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DNI .…….........…….......................................   Telèfon …................................. ....................…..
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Població .............. ...............................................................................................................
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(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

 Per un conveni sense retallades:

CCOO MOBILITZA ALS SEUS DELEGATS 

 
AVUI, DIMECRES 11 DE NOVEMBRE, ELS DELEGATS I LES D ELEGADES DE CCOO 
ENS HEM MANIFESTAT DAVANT LA SEU DE CECA MENTRE ES REUNIA EL SEU 
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
 
Amb aquests pl antejaments 
a les necessitats de les plantilles del sector és I NSUFICIENT.
 
Com ja vam anunciar la passada setmana, CCOO mantenim les 
mobilitzacions com a resposta a les pretensions de l'ACARL (patronal 
del sector de Caixes d'Estalvi) de buidar de drets el Conveni.

CCOO considerem que la situació mereix una resposta contundent i 
mantenim les mobilitzacions previstes. Així mateix, també hem lliurat a 
primera hora d'aquest matí una carta conjunta de tots el
presidents de les entitats que integren 
reconsiderin els plantejaments de la part empresarial en la negociació 
de conveni.  

Demà, dijous 12 de novembre, està conv
esperem que els representants de les diferents empreses facin dues coses:

1.- Modifiquin substancialment els seus plantejaments inicials.

2.- Responguin a la plataforma dels sindicats.

El que meny s necessita el sector en aquest moment
laboral , però si no reconsideren la sev
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data ............. / ................ / …..........  

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

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

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

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

              
                          DC  COMPTE 

Amb la meva signatura autoritzo a CCOO per carregar  al meu compte els imports corresponents. 

....... 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 Confeder
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
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 s
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, cance
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 
domi
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

NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI
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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 
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concretes finalitats establertes en els estatuts. A 
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col�laboració als que s’arribi amb altres entitats. 
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web de la CS CCOO, dels acords i de les dades 
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