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NOVA PRORROGA PER SEGUIR NEGOCIANT EL REGISTRE DE J ORNADA

 

A la reunió d’aquest dimecres, 30 d'octubre, AEB ha proposat prorrogar dues sessions més 
i el 26 de novembre- la negociació sobre el sistema de registre de jornada amb la finalitat 
d'analitzar més detingudament la resposta que els hem donat 
avançar i construir un acord amb el major consens possible.
 
 

SEGUIM AVANÇANT EN EL CONVENI I CCOO PRESENTEM PROP OSTES EN 
BENEFICIS SOCIALS, SALUD LABORAL I PRESTACIONS COMP LEMENTARIES

 
 
Encara que molts dels aspectes continguts en aquests capítols són objecte de desenvolupament 
i millora en els diversos acords d'empresa, CCOO hem plantejat 
 
Beneficis Socials 
 
• Incrementar el volum de capital
termini d'amortització fins als 30 anys.
• Préstecs sense interès: ampliar i millorar els conceptes pels quals es conc
universitaris, liquidacions d'impostos, reparacions d'avaries de vehicles, etc).
 
Salut Laboral 
 
• Les avaluacions dels riscos psicosocials han de comptar amb la participació de la representació 
laboral. 
• Reconeixement de les plantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades.
• Incorporar com a risc laboral les agressions o qualsevol modalitat de violència externa exercida 
per personal aliè a l'empresa 
 
Prestacions complementàries
 
• Incrementar les aportacions míni
• Incloure com a beneficiàries de l'assegurança de vida a les parelles de fet.
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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 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
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aquest dimecres, 30 d'octubre, AEB ha proposat prorrogar dues sessions més 
la negociació sobre el sistema de registre de jornada amb la finalitat 

d'analitzar més detingudament la resposta que els hem donat a la seva proposta
avançar i construir un acord amb el major consens possible. 

SEGUIM AVANÇANT EN EL CONVENI I CCOO PRESENTEM PROP OSTES EN 
BENEFICIS SOCIALS, SALUD LABORAL I PRESTACIONS COMP LEMENTARIES

Encara que molts dels aspectes continguts en aquests capítols són objecte de desenvolupament 
i millora en els diversos acords d'empresa, CCOO hem plantejat els mínims aquí estipulats.

capital dels préstecs per a l'adquisició d'habitatge fins a 200.000
termini d'amortització fins als 30 anys. 
• Préstecs sense interès: ampliar i millorar els conceptes pels quals es conc
universitaris, liquidacions d'impostos, reparacions d'avaries de vehicles, etc).

• Les avaluacions dels riscos psicosocials han de comptar amb la participació de la representació 

lantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades.
• Incorporar com a risc laboral les agressions o qualsevol modalitat de violència externa exercida 

Prestacions complementàries  

• Incrementar les aportacions mínimes anuals als plans de pensions a càrrec de les empreses.
• Incloure com a beneficiàries de l'assegurança de vida a les parelles de fet.

La propera reunió tindrà lloc

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 

Octubre 2019 

adherida a l’union network international    

NOVA PRORROGA PER SEGUIR NEGOCIANT EL REGISTRE DE J ORNADA 

aquest dimecres, 30 d'octubre, AEB ha proposat prorrogar dues sessions més -el 7 
la negociació sobre el sistema de registre de jornada amb la finalitat 

a la seva proposta. L’objectiu és 

SEGUIM AVANÇANT EN EL CONVENI I CCOO PRESENTEM PROP OSTES EN 
BENEFICIS SOCIALS, SALUD LABORAL I PRESTACIONS COMP LEMENTARIES 

Encara que molts dels aspectes continguts en aquests capítols són objecte de desenvolupament 
ls mínims aquí estipulats. 

dels préstecs per a l'adquisició d'habitatge fins a 200.000€ i el 

• Préstecs sense interès: ampliar i millorar els conceptes pels quals es concedeixen (estudis 
universitaris, liquidacions d'impostos, reparacions d'avaries de vehicles, etc). 

• Les avaluacions dels riscos psicosocials han de comptar amb la participació de la representació 

lantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades. 
• Incorporar com a risc laboral les agressions o qualsevol modalitat de violència externa exercida 

mes anuals als plans de pensions a càrrec de les empreses. 
• Incloure com a beneficiàries de l'assegurança de vida a les parelles de fet. 

tindrà lloc el 7 de novembre. 


