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1. INFORME - BALANÇ
Aquests passats quatre anys han estat molt intensos pel que fa a l'activitat sindical, tant
sectorial com federal i confederal i pel que fa als canvis que la crisi del sector financer en
particular i la crisi en general han provocat en les nostres empreses.
Passem a exposar un resum del que ha estat l'activitat de l'Agrupació de Banca de
Catalunya en aquest període.

1.1 ACCIÓ SINDICAL
Ha estat un període molt prolífic tant en el terreny de la negociació col·lectiva sectorial i
d'empresa com en conflictes i mobilitzacions, incloses les dues vagues generals que ens
hem vist obligats a convocar. Convé, per refrescar la memòria, que fem un resum amb el
detall, tant dels acords firmats a nivell sectorial i d'empresa, com de les mobilitzacions en
què hem participat, tant les de sector com les convocades per la Federació, CONC i
Confederació. En totes aquestes activitats hem participat com a Agrupació, com a
seccions sindicals i com a delegats/des i afiliats/des de CCOO Catalunya.

1.2 NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
En aquest any 2012 s'ha tancat el Conveni Col·lectiu de Banca Privada amb vigència fins
al 31 de desembre del 2014, després de més d'un any de negociacions.
S'ha fet realitat l'antiga reivindicació dels dissabtes lliures amb la signatura d'acords en
els bancs Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Pastor, Banesto, València i March, i el seu
posterior trasllat al conveni.
En relació amb plans d'igualtat, entre renovacions i nous plans tenim els acords de
Deutsche Bank, ING i BBVA.
Igualment s'ha renovat l'acord de prejubilacions del Santander i signat el de Banesto.
S'han signat acords sobre discriminació sindical a Santander, beneficis socials a Barclays,
beneficis socials i conciliació en Pastor, jubilacions parcials en Pastor, acord col·lectiu de
condicions en Espirito Santo i teletreball a BBVA , entre d’altres.
I ja relacionats amb l'ocupació, s'han signat els acords de garantia d'ocupació i tancaments
d'oficines a Banesto, ERO Barclays, ERO Lloyds, ERO BNP-Fortis, EROs Banc Gallego, ERO
Bankpyme, ERO Citibank, ERO Banc Caixa Geral i els Acords de fusió de SabadellGuipuzcoano, La Caixa-Bankpyme i Popular-Pastor, estant en procés de negociació a
l'aprovació d'aquest document, les fusions i EROs de Sabadell-CAM i BBVA-UNNIM.
En totes aquestes negociacions hem participat des de l'Agrupació de Banca de Catalunya
a diferents nivells, directament com l'ERO de Bankpyme en representació de la
Federació, a Lloyds en l'extensió de la posició de la COE en contra de l'acord, a BNP-
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Fortis assessorant i donant suport als delegats de Fortis Bank en la negociació, en el
conveni sectorial com a part de l'Agrupació Estatal, com a seccions sindicals de Catalunya
o participant en les COES.

1.3 CAMPANYES I MOBILITZACIONS
En relació a les campanyes, a més de les periòdiques del 8 de març, el 25 de novembre
contra la violència de gènere i el dia per la Prevenció de Riscos i Salut laboral o els actes
de l'1 de maig, en aquest període hem participat com Agrupació en les campanyes de
recollida de signatures de la ILP contra la Reforma Laboral, la ILP per la dació per
Pagament i la campanya "SOM bancaris i bancàries, NO els banquers", iniciativa de la
nostra Federació.
I pel que fa a les mobilitzacions, com tots sabem ha estat un període, que per desgràcia
encara no ha acabat, molt intens. A més de les pròpies del sector com les concentracions
per l'ERO del Lloyds Bank, les d'acomiadaments a Banesto, Bankinter o Banc Caixa Geral,
la de BBVA a Manresa, etc. Hem participat en sectorials donant suport a altres
agrupacions que ho han sol·licitat com Contact Center, Estalvi, TIC o Assegurances.
També hem tingut dues vagues generals el 2010 i 2012 i múltiples manifestacions i
assemblees de delegats tant a Barcelona com a Madrid contra les reformes laborals,
contra les retallades socials, per un treball digne i jornades d'acció europees.
Per fer front a aquesta activitat, des de maig de 2011 vam decidir establir torns rotatoris
entre les diferents seccions sindicals per distribuir els delegats quan no es tractava
d'actuacions generals o per serveis d'ordre de manifestacions i repartiments de
propaganda, per així repartir l'esforç i aconseguir un millor aprofitament de les hores
sindicals, sense perjudici de l'activitat sindical en l'empresa. Les xifres de participació han
estat de 125 delegats/des el 2011 i 119 delegats/des a 31 d'agost de 2012 per cobrir
aquestes necessitats, deixant al marge aquelles en què la convocatòria era general. Avui
podem valorar aquesta iniciativa molt positivament i anem a mantenir-la.

1.4 ASSEMBLEES DE DELEGATS/DES
D'acord amb l'activitat sindical, hem celebrat múltiples assemblees de delegats i
delegades convocades per l'Agrupació i amb l'assistència de la Federació de Catalunya,
de l'Agrupació Estatal i segons l'ocasió de membres de la Federació Estatal com el
secretari general Chema Martínez en la convocada conjuntament per al sector financer o
Joaquín Campo, responsable de previsió social amb motiu de la reforma del sistema de
pensions. Hem pogut debatre en assemblees igualment les reformes laborals, les vagues
generals, la reforma del sector financer o el Conveni Col·lectiu.

1.5 ELECCIONS SINDICALS
Al desembre de 2010 es van celebrar les eleccions sindicals centralitzades del sector amb
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un resultat excel·lent a Catalunya i a l'Estat que ens ha permès tenir la majoria a la Mesa
del Conveni. Seguim essent el primer sindicat del sector i a Catalunya, tot i les
dificultats, inclosa la disminució de llocs a cobrir, hem aconseguit millorar resultats
superant la barrera del 50 % i aconseguint, per tant, la majoria absoluta.

COMPARATIVA 2006 - 2010
CCOO

UGT

CGT

Altres

TOTAL

2006

48,76%

19,09%

13,49%

19%

482

2010

50,34%

17,69%

11,34%

21%

441

CÒMPUT DINÀMIC CATALUNYA
En nombre de delegats
PROVÍNCIA

Delegats/des

CCOO

UGT

CGT

CC

FITC

Altres

342

173

52

49

16

8

44

Girona

61

43

8

3

2

2

3

Lleida

42

22

10

0

2

4

4

Tarragona

47

17

11

8

5

3

3

494

257

81

60

25

17

54

Barcelona

CATALUNYA

En representació percentual
PROVÍNCIA

CCOO

UGT

CGT

CC

FITC

ALTRES

Barcelona

50,58

15,2

14,33

4,68

2,34

12,87

Girona

70,49

13,11

4,92

3,28

3,28

4,92

Lleida

52,38

23,81

0

4,76

9,52

9,52

Tarragona

36,17

23,4

17,02

10,64

6,38

6,38

CATALUNYA

50,02

16,4

12,15

5,06

3,44

10,93

1.6 AFILIACIÓ
En aquests moments tenim un percentatge d'afiliació sobre cens mitjana del 40 %,
important, però per sota del percentatge de representativitat i per sota dels vots
obtinguts per candidatures de CCOO, cosa que ens dóna una primera idea de la nostra
capacitat de creixement.
Durant els primers anys d'aquest període hem mantingut una bona línia de creixement
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net, que s'ha vist estancada el 2011 i en descens durant aquest 2012.

DADES D’AFILIACIÓ 2009 - 2012. (*) Dades a 2012.06.30.
Altes

Baixes

Net

TOTAL

2008

531

388

143

5.954

2009

612

378

234

6.211

2010

437

437

0

6.211

2011

366

364

2

6.080

2012

128

217

-89

5.984 (*)

NOTA: Els següents supòsits no figuren com a Altes, però sí amb el total: canvi de territori,
antiguitat d'altre sindicat, recuperació baixes.

Tot i que aquesta tendència a la baixa és general en el sindicat, no per això hem de
deixar de prendre mesures per modificar-la. Les plantilles dels bancs disminueixen i
augmenta el nombre de prejubilats, sobre aquests últims i per mantenir la seva afiliació,
hem donat una nova empenta i fet alguns canvis a les activitats que s'havien posat en
marxa del grup PEJOTAS amb un balanç molt positiu, creant el grup PEJOTAS
EXRCUSIONISME i PEJOTAS CULTURA, fins i tot hem començat a tenir altes d'afiliació
entre els prejubilats que participen i el nombre s'ha incrementat dels 10 que quedaven el
2009, als actuals 196.

RESUM ACTIVITATS 2011 - GRUP PEJOTAS
GRUPS
EXCURSIONISTA CULTURAL
Activitats

13

9

participants

642

506

Mitjana per
activitat
persones

46

51
196
12

empreses
Banca

8

Estalvi

3

COMFIA

1

Alhora s'han intensificat les actuacions de control d'impagats en col·laboració amb la
Federació.

1.7 SALUT LABORAL
El 2009 vam realitzar, d'acord amb la Federació i la CONC, una campanya davant les
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direccions de les nostres empreses relacionada amb l'epidèmia de la grip A, signant amb
gairebé la totalitat d’aquestes protocols d'actuació en previsió d’aquesta o altres
pandèmies que poguessin sorgir en el futur.
Les empreses han aprofitat l'actual crisi per retallar els drets laborals dels/les
treballadors/es i de les representacions sindicals, això s'ha notat de manera notable en
tots els aspectes derivats de salut laboral, ja sigui mitjançant el canvi en els estils de
direcció a les empreses ja sigui mitjançant la no aplicació de mesures preventives davant
els actes, cada vegada més freqüents de violència externa al nostre sector.
En aquests quatre anys, han augmentat el nombre d'atracaments, s'ha disparat els casos
d'agressions, ja sigui física ja sigui psicològica a les plantilles de les nostres empreses, i
s'han multiplicat de manera exponencial els casos de violència psicològica interna,
mitjançant els nous estils de direcció. És difícil, sinó impossible, seguir augmentant la
càrrega de treball i la consecució d'objectius sense canviar el model organitzacional.
Un altre dels flancs que les empreses han obert és l'atac a les representacions sindicals,
intentant minvar els àmbits de representació d’aquestes, i un exemple el tenim en
l'eliminació del Comitè de Seguretat i Salut Estatal, com ha succeït en el Banc de
Sabadell, canviant la representació (o deixant sense cobertura) en matèria de seguretat i
salut, del total de la plantilla a aquella que se circumscriu només als diferents Comitès de
Seguretat i Salut.
Davant això COMFIA-CCOO ha respost en tots els fronts, hem efectuat denúncies davant
la Inspecció de Treball en matèria de riscos psicosocials (Sabadell 2009, Banesto 2011) i
en benefici de la violència externa i dins de la campanya "Som bancaris no banquers"
hem realitzat manifestacions davant de la CNMV i del Banc d'Espanya.
Quant a les avaluacions psicosocials, s'ha intervingut assistint a reunions sobre això en
diverses empreses, col·laborant amb la Secretaria de Salut Laboral de COMFIA Catalunya
i la Secretaria Federal de Salut Laboral en el projecte iniciat per aquesta, que consisteix
que les COES realitzin un estudi psicosocial amb suport d'aquesta àrea, recollint dades
mitjançant qüestionari, utilitzant com a font la metodologia de l'INSHT (FPSICO) més
unes preguntes addicionals d'acord amb la particularitat de l'organització empresarial que
es tracti. La Secretaria de Salut Laboral redactarà un informe final adaptat als requisits
de cada secció sindical en concret. És un camí de llarg recorregut, però de moment
estem intentant dotar d'eines d'acció sindical a les COES perquè puguin forçar les
empreses a negociar la realització d'aquestes avaluacions.
El novembre de 2011 va tenir lloc la Jornada "Treball segur: treballar sense por" on es va
tractar la violència externa i es va presentar el protocol d'atracaments de COMFIA.
Amb l'aprovació de les noves formes de mesurar l'absentisme que passa del col·lectiu a
l'individual, hem constatat la contractació d'entitats externes a les nostres empreses per
al control, seguiment i persecució dels empleats/des que estan de baixa per incapacitat
transitòria.
L'Agrupació de Banca de Catalunya realitza assessorament individualitzat a tots els
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delegats de prevenció, seccions sindicals, i afiliats que així ho sol·liciten, sempre en
coordinació amb la Secretaria de Salut Laboral de COMFIA Catalunya i la Secretaria
Federal de Salut.
Així mateix col·laborem i participem de manera contínua en els projectes llançats per la
Secretaria Federal i amb la Secretaria de Salut Laboral de COMFIA Catalunya.

1.8 FORMACIÓ
Els delegats i delegades de l'Agrupació de Banca han participat en els programes de
formació organitzats per la Federació de Catalunya segons les dades:
DONES

HOMES

TOTAL

2008

17

42

59

2009

22

44

66

2010

16

23

39

2011

33

27

60

2012

14

10

24

102

146

248

Aquí estan inclosos tots els tipus de cursets que s'han organitzat, tant els impartits des
de la pròpia Federació com els organitzats per la CONC.
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2. PROPOSTES
2.1 ACCIÓ SINDICAL
En la situació actual de crisi i reestructuració del sector financer, el nostre principal
objectiu és el manteniment de l'ocupació.
El nou mapa d'entitats financeres que s'està dibuixant –i que ha comportat entre altres
efectes la desaparició de les caixes d'estalvi tal com les coneixíem fins ara– encara no
s'ha acabat de dissenyar. En conseqüència el procés de fusions i/o absorcions encara té
un gran recorregut pendent.
La nostra acció sindical ha d'enfocar prioritàriament cap a fer que tots els processos en
marxa, així com els que s'iniciïn posteriorment, han de ser negociats amb la
representació sindical, com la millor garantia del manteniment de l'ocupació i de la
utilització de mesures no traumàtiques, com s'ha vingut fent en situacions anteriors.
Encara que la reestructuració del sector que estem patint en aquests moments no té
comparació amb situacions anteriors, ni per volum, ni per motius dels moviments (no és
el mateix un acord entre empreses que una adjudicació en subhasta), la defensa dels
drets dels treballadors és la mateixa. Que aquests processos siguin negociats serà clau
per a la consecució dels nostres objectius i per als drets dels treballadors.
I no parlem només de fusions i absorcions sinó també, de la reestructuració de plantilles i
del manteniment de les condicions laborals. Hem de tenir en compte tant en els
processos que es produeixin, amb o sense ERO, que hem de lluitar per preservar el
manteniment de les condicions de treball, procurant tenir presents les prolongacions de
jornada que es realitzen a les entitats afectades, a l'hora de acordar reduccions de
jornada, suspensions de contracte o excedències.
Encara que l'Agrupació de Banca de Catalunya té una participació directa molt relativa en
aquests processos ja que la majoria són estatals, no està al marge d’aquests. Hi ha
hagut (Bankpime) i pot haver-hi més en què, o bé les plantilles estiguin majoritàriament
a Catalunya o en l'eix Madrid-Barcelona i necessitin la nostra intervenció directa. A més,
no podem oblidar que, pel pes sindical de Catalunya, són moltes les persones
enquadrades en aquesta Agrupació que participen i fins i tot dirigeixen negociacions
estatals i que en tots els casos sempre tenim un nombre important de treballadors i
treballadores a Catalunya afectats i, o bé directament o donant suport a les seccions
sindicals que ho necessitin, estem immersos en tots aquests processos.
És per tant molt important per al desenvolupament de l'acció sindical necessària, tant
mantenir clars els objectius, com mantenir un adequat nivell d'informació i coordinació,
perquè des de l'Agrupació puguem participar i donar suport en qualsevol faceta que sigui
necessària, la negociació, la informació o el conflicte.
Dins d'aquest últim, el conflicte, hem de tenir sempre present la nostra participació i
col·laboració com Agrupació en totes les mobilitzacions, no només del nostre sector sinó
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també a les de la resta de sectors de la Federació i com no, ja que som una part més del
sindicat a les de la CONC i les generals de la Confederació. En aquest sentit mantindrem
l'actual sistema rotatori i proporcional a l'afiliació i al nombre de delegats i delegades en
les convocatòries que pel seu abast ho permetin.

2.2 NEGOCIACIÓ SECTORIAL I D'EMPRESA
A partir de l'aprovació de la darrera Reforma Laboral, la Negociació Col·lectiva ha sofert
importants canvis i retallades.
Hem de remarcar la importància del manteniment de la negociació sectorial com a eix
vertebrador dels diferents nivells de negociació col•lectiva, però per aplicació de la
Reforma Laboral, adquireix un nou pes la negociació a l'empresa. Nosaltres no només no
hem rebutjat mai la negociació en l'empresa, sinó que li hem donat suport i desenvolupat
però, sempre dins dels paràmetres de la sectorial i com a millora d’aquesta.
El més important ara mateix és la coordinació entre les seccions sindicals per al
manteniment de la nostra línia sindical i la tutela de les empreses petites amb poc pes
sindical.
Des de l’Agrupació de Catalunya, ens proposem fomentar l'intercanvi d'informació per
facilitar la coordinació i l'aprofitament de les noves iniciatives sindicals de cada secció
sindical i assumirem col·laborant amb la Federació Estatal en la tutela dels bancs
instal·lats al nostre territori que, pel seu mapa sindical o per l’absència d’aquest ho
requereixin (exemples d'aquesta situació són Banc Mediolanum amb representació
independent o estrangers com el Marrocaiene du Commerce amb afiliats i sense
representació sindical).
En aquesta línia ens proposem la realització de tallers temàtics específics en la mesura
que hi hagi material per a ells i que les exigències del moment actual, de problemàtiques
en tots els fronts ens ho permetin i la sindicalització de les empreses amb poca o nul·la
presència sindical.

2.3 AFILIACIÓ
És imprescindible no només garantir el manteniment de l'afiliació actual, sinó que a més
hem de incrementar-la.
En aquests moments tenim un saldo negatiu en l'afiliació que si no corregim la tendència,
suposaria un retrocés que ens portaria a les xifres d'afiliació de 2008.
Davant d’aquesta dada hem esforçar-nos més a evitar les baixes d'afiliació. Cal millorar
el control dels impagats, si alguna secció sindical no pot assumir-ho directament és millor
que traspassi aquesta responsabilitat als serveis de la federació abans que es perdin
possibles recuperacions. També hem de remarcar en el fet de mantenir la vinculació amb
el sindicat dels companys prejubilats, intentant controlar les baixes, recorrent només
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quan sigui imprescindible a la disminució de les quotes, donades les dificultats
econòmiques del sindicat.
En aquest segon front hem de destacar els bons resultats que estem obtenint amb
l'organització de les activitats dels prejubilats i passius amb els grups PEJOTAS CULTURA
i PEJOTAS GRUP EXCURSIONISME. Tenim el propòsit, en la mesura del possible, de
seguir promocionant aquest tipus d'actuacions i creiem que és fonamental per
l'experiència obtinguda, que les diferents seccions sindicals facin un esforç per obtenir les
seves dades personals i col·laborin facilitant-les a l'Agrupació perquè els puguem fer
arribar la informació, no només d'aquestes activitats sinó també d'altres temes que van
sorgint que els afecten més directament, com els relacionats amb fiscalitat o de
pensions, com estem fent en aquests moments amb la base de dades de correu
electrònic particular que tenim. Si no podem reduir la quota, hem d'augmentar les
prestacions.
Fins aquí per evitar les baixes, però és fonamental incrementar les altes, que han anat
disminuint cada any. La fitxa d'afiliació ha de ser un complement fix en totes les visites si
encara no ho és, però a més haurem d'estudiar si cal fer campanyes d'afiliació tant
genèriques com específiques dirigides a col·lectius concrets d'interès. Com poden ser els
més joves i els treballadors/des dels centres corporatius, serveis centrals en general, etc.
Que tant els costa apropar-se al nostre missatge, provocat entre altres motius pel
descrèdit constant que generen alguns mitjans de comunicació. Per això ens proposem
des de l'Agrupació iniciar el debat sobre aquest tema amb les diferents seccions i
impulsar, si es considera oportú, aquestes campanyes. Tot i que en general el
percentatge d'afiliació sobre cens és considerable, encara queda camp de millora, hem de
intercanviar experiències profitoses i desenvolupar-les.

2.4 ELECCIONS SINDICALS
Per al primer trimestre de 2015 tenim novament el repte de les Eleccions Sindicals al sector.
El nostre objectiu és com a mínim mantenir l'excel·lent nivell actual de representativitat.
En aquesta ocasió, a més de les dificultats habituals, haurem de tenir en compte les
alteracions que es produiran per la reestructuració del sector financer, inclosa la que
comportarà l'existència de més sindicats corporatius procedents del sector d'estalvi, que
s'uniran al ja de per si complicat mapa que teníem en banca i al suport que aquest tipus
de sindicats rebia de les nostres patronals, així com la reducció de delegats a triar fruit
de les fusions i de la nova modalitat d'eleccions sindicals que, previsiblement, s'apliqui el
2015.
Les diferents fusions i absorcions no poden fer-nos oblidar, sinó que han de facilitar el
compliment dels criteris de composició de les nostres candidatures, que hem anat
aprovant en successius congressos. Creiem que aquestes pròximes eleccions han de ser
decisives per garantir la renovació del sindicat.
Al mateix temps no podem oblidar l'extensió sindical a algunes empreses en què no hi ha
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representació de CCOO, com ING (obertura d'oficines a Barcelona) o bancs estrangers
com Banc Mediolanum (candidatura conjunta CCOO-UGT-Independents) i altres que no
podien convocar eleccions en processos anteriors.

2.5 COMUNICACIÓ
Una bona comunicació és fonamental per al desenvolupament de la nostra activitat i per
afavorir el creixement de l'afiliació. Això és així tant en el pla de la comunicació interna
com en la comunicació amb els nostres afiliats i amb els treballadors i treballadores en
general, ja que ens permet recollir informació sobre necessitats i problemàtiques i
transmetre les nostres propostes i les nostres actuacions.
Centrem les propostes de l'Agrupació en dos fronts: comunicació interna i xarxes socials.

Comunicació interna
Encara que en aquest període hem avançat en aquest aspecte, ens proposem millorar el
transvasament d'informació entre organització i seccions sindicals i viceversa. Per això és
imprescindible generar hàbits de comunicació a les seccions sindicals cap a l’Agrupació,
perquè aquesta pugui transmetre-ho a la resta i així facilitar el millor aprofitament de les
experiències sindicals i la coordinació de les nostres activitats.

Xarxes socials
Avui dia els mitjans per difondre la nostra comunicació s'han ampliat considerablement
amb les noves tecnologies, les xarxes socials estan tenint una forta implantació entre els
sectors més joves i no tan joves de la societat i CCOO no pot deixar d'intervenir-hi.
Hi ha dues possibilitats d'intervenir sindicalment en les xarxes socials: els perfils
individuals i els perfils institucionals.
La intervenció individual en nom del sindicat ha d'assimilar la figura del delegat o
delegada quan visita qualsevol centre de treball.
La documentació i el coneixement previ ens serveixen per poder participar a títol
individual en qualsevol fòrum en el qual es debaten els temes d'interès per a les plantilles
del sector.
L'experiència pròpia és el millor contingut i per tant la millor resposta.
La Confederació ja ha organitzat un col·lectiu de ciberactivistes i dins d’aquest hi ha un
grup de COMFIA-CCOO, que s'hauria de veure incrementat amb tots aquells delegats i
delegades que usin habitualment les xarxes.
Aquest col·lectiu de ciberactivistes de CCOO s'ha constituït per tal de donar visibilitat al
sindicat a les xarxes socials, complementant el paper que ara per ara ja tenen els perfils
organitzatius de CCOO amb la presència personal dels sindicalistes en elles.
Hem d'entendre que les xarxes socials, no només són una nova forma de comunicació,
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sinó també una nova forma d'acció sindical, en la mesura que ens permeten interactuar
amb la societat i crear opinió, escoltar i respondre a les inquietuds i preguntes de la
nostra afiliació i dels treballadors i treballadores en general.
L'objectiu final és que en un futur pròxim aconseguim integrar les xarxes socials en el dia
a dia de la nostra organització i que els i les sindicalistes de CCOO acabem incorporant
amb normalitat les xarxes socials a la nostra acció sindical.
La Secretaria de Comunicació de COMFIA Catalunya amb la col·laboració de totes les
agrupacions ha editat i distribuït una "Guia d'usos i estils a les xarxes socials" que totes
les seccions sindicals hem de tenir present abans d'interactuar-hi.

2.6 SALUT LABORAL
Malgrat les grans dificultats per les quals travessa el nostre sector, ens hem proposat
com a Federació objectius ambiciosos.
En primer lloc, acabar amb els actes de violència externa que pateixen les nostres
plantilles, en segon lloc fer visibles els riscos psicosocials, en tercer lloc aconseguir la
codecisió en l'elecció de la Mútua, dels recursos preventius ja siguin aquests materials o
humans, i de la contractació, si s'escau, de les empreses de control d'absentisme, ja sigui
mitjançant la negociació col·lectiva, ja sigui mitjançant acords d'empresa.
Igualment, i finalment, pel que fa als controls de la vigilància de la salut, caldria
aconseguir que totes les empreses del nostre sector considerin als seus treballadors/es
com a usuaris d'ordinadors (PVD), perquè així els sigui d'aplicació els protocols sanitaris
específics, amb això aconseguiríem homogeneïtzar totes les empreses del sector
mitjançant l'aplicació dels mateixos protocols sanitaris.
Ja en l’àmbit de l'Agrupació, ens proposem dotar de més informació tècnica i recursos als
delegats de prevenció.
Seguirem col·laborant, tant amb la Secretaria de Salut laboral de COMFIA Catalunya com
amb la Secretaria Federal de Salut, en el desenvolupament i impuls del sistema propi
d'avaluació de riscos psicosocials del Laboratori COMFIA, així com també en la nova
pàgina web, la qual servirà per formar i informar tant a treballadors com a delegats de
prevenció.

13

IV Conferència agrupació de BANCA - COMFIA-CCOO Catalunya – 10 d’octubre de 2012

3. PROPOSTA ORGANITZATIVA
La proposta organitzativa que formulem compleix els requisits d’allò que es va aprovar
en el darrer Consell Federal.

3.1 Conferència de l'Agrupació
És el màxim òrgan de decisió de l'Agrupació. Es reuneix cada quatre anys per aprovar les
línies i objectius de treball i elegir els òrgans de direcció. Es constitueix proporcionalment
a l'afiliació de les diferents seccions sindicals.

3.2 Comissió Executiva
Serà escollida per la Conferència de l'Agrupació i consta de set membres inclosa la
Secretaria General. Serà l'òrgan de direcció entre conferències i es reunirà com a mínim
cada tres mesos. Per a aquestes reunions, en funció dels temes a tractar, es convidarà
els responsables de totes les seccions sindicals.

3.3 Secretaria General
La Conferència elegirà directament la persona que consideri per a aquest càrrec, segons
els sistemes aprovats en els congressos del sindicat.

3.4 Assemblees de delegats/des
A més dels grups de treball o tallers temàtics que es puguin realitzar, es continuaran
convocant assemblees o plenaris de delegats i delegades, per informar i debatre els
temes més importants que afecten el sector i el sindicat en general a proposta de la
Comissió Executiva i / o la Secretaria General.
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IV Conferència – agrupació de BANCA

http://congres.comfia.ccoo.cat
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