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

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

DNI .…….........…….......................................   Telèfon …................................. ....................…..
 

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 -serv eis.cat

 L’ACARL MANTÉ L'AMENAÇA DEL 20N ENCARA 

QUE RENÚNCIA A SUPRIMIR PAGUES
 
En la reunió d’avui dijous 12 de Novembre, després de les mobilitzacions de CCOO 
d’ahir davant la CECA, la patronal retira de la pla taforma la desaparició de les 
pagues de beneficis. 
 
No obstant, mantenen "la seva" amenaça de 
deixar-nos sense conveni a partir del 20 de 
novembre, data en què entenen que finalitza la 
ultraactivitat del mateix. 

Per descomptat CCOO no comparteix ni jurídica 
ni sindicalment aquest criteri i per tant no 
condicionarà la nostra posició. 

Les seves amenaces no faciliten la negociació, tot 
el contrari, i dificulten avançar en un possible 
acord sobre els punts d'interès per a les plantilles 
i per a les pròpies empreses. 

A més d'això hi ha una obstinació incompr
en l'aplicació de la jornada partida a la majoria de 
la plantilla, incomprensible perquè ja coneixen la 

“Les espases segueixen en alt”

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI

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

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

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

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

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

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

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
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
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 sobre les acti
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
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
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

de Serveis de CCOO de Catalunya – Agrupació del Sector Financer  
Tel. 93 481 27 45 – Fax 93 310 71 17  
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L’ACARL MANTÉ L'AMENAÇA DEL 20N ENCARA 

QUE RENÚNCIA A SUPRIMIR PAGUES

En la reunió d’avui dijous 12 de Novembre, després de les mobilitzacions de CCOO 
d’ahir davant la CECA, la patronal retira de la pla taforma la desaparició de les 

mantenen "la seva" amenaça de 
nos sense conveni a partir del 20 de 

novembre, data en què entenen que finalitza la 

Per descomptat CCOO no comparteix ni jurídica 
ni sindicalment aquest criteri i per tant no 

Les seves amenaces no faciliten la negociació, tot 
i dificulten avançar en un possible 

acord sobre els punts d'interès per a les plantilles 

A més d'això hi ha una obstinació incomprensible 
en l'aplicació de la jornada partida a la majoria de 
la plantilla, incomprensible perquè ja coneixen la 

postura ferma de CCOO:
CONVENI AMB JORNADA 

La resta de propostes de retallada que hi ha a la 
seva plataforma es mantenen
segueixen sense abordar les propostes de la part 
sindical. 

Per a poder avançar CCOO exigim:

1.- Moviments substancials en les pretensions de 
la patronal. 
2.- La retirada de la proposta sobre l'horari.
3.- Resposta a la nostra plataforma

La propera taula està prevista per al 19 de 
novembre. 

 

“Les espases segueixen en alt” 

ÉS TEMPS D’AVANÇAR, ÉS TEMPS D’UN BON CONVENI
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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 
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 

NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU D’ESTALVI 

adherida a l’union network internati onal    

L’ACARL MANTÉ L'AMENAÇA DEL 20N ENCARA 

QUE RENÚNCIA A SUPRIMIR PAGUES

En la reunió d’avui dijous 12 de Novembre, després de les mobilitzacions de CCOO 
d’ahir davant la CECA, la patronal retira de la pla taforma la desaparició de les 

: NO SIGNAREM UN 
CONVENI AMB JORNADA PARTIDA . 

postes de retallada que hi ha a la 
es mantenen sense variacions i 

segueixen sense abordar les propostes de la part 

poder avançar CCOO exigim: 

Moviments substancials en les pretensions de 

La retirada de la proposta sobre l'horari. 
Resposta a la nostra plataforma. 

La propera taula està prevista per al 19 de 
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