
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

PROPOSTES DE CCOO

Aquest dimecres, 8 de maig, s'ha celebrat reunió del Conveni de Banca en la qual CCOO hem exposat les 
principals propostes i objectius que volem aconseguir en aquesta negociació:

SALARIS  

Increment de la taula salarial del 3% per a cadascu

PROMOCIÓ PROFESSIONAL  

Millores en la carrera professional, reduint el temps per als canvis de nivell i garantint ascensos de nivell 
amb l'acreditació de la formació obligatòria (MIFID, IDD i unes altres).

PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS  

No absorció ni compensació dels imports dels quarts de paga que puguin correspondre per la millora del 
Resultat de l'Activitat d'Explotació (RAE), tant sectorial com en cada Banc.

TEMPS DE TREBALL  

Proposades per a millorar la gestió del temps 
efectiva: sistemes de registre de la jornada, dret a la desconnexió i regulació del teletreball.

BENEFICIS SOCIALS I PERMISO S

Millores en els imports, terminis i condicions financeres dels préstecs.
permisos i llicències. 

IGUALTAT  

Impulsar els plans d'igualtat i les mesures de conciliació i 

SALUT LABORAL  

Avaluació dels riscos psicosocials, amb participació
plantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades.

FORMACIÓ  

Creació de Comissions Paritàries de Formació que permetin la participació sindical en l'elaboració dels 
plans de formació i el seu seguiment.

DIGITALITZACIÓ  

Participació sindical en la implantació de la digitalització perquè no afecti negativament el volum d'ocupació 
ni a l'ocupabilitat de les persones.  

La pròxima reunió se celebrarà el 22 de maig i en la mateixa AEB presentarà les

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

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

.............................................…......... 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) 

PROTECCI

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
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, dels acords i
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
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902

 

 

de Serveis de CCOO de Catalunya – Agrupació del Sector Financer  
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serveis.cat  - APP ccoo-serveis.cat adherida a l’

PROPOSTES DE CCOO 

Aquest dimecres, 8 de maig, s'ha celebrat reunió del Conveni de Banca en la qual CCOO hem exposat les 
principals propostes i objectius que volem aconseguir en aquesta negociació: 

Increment de la taula salarial del 3% per a cadascun dels anys de vigència del Conveni.

Millores en la carrera professional, reduint el temps per als canvis de nivell i garantint ascensos de nivell 
amb l'acreditació de la formació obligatòria (MIFID, IDD i unes altres). 

No absorció ni compensació dels imports dels quarts de paga que puguin correspondre per la millora del 
Resultat de l'Activitat d'Explotació (RAE), tant sectorial com en cada Banc. 

Proposades per a millorar la gestió del temps de treball amb l'objectiu de poder realitzar una conciliació 
efectiva: sistemes de registre de la jornada, dret a la desconnexió i regulació del teletreball.

S 

Millores en els imports, terminis i condicions financeres dels préstecs. Actualització i millora del conjunt de 

Impulsar els plans d'igualtat i les mesures de conciliació i corresponsabilitat, adaptant

Avaluació dels riscos psicosocials, amb participació de la representació laboral. 
plantilles com a usuàries de pantalles de visualització de dades. 

Creació de Comissions Paritàries de Formació que permetin la participació sindical en l'elaboració dels 
u seguiment. 

Participació sindical en la implantació de la digitalització perquè no afecti negativament el volum d'ocupació 

La pròxima reunió se celebrarà el 22 de maig i en la mateixa AEB presentarà les seves propostes.

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 

S 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 dimecres, 8 de maig, s'ha celebrat reunió del Conveni de Banca en la qual CCOO hem exposat les 

n dels anys de vigència del Conveni. 

Millores en la carrera professional, reduint el temps per als canvis de nivell i garantint ascensos de nivell 

No absorció ni compensació dels imports dels quarts de paga que puguin correspondre per la millora del 

de treball amb l'objectiu de poder realitzar una conciliació 
efectiva: sistemes de registre de la jornada, dret a la desconnexió i regulació del teletreball. 

Actualització i millora del conjunt de 

daptant-los a la legalitat. 

 Reconeixement de les 

Creació de Comissions Paritàries de Formació que permetin la participació sindical en l'elaboració dels 

Participació sindical en la implantació de la digitalització perquè no afecti negativament el volum d'ocupació 

seves propostes. 


