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

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

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

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

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

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

 

Ordre de domiciliació codi internacional IBAN:   

E S             
IBAN                    NÚMERO D’ENTITAT       OFICI NA                           

Amb la mev a signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu co mpte 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

REGISTRE DE JORNADA: 2 D’OCTUBRE 
DARRERA 

 

Aquest dijous, 12 de setembre, s'ha celebrat una nova reunió del Conveni Col·lecti
Després de l'última, el passat 30 de juliol
sobre el registre de la jornada.
elements que ineludiblement ha de contenir i aquells altres que no acceptem:
 
-No acceptem que hi hagi una clàusula de 
entitats que vulguin, no aplicar l'acord sectorial.
 
-No acceptem que els excessos sobre la jornada es computin a partir de les 1
Conveni Col·lectiu perquè, pràcticament en tots els bancs, la jornada real d'obligat compliment és 
inferior a aquesta xifra. 
 
-La formació de caràcter obligatori ha de tenir la consideració de temps de treball efectiu.
 
-Ha d’estar regulat l'ús dels diferents dispositius des dels 
part de la persona treballadora i garantir 
 
-Ha de donar-se informació periòdica als sindicats del contingut del registre de les plantilles per a 
poder testar el correcte compliment del sistema i de les incidències que 
 
-És necessària la constitució d'una Comi
poder valorar el seu desenvolupament.
 
-S’ha de reconèixer el dret a la desconnexió i recollir en aquest acord el compromís d'abordar 
diferents mesures per a garantir aquest dret en la negociació de l
sectorial. 
 
La patronal AEB ha quedat en
tindrà lloc el 2 d'octubre, aquesta és l'última en la que
hem emplaçat a la patronal a tractar els continguts del Conveni.
 
S'ha establert un calendari de negociació per bloc
Treball” el primer a posar-se damunt de la taula.

 

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

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

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

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

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

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

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

              
                          DC  COMPTE 

a signatura autoritzo a CCOO per carregar al meu co mpte 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 
Comiss
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 de
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
informació sobre les activitats i acor
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
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

 

 

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’

REGISTRE DE JORNADA: 2 D’OCTUBRE 
DARRERA OPORTUNITAT PER L’ACORD

 

 

Aquest dijous, 12 de setembre, s'ha celebrat una nova reunió del Conveni Col·lecti
, el passat 30 de juliol, en la que es van donar alguns punts de coincidènc

bre el registre de la jornada. Avui CCOO hem tornat a posar damunt de la taula aquells 
elements que ineludiblement ha de contenir i aquells altres que no acceptem:

No acceptem que hi hagi una clàusula de desvinculació de l'acord que permeti
entitats que vulguin, no aplicar l'acord sectorial. 

No acceptem que els excessos sobre la jornada es computin a partir de les 1
, pràcticament en tots els bancs, la jornada real d'obligat compliment és 

La formació de caràcter obligatori ha de tenir la consideració de temps de treball efectiu.

l'ús dels diferents dispositius des dels que es pugui realitzar el registre per 
part de la persona treballadora i garantir la seva privacitat. 

se informació periòdica als sindicats del contingut del registre de les plantilles per a 
poder testar el correcte compliment del sistema i de les incidències que es puguin produir

És necessària la constitució d'una Comissió Paritària de seguiment de l'acord sectorial per a 
poder valorar el seu desenvolupament. 

el dret a la desconnexió i recollir en aquest acord el compromís d'abordar 
diferents mesures per a garantir aquest dret en la negociació de l'actual Conveni Col·lectiu 

en respondre als nostres plantejaments en la 
questa és l'última en la que es tractarà el tema del registre

l a tractar els continguts del Conveni. 

alendari de negociació per blocs, sent el capítol Sisè del Conveni: 
se damunt de la taula. 

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 

Setembre 2019 

adherida a l’union network international    

REGISTRE DE JORNADA: 2 D’OCTUBRE  
OPORTUNITAT PER L’ACORD  

Aquest dijous, 12 de setembre, s'ha celebrat una nova reunió del Conveni Col·lectiu de Banca. 
es van donar alguns punts de coincidència 

vui CCOO hem tornat a posar damunt de la taula aquells 
elements que ineludiblement ha de contenir i aquells altres que no acceptem: 

de l'acord que permeti, a aquelles 

No acceptem que els excessos sobre la jornada es computin a partir de les 1.700 hores del 
, pràcticament en tots els bancs, la jornada real d'obligat compliment és 

La formació de caràcter obligatori ha de tenir la consideració de temps de treball efectiu. 

pugui realitzar el registre per 

se informació periòdica als sindicats del contingut del registre de les plantilles per a 
puguin produir. 

ssió Paritària de seguiment de l'acord sectorial per a 

el dret a la desconnexió i recollir en aquest acord el compromís d'abordar 
'actual Conveni Col·lectiu 

respondre als nostres plantejaments en la propera sessió que 
es tractarà el tema del registre. CCOO 

è del Conveni: “Temps de 


