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

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

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

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 45 
s.financer@serveis.ccoo.cat - - www.ccoo -serveis.cat

DEMANEM UN INCREMENT A COMPTE

Aquest dimarts, 2 d'abril, s'ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni de Banca. Per la part sindical 

la representativitat en la taula és la següent:
 

CCOO  

UGT  

CGT  

FINE  

CIG  

ELA  

LAB  
 

Amb aquestes dades, CCOO tornem a tenir la responsabilitat de liderar aquesta negociació

qual buscarem el major consens sindical per a poder aconseguir, en el seu moment, un Conveni beneficiós 

per a les plantilles del sector. 
 

En la sessió d'avui s'han tractat els aspectes formals de la negociació sense que s'hagi formulat,

tipus de proposta concreta, tot i que, la patronal AEB ha proposat incorporar al temari de la negociació el 

Registre de la Jornada. 
 

Des de CCOO hem sol·licitat un increment a compte, davant la previsible dilatació temporal de la 

negociació, ja que la pròxima reunió se celebrarà el 7 de maig. La resta de sindicats ha donat suport a la 

nostra proposta, però l’AEB s'ha pronunciat en contra d'aquesta petició. 
 

El Conveni de Banca és el principal acord que garanteix els drets i condicions laborals

treballem en els Bancs i és un model de negociació que ens està servint per frenar els aspectes més 

regressius de la Reforma Laboral. CCOO volem donar

altres qüestions, realitzarem en aquesta negociació propostes sobre els temes principals.
 

- Els increments salarials. 

- Una regulació del temps de treball

- La participació sindical en la planificació de la 

- L’avaluació dels riscos psicosocials de la professió per a millorar la 

- La millora dels beneficis socials. 

- La quantificació dels objectius dels plans d’

professional. 

- La participació en la implantació de la 
 

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

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

èfon …............................................. ........…......... Data naixement  ............. / ............... / …............. 

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

...............................................................................................................................................  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 la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras i de
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 
concre
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 informat en www.ccoo.cat, o en la 
web de la CS CCOO,
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 do
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 
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’

CONVENI DE BANCA 
ES CONSTITUEIX LA MESA 

DEMANEM UN INCREMENT A COMPTE 

 

Aquest dimarts, 2 d'abril, s'ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni de Banca. Per la part sindical 

la representativitat en la taula és la següent: 

 48,00%  6  persones 

 23,38%  3  persones 

 12,25%  2  persones 

 11,54%  1  persona 

    2,26%  1  persona 

    1,95%  1  persona 

    0,62%  1  persona 

Amb aquestes dades, CCOO tornem a tenir la responsabilitat de liderar aquesta negociació

qual buscarem el major consens sindical per a poder aconseguir, en el seu moment, un Conveni beneficiós 

En la sessió d'avui s'han tractat els aspectes formals de la negociació sense que s'hagi formulat,

tipus de proposta concreta, tot i que, la patronal AEB ha proposat incorporar al temari de la negociació el 

Des de CCOO hem sol·licitat un increment a compte, davant la previsible dilatació temporal de la 

a que la pròxima reunió se celebrarà el 7 de maig. La resta de sindicats ha donat suport a la 

nostra proposta, però l’AEB s'ha pronunciat en contra d'aquesta petició.  

El Conveni de Banca és el principal acord que garanteix els drets i condicions laborals

treballem en els Bancs i és un model de negociació que ens està servint per frenar els aspectes més 

regressius de la Reforma Laboral. CCOO volem donar-li més i millors continguts, per tant, a més de moltes 

en aquesta negociació propostes sobre els temes principals.

temps de treball que ens permeti avançar en la conciliació.  

La participació sindical en la planificació de la formació. 

socials de la professió per a millorar la salut laboral. 

La quantificació dels objectius dels plans d’igualtat per a reduir les diferències en la promoció 

La participació en la implantació de la digitalització perquè no afecti negativament a l’ocupació.

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 
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adherida a l’union network international    

Aquest dimarts, 2 d'abril, s'ha constituït la Comissió Negociadora del Conveni de Banca. Per la part sindical 

Amb aquestes dades, CCOO tornem a tenir la responsabilitat de liderar aquesta negociació col·lectiva, en la 

qual buscarem el major consens sindical per a poder aconseguir, en el seu moment, un Conveni beneficiós 

En la sessió d'avui s'han tractat els aspectes formals de la negociació sense que s'hagi formulat, encara, cap 

tipus de proposta concreta, tot i que, la patronal AEB ha proposat incorporar al temari de la negociació el 

Des de CCOO hem sol·licitat un increment a compte, davant la previsible dilatació temporal de la 

a que la pròxima reunió se celebrarà el 7 de maig. La resta de sindicats ha donat suport a la 

El Conveni de Banca és el principal acord que garanteix els drets i condicions laborals de les persones que 

treballem en els Bancs i és un model de negociació que ens està servint per frenar els aspectes més 

li més i millors continguts, per tant, a més de moltes 

en aquesta negociació propostes sobre els temes principals. 

per a reduir les diferències en la promoció 

perquè no afecti negativament a l’ocupació. 


