIEDAD 

 

Ante las informaciones que los gestores 
han hecho públicas hoy, relativas a la 
integración de CatalunyaBanc en el 
grupo BBVA, CCOO exige que 
la entidad negocie con la 
representación de los trabajadores la 
articulación del proceso a través de 
medidas voluntarias y no traumáticas. 
  
Los sucesivos ERE que ha sufrido 
CatalunyaBanc han supuesto unos ajustes 
extremos para  los trabajadores y 
trabajadoras, tanto en pérdida de puestos 
de trabajo como por lo que 
respecta a la rebaja de condiciones 
salariales y laborales. CCOO considera 
que la situación económica del grupo 
BBVA y las pirámides de edad de las 
plantillas debe permitir abordar un proceso 
de integración sin bajas forzosas ni ajustes 
adicionales en condiciones. 

 

Compromesos amb tu! 
¡Comprometidos contigo! 

http://www.ccoo-serveis.cat/

