
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
sat@serveis.ccoo.cat - www.ccoo-serveis.cat  -

POR UN CONVENIO JUSTO Y REALISTA
Desde CCOO siempre apostamos por la unidad 
de todos los sindicatos del sector con la 
finalidad de dar soluciones coherentes y 
satisfactorias en la dinámica negociadora. Al 
contrario de lo que se esfuerzan en reiterar 
otros componentes de la mesa, estos meses 
hemos trabajado para intentar establecer una 
posición conjunta, cosa que finalmente no ha 
sido viable, como bien conocéis, tras hacer 
público SRT su desacuerdo y desmarcarse.

En estos meses la situación ha ido variando desde una 
primera propuesta patronal de prorrogar el convenio un 
año, con todo el cuerpo de convenio intacto, y con un 
incremento salarial del 0’6% a otro planteamiento, ya 
en la última reunión de una vigencia de tres años de 
convenio, lo que abre el escenario a propuestas más 
allá de una revisión salarial. En la próxima reunión, el 
día 27, daremos entrega de nuestras propuestas, eso 
sí, sin ser prisioneros de discursos demagógicos, que 
prestan más atención al discurso y la polémica que a la 
solución de los problemas. Será entonces cuando la 
negociación del convenio comience de manera 
efectiva. 

Cada sindicato es libre para ver las cosas desde 
diferentes puntos de vista. De hecho no falta quién 
hace la razón de su existencia el ataque frontal 
hacia otros sindicatos, sin el menor 
pudor en retorcer la realidad si eso 
conviene. Si para ello hay que indicar 
como prueba que hay convenios con 
incrementos mayores a su máxima 
propuesta, hágase, obviando lo que 
no interese, como detallar que ese 
incremento superior (del 3%) se aplica 
sobre tablas de 2011 tras 4 años de 
incremento 0 %. En ese mismo tiempo 
2011-2015, el convenio de ITV se 
revalorizó más de un 5%. No parecen  
realidades muy comparables. La historia 
se monta con una lógica en la que se 
informa de manera parcial y sesgada.

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

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

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

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

...............................................................................................................................................  Codi pos tal ..........................................  

Empresa/centre de treball ......................... ........................................................................................................................................................................ 

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

              
                          DC  COMPTE 

u 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 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

de Serveis de CCOO de Catalunya – Sectorial de Serveis Administratius i Tècnics
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 
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POR UN CONVENIO JUSTO Y REALISTA
CCOO siempre apostamos por la unidad 

de todos los sindicatos del sector con la 
finalidad de dar soluciones coherentes y 
satisfactorias en la dinámica negociadora. Al 
contrario de lo que se esfuerzan en reiterar 
otros componentes de la mesa, estos meses 

os trabajado para intentar establecer una 
posición conjunta, cosa que finalmente no ha 
sido viable, como bien conocéis, tras hacer 
público SRT su desacuerdo y desmarcarse.  

En estos meses la situación ha ido variando desde una 
prorrogar el convenio un 

año, con todo el cuerpo de convenio intacto, y con un 
incremento salarial del 0’6% a otro planteamiento, ya 
en la última reunión de una vigencia de tres años de 
convenio, lo que abre el escenario a propuestas más 

ón salarial. En la próxima reunión, el 
día 27, daremos entrega de nuestras propuestas, eso 
sí, sin ser prisioneros de discursos demagógicos, que 
prestan más atención al discurso y la polémica que a la 
solución de los problemas. Será entonces cuando la 

ciación del convenio comience de manera 

Cada sindicato es libre para ver las cosas desde 
diferentes puntos de vista. De hecho no falta quién 
hace la razón de su existencia el ataque frontal 
hacia otros sindicatos, sin el menor 

la realidad si eso 
conviene. Si para ello hay que indicar 
como prueba que hay convenios con 
incrementos mayores a su máxima 
propuesta, hágase, obviando lo que 
no interese, como detallar que ese 
incremento superior (del 3%) se aplica 

as 4 años de 
%. En ese mismo tiempo 

2015, el convenio de ITV se 
revalorizó más de un 5%. No parecen  
realidades muy comparables. La historia 
se monta con una lógica en la que se 
informa de manera parcial y sesgada. 

Otro mantra repetido es la de la supuesta pérdida 
de poder adquisitivo tras finalizar el recorrido 
salarial del convenio 2013
TODOS LOS SINDICATOS DEL SECTOR. Pues 
bien, en este tiempo nuestros salarios se 
revalorizaron en tipos nominales prácticamente del 
3%, mientras el IPC estatal para el mismo periodo 
fue del 0,5%, y si nos centramos en el IPC de 
Catalunya, el mismo fue del 1

Desde CCOO valoramos que es un error trasladar las 
situaciones específicas de empresas concretas del 
sector a un convenio sectori
muchas otras circunstancias y situaciones de otras 
empresas, con la que hay que buscar un equilibrio. El 
convenio colectivo sectorial no supone el fin de la 
negociación ni de la acción sindical en la empresa, en 
la que debemos de organizarnos y actuar en el día a 
día. Como sindicato mayoritario del sector nos 
negamos a ser coartada en la misma de quién sin 
haber solucionado las cosas en su ámbito (en el que 
recordemos que son amplísima mayoría) encuentra 
aquí la posibilidad de descargar y
responsabilidades en los demás.

Nos puede separar la visión de que lo que 
salarialmente es poco o muy poco, puesto que rara 
vez será suficiente y jamás será demasiado,  si 
hemos de incluir algún concepto nuevo, retocar 

cosas o prescindir de 
eso es parte de la discusión.  Lo que no es 
de recibo es utilizar estas dinámicas de 
medias verdades, victimización propia y 
demonización ajena.

Desde CCOO queremos agradecer la 
confianza y el apoyo continuado que 
recibimos por parte d
trabajadores y trabajadoras que forman 
parte del sector de la Itvs de Catalunya. 

Seguiremos informando.

Negociació del IV Conveni d’

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 

Sectorial de Serveis Administratius i Tècnics  

adherida a l’union network international    

POR UN CONVENIO JUSTO Y REALISTA 
la de la supuesta pérdida 

de poder adquisitivo tras finalizar el recorrido 
salarial del convenio 2013-2015 que FIRMAMOS 
TODOS LOS SINDICATOS DEL SECTOR. Pues 
bien, en este tiempo nuestros salarios se 
revalorizaron en tipos nominales prácticamente del 

mientras el IPC estatal para el mismo periodo 
fue del 0,5%, y si nos centramos en el IPC de 
Catalunya, el mismo fue del 1 %.   

Desde CCOO valoramos que es un error trasladar las 
situaciones específicas de empresas concretas del 
sector a un convenio sectorial donde confluyen 
muchas otras circunstancias y situaciones de otras 
empresas, con la que hay que buscar un equilibrio. El 
convenio colectivo sectorial no supone el fin de la 
negociación ni de la acción sindical en la empresa, en 

arnos y actuar en el día a 
día. Como sindicato mayoritario del sector nos 
negamos a ser coartada en la misma de quién sin 
haber solucionado las cosas en su ámbito (en el que 
recordemos que son amplísima mayoría) encuentra 
aquí la posibilidad de descargar y camuflar sus 
responsabilidades en los demás. 

Nos puede separar la visión de que lo que 
salarialmente es poco o muy poco, puesto que rara 
vez será suficiente y jamás será demasiado,  si 
hemos de incluir algún concepto nuevo, retocar 

cosas o prescindir de otras, claro que sí, 
eso es parte de la discusión.  Lo que no es 
de recibo es utilizar estas dinámicas de 
medias verdades, victimización propia y 
demonización ajena. 

Desde CCOO queremos agradecer la 
confianza y el apoyo continuado que 
recibimos por parte d e todos los 
trabajadores y trabajadoras que forman 
parte del sector de la Itvs de Catalunya.  

Seguiremos informando.  
Mayo 2016

 

Conveni d’ ITV Catalunya 
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Federació de Serveis de CCOO de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 45
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PER UN CONVENI
Des de CCOO sempre apostem per la unitat de 
tots els sindicats del sector amb la finalitat de 
donar solu cions coherents i satisfactòries en la 
dinàmica negociadora. Al contrari del que 
s'esforcen a reiterar altres components de la 
taula, aquests mesos hem treballat per intentar 
establir una posició conjunta, cosa que 
finalment no ha estat viable, com bé cone
després de fer públic SRT el seu desacord i 
desmarcar-se. 

En aquests mesos la situació ha anat variant des 
d'una primera proposta patronal de prorrogar el 
conveni un any, amb tot el cos de conveni intacte, i 
amb un increment salarial del 0’
plantejament, ja en l'última reunió d'una vigència de 
tres anys de conveni, la qual cosa obre l'escenari a 
propostes més enllà d'una revisió salarial. En la 
propera reunió, el dia 27, lliurarem
propostes, això sí, sense ser pres
discursos demagògics, que presten més atenció al 
discurs i la polèmica que a la solució dels 
problemes. Serà llavors quan la negociació del 
conveni comenci de manera efectiva.

Cada sindicat és lliure per veure les coses des de 
diferents punts de vista. De fet no falta qui fa la raó 
de la seva existència l'atac frontal cap a altres 
sindicats, sense el menor pudor a retorçar la 
realitat si això convé. Si per a això cal 
indicar com a prova que hi ha 
convenis amb increments majors a la 
seva màxima proposta, faci's, obviant 
el que no interessi, com detallar que 
aquest increment superior (del 3 
s'aplica sobre taules de 2011 després 
de 4 anys d'increment 0 %. En aquest 
mateix temps 2011-2015, el conveni 
d'ITV es va revaloritzar més d'un 5%. No 
semblen realitats molt comparables. La 
història es munta amb una lògica en la 
qual s'informa de manera parcial i 
esbiaixada.  

............. / ................ / ….......... 

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

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

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

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

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

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

              
                          DC  COMPTE 

u 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 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

de Serveis de CCOO de Catalunya – Sectorial de Serveis Administratius i Tècnics
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17 

- APP ccoo-serveis.cat adherida a l’

R UN CONVENI JUST I REALISTA
Des de CCOO sempre apostem per la unitat de 
tots els sindicats del sector amb la finalitat de 

cions coherents i satisfactòries en la 
dinàmica negociadora. Al contrari del que 
s'esforcen a reiterar altres components de la 
taula, aquests mesos hem treballat per intentar 
establir una posició conjunta, cosa que 
finalment no ha estat viable, com bé cone ixeu, 
després de fer públic SRT el seu desacord i 

En aquests mesos la situació ha anat variant des 
d'una primera proposta patronal de prorrogar el 
conveni un any, amb tot el cos de conveni intacte, i 

’6% a un altre 
plantejament, ja en l'última reunió d'una vigència de 
tres anys de conveni, la qual cosa obre l'escenari a 
propostes més enllà d'una revisió salarial. En la 

rem les nostres 
propostes, això sí, sense ser presoners de 
discursos demagògics, que presten més atenció al 
discurs i la polèmica que a la solució dels 
problemes. Serà llavors quan la negociació del 
conveni comenci de manera efectiva. 

Cada sindicat és lliure per veure les coses des de 
ista. De fet no falta qui fa la raó 

de la seva existència l'atac frontal cap a altres 
sindicats, sense el menor pudor a retorçar la 

a això cal 
indicar com a prova que hi ha 
convenis amb increments majors a la 

sta, faci's, obviant 
el que no interessi, com detallar que 

 %) 
s'aplica sobre taules de 2011 després 
de 4 anys d'increment 0 %. En aquest 

2015, el conveni 
d'ITV es va revaloritzar més d'un 5%. No 

alitats molt comparables. La 
història es munta amb una lògica en la 
qual s'informa de manera parcial i 

Un altre mantra repetit és el 
de poder adquisitiu després de finalitzar el 
recorregut salarial del conveni 2013
VAREM SIGNAR TOTS ELS SINDICATS DEL 
SECTOR. Doncs bé, en aquest temps els nostres 
salaris es van revaloritzar en tipus nominals 
pràcticament del 3 %, mentre l'IPC estatal per al 
mateix període va ser del 0,5
en l'IPC de Catalunya, el mateix v

Des de CCOO valorem que és un error traslladar 
les situacions específiques d'empreses concretes 
del sector a un conveni sectorial on conflueixen 
moltes altres circumstàncies i situacions d'altres 
empreses, per la qual cosa
El conveni col·lectiu sectorial no suposa la fi de la 
negociació ni de l'acció sindical en l'empresa, en la 
qual devem organitzar-nos i actuar en el dia a dia. 
Com a sindicat majoritari del sector ens neguem a 
ser coartada en la mateixa de qui sense h
solucionat les coses en el seu àmbit (e
recordem que són amplíssima majoria) troba aquí 
la possibilitat de descarregar i camuflar les seves 
responsabilitats en els altres.

Ens pot separar la visió que el que salarialment és 
poc o molt poc, ja que rares vegades serà suficient 
i mai serà massa, si hem d'incloure algun concepte 
nou, retocar coses o prescindir d'unes altres, clar 
que sí, això és part de la discussió.  El que no és 

de rebut és utilitzar aquestes dinàmiques 
de mitges veritats, victi
demonització aliena.

Des de CCOO volem agrair la confiança 
i el suport continuat que rebem per 
part de tots els treballadors i 
treballadores que formen part del 
sector de la Itvs de Catalunya. 

Negociació del IV Conveni d’

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 

Administratius i Tècnics  

adherida a l’union network international    

REALISTA 
el de la suposada pèrdua 

de poder adquisitiu després de finalitzar el 
recorregut salarial del conveni 2013-2015 que 

TOTS ELS SINDICATS DEL 
SECTOR. Doncs bé, en aquest temps els nostres 
salaris es van revaloritzar en tipus nominals 

%, mentre l'IPC estatal per al 
mateix període va ser del 0,5 %, i si ens centrem 
en l'IPC de Catalunya, el mateix va ser de l'1 %.   

Des de CCOO valorem que és un error traslladar 
les situacions específiques d'empreses concretes 
del sector a un conveni sectorial on conflueixen 
moltes altres circumstàncies i situacions d'altres 

per la qual cosa cal buscar un equilibri. 
El conveni col·lectiu sectorial no suposa la fi de la 
negociació ni de l'acció sindical en l'empresa, en la 

nos i actuar en el dia a dia. 
Com a sindicat majoritari del sector ens neguem a 
ser coartada en la mateixa de qui sense haver 
solucionat les coses en el seu àmbit (en el qual 

sima majoria) troba aquí 
la possibilitat de descarregar i camuflar les seves 
responsabilitats en els altres. 

Ens pot separar la visió que el que salarialment és 
que rares vegades serà suficient 
si hem d'incloure algun concepte 

nou, retocar coses o prescindir d'unes altres, clar 
que sí, això és part de la discussió.  El que no és 

de rebut és utilitzar aquestes dinàmiques 
de mitges veritats, victimització pròpia i 

aliena. 

Des de CCOO volem agrair la confiança 
i el suport continuat que rebem per 
part de tots els treballadors i 
treballadores que formen part del 
sector de la Itvs de Catalunya.  

Seguirem informant. 

Maig 2016. 

 

Conveni d’ ITV Catalunya 


